100 dias dos concellos

BNGe PSOE
satisfeitos
da cooperación
Como "francamente positiva", califican tanto o BNG como o PSOE
a colaboración que están a levar
estas duas forzas políticas nos
concellos nos que comparten governo municipal. As suas visións
á hora de analisar a política que
está a facer o PP, sobretodo nas
grandes cidades, tamén son coincidentes: "abandono do público
en benefício do privado". (Páx. 5)

Mapa Lingüístico

O PP afirma que o
galego está
en mellor situación
que o catalán
O 11 Vol,ume do Mapa Sociolingüístico, elaborado pala Real
Académia, semella non ter saido
das gavetas. Mália que xa van
duas semanas que se comezou a
distribuir, ainda non ten a difusión
esperada. Son moitas as persoas
e institucións relacionadas co estudo e defensa da língua que nen
receberon ou analisaron o citado
traballo. En ·Política Lingüística
declaran coñecelo pero ainda
non elaboraron unha valoración
(Páx. 1o e 11)
sobre o mesmo.

Bonino agrava as
espectativas da frota
O encentro da Comisión Europea de Pesca cos parlamentários europeus que se celebrou
os dias 2 e 3 en Compostela re- mato u sen que se desen solucións para a saída da crise pesqu eira galega. A comisária de
pesca, Emma Bonina , negou
que existise un acorde secreto
con Marrocos e evitou talar das
cifras que se barallan sobre.a redución da frota galega. Mesmo
asi, en todo momento se debateron as alternativas para afrontar
unha reconversión que consideraron inevitábel. (Páx. 16 e 17)

O CAPITÁN
LOBO NEGRO
Xesús Manuel Valcárcel
Humor e medo, lirismo e
parodia, crueldade e esperpento
nunha das mellares e máis
inquietantes coleccións de relatos
da literatura galega actual

ga

Ja

Cavaco retirou5e
para que o PS
xestionase a crise
Foi a maior votac;áo de sempre para este partido que surgiu na cena
política portuguesa tutelado pela figura de Mário Soares. A despeito
de náo ter concluído, ainda, o processo .eleitoral -há repetic;áo de
elei96es, este domingo, em freguesias dos círculos eleitorais do
Portó e Braga e falta escrutinar os
votos da emigra<;áo- o Partido
Socialista (PS) ficará a 4 dos 116
deputados necessários para se
obter a maioria absoluta dos 230
lugáres parlamentares, ou seja, a
1 ponto dos'45%.
(Páx. 19)

comezo de
curso veu
marcad_o polos
problemas de
transporte escolar en
trinta concellos
lucenses, polo
deterioro de alguns
. centros, as f2-00 prazas que faltan só
na FP de Vigo e os
217 interinos e 516
substitutos que,.
desp9is de ter
traballado o ano
pasado~ quedaron
neste sen praza. Pero
son, con todo, trazos
superficiais dun cadro
máis profundo que
nestas páxinas se
explica.

A especialización que oferecia a LOGSE deturpada no ensino secundário
por falta de profesores ·
.

.

.

A .reforma edu·c ativa acaba

.
en .reconvers1on
~

M. VEIGA

No coléxio da Barca!a (Camúltimas cifras coñecidas (curso
bre) as fendas no tellado per1992-93), a 174.000. Henrique
miten q.ue chova dentro das
Tello interrogou ao Conselleiro
aulas, en Montero o centro esde Educación sobre a contraditá a cair. Este deterioro ·no ención de que habendo tantas
sino público, súmase á caida- vacantes nos coléxios públicos
da natalidade e dá lugar a que
se oferezan subvencións tan
o índice de matriculación en · onerosas ao ensino privado. A
EXB descendese na última déXunta non tomou en consideracada o 22, 12%,
ción o feito.
en canto que
nos coléxios priMais, a baixa da
vados a baixa foi
natalidade, curecorte
menos notória: o
xos efectos son
14,9%.
ben patentes no
de profesorado
EXB, ainda non
dá lugar
Mentres que os
se fixo notar no
orzamentos para
bacharelato. A
a que este ano
comedores,
CIG, central sinconstrución de :_profesores
dical maioritária
centros, reforno ensino, ven
mas e equipade Física deban de denunciar esmentos no ensites días a carén- .
i.mparUr
110 público están
cia de prazas en
a descender, a
numerosos cenPerruqueria,
Consellaria de
tros. Na Escala
Educación deciOficial de Idiomentres que
diu subvericionar
mas de Vigo falun de Latín dará tan 200 prazas.
este ano 462
unidades privaNo Conservatódas de educa- • tamén clases
rio · Superior de
ción infantil, pre- i-de Inglés.
Música .423. No
cisamente un
l ESP de Chapetramo do ensino
la 137. No IFP
que non· é obriRicardo Mella
gatório.
870. No IFP de
Teis 323. En FP
As prazas escode· Tu i 1 OO. No
lares vacantes FP Lamas de
no erisino primário de carácter
Abade de Santiago 504. No
~~blico ascendían,. segundo as
IFP San Clemente de Santiago

344. No IFP de Fontiñas 25.
Tamén houbo problemas de
prazas no 1B de Ribeira e no
Luis Pimental de Lugo.

res interinos ficaron sen colocar,
asi como 516 sustitutos. No
EXB encóntranse nas mesmas
condicións 200 profesores.

O recorte de orzamentos no
profesorado está a mostrarse
especialmente agudo neste comezo de curso. Asi 217 profeso-

Profesor para· todo
As consecuéncias da reconversión son perceptíbeis no incre-

i
i

1

(Continua na páxlna segulnte)

PEPE CARREIRO

O
!

mento espectacular de asignaturas afins que deben impartir
os profesores. Dos 891 profesores de ensino secundário ao
que recentemente se lle adxudicou destino, 742 deben impartir
unha asignatura afin, 85 duas
afíns, un deles tres afins e 63

J)Etll'AJ)f QOé C>5
NENo5$~ A~HEGUt:N

- A N~S ~ARA POPER.
AUMENTAR O QENPFMENTQ

/

n

n
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(Ven da páxlna anterior)

deberán compartir centro.
A progresión da asignaturas
afíns provoca un deterioro grave
da calidade do ensino, así como
paradóxicas e mesmo cómicas
situacións escolares. Asi -segu nd o informe que recolle a
Confederación lntersindical Galega- un especialista en Física e
Química impartirá Tecnoloxia de
Perruqueria. Un profesor .de Debuxo dará clases de Modelado
de Prótese. Un especialista de
Moda impartirá Matemáticas. Un
profesor de Tecnoloxia Agrária
dará clases ademais de Matemáticas, Bioloxia e Debuxo. Un pro-

fesor de Educación Física impartirá Formación Empresarial. Un
de Ciéncias impartirá aulas de
Debuxo. Os postas de idiomas
veranse igualmente ocupados
por profesores de outras especialidades, así nun centro dará
Francés un profesor de Filosofía
e neutro impartirá clases de Inglés un profesor de Latín.
Alguns profesores deberán dar
clases en centros situados en
distintas localidades. Así un profesor de Chantada dará clase
tamén en Monterroso. Un da
Cañiza en Porriño. Un de Vigo
en Baiona que ademais impartirá duas afins. +

Como preparar
un negócio
de 50. 000 millóns
A onda liberal e o seu corolário privatizador tivo xa os seus
efectos sobre a indústria e as telecomunicacións. A última etapa
corresponde a aqueles sectores que a povoación considerou
até agora de principal incumbéncia do sector público. Trátase
da sanidade e da educación.
Galiza é comunidade abandeirada nesta dinámica, non en balde
está governada polo Partido Popular. Os seus dirixentes non se
recatan en afirmalo a cada que selles pergunta. Os orzamentos
autonómicos globais en pouco superan os 800.000 millóns
anuais, dos cales só algo máis da metade son destinados a
investimentos. Pois ben, o Conselleiro de Educación ven de
afirmar que na próxima estratéxia do partido está dedicar 50.000
millóns á subvencionar o ensino privado.
A redución de alumnos, consecuéncia da recesión da
natalidade, deberia representar a grande oportunidade para
mellorar a calidade do ensino, pero está a suceder o
contrário. Así, o recorte de profesorado no bacharelato dá .
mesmo ao traste coa reforma educativa e convirte a
anunciada especializactón tecnolóxica no seu aposto, unha
globalización caótica e desmoralizacjora, tanto para os
profesores como para os alumnos. E este, de feito, un dos
anos nos que o profesorado se ve abrigado a impartir as
asignaturas máis variopintas, á marxe da sua matéria.
Frente ao desmantelamente do ensino público, os coléxios
privados que se nutren igualmente dos cartas públicos, non
foron capaces de demostrar unha calidade pedagóxica máis
· alta. De feíto o índice médio de alumnos por aula é de 33 nos
centros privados por 19 nos públicos. Pero, grácias ao deterioro
ou simples inexisténcia dos servícios de transporte e comedor
nos coléxios públicos, o ensino privado ve como lle cae na man
un mercado que está presto a cubrir e a cobré;ir.
Oeste modo, os centros priv.ado~ reciben a subvención, aforran
profesorado (en piares condicións laborais) e oferecen,
cobrándollo aos cidadáns, servício de comedor e transporte.
Velaí como o princípio de liberdade de educación se convirte na
desculpa para reducir o conceito de ensino gratuito e incrementar
un vello e ideoloxizado negócio, a costa da educación.+

ANOSA TERRA

O recorte orzamentário no ensino público
(en millóns)
.
1994

1995

Construcións escolares ................ 8.012
Equipamento .................................. 1.725
Ampliacións e melloras ................. 1.516
Comedores ..................................·... 1.579

....................6. 793
.................... 1.517
............... ..... 1.542
.................... 1 .57~

Nota: Obsérvese o descenso presupostário anual, aoque haberia que
engadir a inflación. Así, por exemplo, que o gasto en comedores sexa o
mesmo significa que non se amplíaron comedores e que mesmo se disminuiron, pasto que o prezo da comida e o servício aumentan cada ano.

O ensino privado gaña a partida, grácias ás subvencións

Transporte e comedor,
engado ·para· atraer alumnos
.aos coléxios privados

VANTAXAS EN TREN G~
¡NON AS PERDAS! "
1

"Os cidadáns valoran máis ·a ensino privado que o público". Así
o indicaba un recente titular de
La Voz de Galicia en refrexo
dos resultados dun inquérito. O
ensino privado conserva o prurito de que no mesmo os alumnos "están- máis controlados" e
isa non ven mal ante '.'o mal camiño que están a tomar alguns
rapaces", na opinión de moitos
pais. Pero que vantaxes oferéce
o ensino privado para que cada
vez teña máis alumnos?

Mellor calidade do ensino
nos coléxios públicos
A rátio profesor-alumno segue a
beneficiar ao .e nsino público.
Durante o curso 92-93 (este tipo
de dados oferécense con carác-

·

ABONO MENSAL ESTUDANTE
Só Trens Rexionais e Rexional Exprés
Viaxes ilimitadas
Calquera data
65% descanto apr.oximado

CARNET XOVE
Trens Rexionais e Rexional Exprés
Todos os días
20% de descanto

BONO
10

BONO
MENSAL

BONO
ANUAL

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
l 0.400
15.600
27.700
41.700
21 .400
15.600
25.700
33.300
37.500
25.700
15.600
41.700

PREZOS
A. IGLESIAS

ter bianual) o número médio de
alumnos por aula no ensino público era de 19,
en tanto que no
ensino privado
esta cantidade
subia a 33. Como
é
é posíbel, pode
un perguntarse,
que, con máis
profesores e menos alumnos, o
que sen dúbida
repercute nunha
mellar calidade
do ensino, os estu dan tes comecen a désertar do
ensino público?

re€en xa $ervizo de comedor,
mália· a que este era un dos seus
compromisos iniciais e case todos
cantan cun espácio físico para ser
.destinado a este
fin. ·

Desde que Fraga
pres.idente da
Xunta ás ·
subvencións ao
ensino p~ivado
pasaron de sete
a quince mil ·
millóns anuais.

No momento de
Manuel Fraga
acadar a presidéncia da Xunta
(1989), o monto
global de cartas
destinados a subvencionar aos co1éx-i os públicos
era de sete mil oitoce ntos millóns
de
pesetas
(7.817.6~ 5.000
pesetas exactamente). A altura
de 1995 esta cantidade duplicouse,
acadando os 15
mil setecentos mj..
1 1 ó n s
(15.745.089.000
pesetas). A estraté xi a do Partido
Popular é, neste
sentido, diáfana: o
Conselleiro de
Educación, Xan
Piñeiro Permui,
. afirmou recentemente, nunha resposta parlamentária, que o ensino privado en Galiza necesitaba unha subvención
- anual de 50.000 millóns de pesetas e nese camiño traballan.

O Conselleiro

A razón está no
· crecemento espectacular (do orde do 200%) das
subvencions ao
ens.i no privado
nos últimos anos,
o que permite a
este oferecer mellares prestacións .
de transporte e_
comedor sobre todo, como se sina1aba ao comezo
deste artigo. En
contrapartida o
ensino público ve
reducir de forma
· constante os seus orzamentos.
Moitos centros públicos non ofe-

Piñeiro Permui
ere que o·ensino
privado
necesitaria
50.-000 millóns
de pesetas
ao ano.

Subvencións ao ensino privado
(en millóns de pesetas)

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

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

En primeiro lugar, ao tratarse de
centros subvencionados ao cen
por cen, os pais deben limitarse a
abonar o servizo de transporte e
comedor que este tipo de centros
oferecen. O dispéndio ·compensa,
case sempre, os gastos equivalentes de pagar unha asistenta, a
comida e o transporte por canta
de un, ou mesmo a necesidade
de q1:Je un dos país deixe de traballar. Os coléxios privados levan
e recollen ao rapaz ou rapaza,
danlle ocupación durante todo o
dia e os seus primoxenitores
adoitan a sentirse máis cómodos
e seguros. Ademais, hai coléxios
privados para todos os gestos. A
carón dos relixiosos, tamén están
a aumentar os laicos, onde os
alumnos non usan uniforme, non
reciben un ensino ideoloxicamente dirixido e mesmo, ás veces,
cantan con bos profesores.
O descenso da natalidade está
a ter a sua repercusión sobre o
número de alumnos nos coléxios, pero· os que máis se resinten son sen dúbida os públicos.
Na década que abrangue desde
o curso 83-84 ao 92-93, os coléxios públicos viron desce.nder o
seu índice de ocupación do
79,5% ao 54,8%. Na privada o
descenso foi moito máis moderado: do 89,6% ao 71,6%.

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

1

-

1994

1995

4-5 anos
EXB
BUP
Educación especial
FP-1
FP-2

. 2.048
10.618
62
921
1.156
406

2.119
10.989
64

rotal

15.212

15.745

953
1.196
421 .

Nota: Infantil (4-5 anos), BUP, Educación Especial e FP-2 son
tramos non obrigatórios, o qµe significa que subvencionalos
rebasa a própria esixéncia da leí.

Incremento das subvencións ao ensino privado,
no periodo Fraga ·
.
.
(en pesetas)
1989

1995

7.817.615.000

15.745.089.000

A posta en vigor de subv~ncións
por esta cantidade non está tan
lonxe, se se pensa qué coa posta en marcha aos catro cursos
da ESO, o ensino obrigatório. exténdese dous anos máis (a ESO
equivale a séptimo e octavo de ,
EXB, máis dous anos, de modo
que a idade escolar prolóngase
dos catorce aos_dazaseis anos).
Pasto que a lei contempla os dereitos do ensino privado nas idades obrigatórias, a sua oferta
ampliarase consecuentemente
en dous novas .cursos. A repercusión desta ampliación pode ir
ademais encadeada, posta que
se antes alguns alumnos que realizaban o EXB nun coléxio privado pasaban lago a un instituto
público, ao non estar este tramo
·do ensino subvencionado, coa
obrigatoriedade da ESO, desaparece o salto e facilíté:~se a continuidade en centros privados·.+

SANTIAGO-VIGO
SANTIAGO-PONTEVEDRA
SANTIAGO-VI LAGAR CÍA
SANTIAGO-A CORUÑA
SANTIAGO-OURENSE
SANTIAGO-MONFORTE
SANTIAGO-O CARBALLIÑO
A CORUÑA-SANTIAGO
' A CORUÑA-VILAGARCÍA
A CORUÑA-PONTEVEDRA
A CORUÑA-VIGO
A CORUÑA-LUGO
A CORUÑA-FERROL
A CORUÑA-MONFORTE

HORARIO LIÑA VIGO-SANTJAGO-A CORUÑA
VIGO
Rexi ona 1(1 l
Rexional
Rexional Exerés( 1) .
Rexional
Rexional Exerés
Rexional Exerés
Rexional(l)
Rexional Exerés( 1l
Rexional
Rexional Exerés
Rexional
Rexional
Rexio·nal{3)
. Rexional Exerés
Rexional
Rexio"nal

PONTEV.

6130
7A5
8l25
9A5
11 A5

7102
8113
8158
·10113
12113

l3A5
14l25
l5A5
16125
17125
18125
19A5
20l25
21135

14113
14157
16113
16159
17158
18158
20113
20159
22115

SANTIAGO A CORUÑA

6120
8131
9l20
10l24
11120
13120
14l30
l5)0
16l26
17120
l 8l25
19120
20110
21)0
22128
23135

7A5
9A5
10122
11128
12120
14122
15129
16122
17130
18122
19128
20127
22,28
23A5

HORARIO LIÑA A CORUÑA-SANTIAGO-VIGO
ACORUÑA SANTIAGO
Rexional¡1 ¡
Rexional(4)
Rexional Exerés(l l
Rexional
Rexional Exerés
.Rexional Exerés
Rexional(2)
Rexional Exerés¡1 ¡
Rexional
Rexional Exerés
Rexional
Rexional
Rexional Exerés
Rexional
Rexional

6100
7130
8)0
9130
11130
l 3l30
14105
15130
16105
18105
19130
20105
22 00

6, 15
7123
8130
9A5
10l30·
12130
13125
14130
15121
16l30
17121
19l21
20130
21)0
23 30

PONTEV.

VIGO

7)5
8151
9138
10151
11138
13138
14135
15158
16135
17138
18135
20135
21138
22138

8,00
9,39
10,07
11,30
12,07
14107
1511 o
16107
1711 o
18,05
1911 o
21, 1o
22l07
23112

(11 Non circula Sábados e Domingos.
(21 Circula os Venres durante o Curso Escolar . .

(31

Circula os Domingos durante o Curso Escolar.

(41 Entre A Coruña e Santiago non circula Sóbado.s e Domingos.

Consulta en Información paradas intermedias e
circulacións en días festivos.

INFORMACIÓN A CORUÑA: 1981) 15 02 02

SANTIAGO: 1981) 52 02 02 .
VIGO: 1986)-43 11 14
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CEN DIAS DE POLÍTICA MUNICIPAL

Coinciden taméA;nas críticas á xestión do ·pp

BN.G e PSOE afirman que
a colaboración nos concellos é positiva :
•
•A. EIRÉ

En Lugo o PSOE afirma que a
xestión realizada polo governo
do PP ten un claro resumo:
"pouca xestión e moitos xestos" . .
O voceiro socialista, Vázquez
Ca~vo afirma que se anunciou "a
bombo e platillo .a visita do alcalde García Díez a Fraga, pero ao
perguntarlle polos proxectos a
pres~ntar, resultou que to~:Jos
eran para a galería".

Como "francamente
positiva", califican tanto o
EBNG como o PSOE a
colaboración que están a
levar estas duas forzas ..
políticas nos concellos nos
que comparten governo
municipal. As suas visións
á hora de analisar a
política que está a facer o
PP, sobretodo nas grandes
cidades, tamén son
coincidentes: "abandono
do público en benefício do
privado".
1

Tres meses e máis unha semana, non son nada, agás para
apontar _maneiras políticas. Socialistas e nacionalistas móstranse satisfeitos da convivéncia
naqueles concellos nos que
comparten governo municipal e
afirman que "a maioria de progreso posibilitou a millora das
condicións de vida dos cidadáns
e dos servícios que selles presta", en palabras do voceiro socialista e concellei~o coruñés,
Méndez Romeu.

,

O responsábel de política municipal do BNG, Evéncio Ferreiro, tamén considera que se está a "articular unha cooperación positiva
entre BNG e PSOE que está a
repercutir directamente nos cidadáns. A nasa proposta de arrebatarlle as alcaldías ao PP nas que
non tiña maioria absoluta non estaba baseada na inxenieria política, senón na convicción de que
ia ter unha reflexo práctico para
os cidadáns. Este tres meses
serviron non só para facer óbvia
esta premisa, senón tamén para
mostrar que a cooperación entre
socialistas e nacionalistas non só
é posíbel, senón imprescidíbel
nestes momentos". Méndez Romeu tamén considera que "se está a evidenciar qué non só e pos íbel o debate entre PSOE e
BNG, senón chegar a acordes
concretos ainda que se parta de
obxectivos políticos diferentes,
pero coincidentes no eido social".

...

Manuel Pérez, alcalde de Vigo, Miguel Lores, voceiro do BNG en Pontevedra e Francisco Vázquez, alcalde da Coruña.

cionarlle as demandas principais
axeitadamente aos cidadáns".
Para Evéncio Ferreiro non só están a desmantelar os servícios
públicos, "algo consustancial ao
PP, senón que están a restrinxir
os dereitos democráticos e a participación tanto dos edís da oposición como dos cidadáns". Para
Evéncio a mostra do antedito serian "os regulamentos restrictivos, tanto na convocatória cada
tres meses dos plenos como no
acceso á documentación, así como a posibilidade de intevir nos
plenos por parte dos cidadáns o
nomeamento de alcaldes pedáneos a dedo e a ingnoráncia total
do movimento viciñal. En suma,
governan por decreto".
O PP acude á Xunta
Estes tres meses foron para os
alcaldes do PP un peregrinar a
Compostela con carpetas cheas
de proxectos, tentando trasmitir
aos cidadáns que agora se van a
facer causas nos concellos, so-

bre todos naqueles nos que a
suposto inversor venezolano que
dereita governa de novo, porque
resultou ser un impostor.
canta xa coas axudas da Xunta.
O problema estriba en que as arCastrillo califica a actuación do
cas autonómicas andan moi minPP en Vigo como "autoritária_e
guadas e xa se lles ven os re- · demagóxica, que nunca defende
a economía da cidade. preocumendos que tapan as roeduras
dos ratos. O concelleiro socialispándose só dé usufuctuar o contas vigués, Carlos Príncipe afircello en benefício próprio, utilima que o actual alcalde Manuel
zando os cartos públicos para
Pérez "vive das rendas dos pro- _ criar adesións e pagar favores".
xectos que foron pastos en marcha pala anterior equipa de goEn Pontevedra o BNG considera
verno. Non hai nen unha soia inique a xestión de Pedrosa caracciativa que partise do PP, viven
terízase pola "ineficácia, proxecsó do que se planificou con antetos sen concreción e prórroga
sistemática de solucións aos
rioridade. Esquéceronse das 22
m~didas urxentes que recollia o
asuntos pendentes". O voceiro ·
seu programa e non lles importa
nacionalista, Fernández Lores,
nada". O voceiro do BNG, Lois
afirma que Pedrosa aplica a filoPérez Castrillo, afirma que Pérez .·sofia "da prórroga e lago xa ve"demostra tan pouca iniciativa,
remos", mentres que pláxia algunhas iniciativas propostas poimaxinación e autonomía de crilo BNG como ubicar os xulgados
tério como alcalde, que como
na Parda e a recuperación da riconcelleiro da oposición". A Pébeira do Lérez. Ainda asi, Lores
rez considérano monicreque do
recoñece qúe o actual governo
seu xefe de gabinete, Carlos
Marco, un persoaxe que, por métivo duás actuacións nestes cen
dias: "a criación da patrulla verdio da suas tramas empresariais
de e o buzón de suxeréncias".
coruñesas, fíxólle receber a un
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A colaboración entre PSOE e
fracaso que suporá para as
ta, Henrique Tello, que conside- 11
BNG vai trasladarse a outros
ra que todo o governo coruñés ~1
suas siglas calquer achegamenTanto BNG como PSOE réstanconcellos.
As
reticéncias
de
Xeactual
alcalde.
Nos
seus
se
reduce a duas persoas "que
to
ao
lle importáncia ao caso de Marardo Estévez en Compostela a
fano que lle dita o alcalde". Escomunicados semella que o PP
cada, onde os socialistas abanestaría no mesmo campo ideogovernar cos nacionalistas dete xeito de governar levaría a
d on aron o governo municipal,
lóxico que o BNG.
rrubáronse pala forza dos feitos.
unha parsimónia at5soluta ao
ainda que continuaran a apoiaDespois de constatar que non
entarimado municipal.
lo, afirmando que a preva do bó
Na Coruña é onde se rompe a
era posíbel governar sen eles,
entendimento é "que se están a
agora está evidenciando que é
harmonía entre nacionalistas e
O BNG tamén considera que
chegar a novas acordes en conposíbel o entendimento, polo
Francisco Vázquez "orienta tosocialistas. Toda a bateria de
cellos como Moaña, Composteque ao acorde só lle resta a firdo o orzamento ao pago das
crítica que ambos lle fan ao PP
la ou a mesma -Redondela".
ma. En Moaña tamén PSOE e
nas outras cidades, desplégaa
obras comprometidas na camBNG, pésie as reticéncias pero BNG contra Francisco Vázpaña eleitoral. Realizou unha
Seméllanse moito tamén as valoquez., o rexedor coruñés: "imposoais, chegaron a un acorde.
modificación de crédito de máis
racións que tan nacionalistas e
En Redondela, mália ás grande dous mil millóns para remasibilidade para a oposición de
socialistas á hora de analisar a
tar obras xa inaguradas, mendes dificuldades, van comezar
desenvolver o seu traballo, con
política que desenvolveu -o PP
as conversas entre ambas forplenos cada tres meses; darlle
tres que as obras estratéxicas
nestes cen dias-de governo.
a última hora a arde do dia, motardarán rrioito· en realizarse".
macións. Só o seu anúncio puMéndez Romeu considera que o
cións de urxéncia ou confinaHenrique Tello afirma que secxo en pé de guerra ao PP, tenPP '1en un proxecto mimético do
tores tradicionais do vazquismo
mento nos sotos por máis que
tando mercar a concelleiros do
que está a desenvolver a Xunta,
están -recorrendo ao BNG ao
PSOE e tamén anatemizando
agor~ haxa espácio libre", son
no que se prima ao privado en .
ser perxudicados pola política t
algun.has das características
publicamente ao BNG se chega
.detrimento do público, tanto no
municipal que previléxia os no- 11
que
o
BNG
denúncia
como
"réa
pactar
con
Xaime
Reí.
Tanta
é
ensino, na sanidade, cultura, copolígonos en detrimento do 11
vas
xime
absolutista
do
alcalde",
en
·
polo·
BNG
que
a
preocupación
mo neutros servícios, pero o gran
1
centro
da cidade". •
do
voceiro
nacionalispalabras
ten
a
dereita,
que
lle
avisa
do
_problema que teñen é que tam1
pouco o privad_o 'ª -c~e~ -~.~t~oJ~- ..-. ::: · -.::~:r- ":9---~-.---:.~~-; ~ ~ -:-":""-i:- -:- - - - ---:-:;--;- -7"-;-<-r.- . .-- - ,-,-:-:- -7.,..~ - - -·- - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - --.J

Pola sua banda os concelleiros
nacionalistas denúncian que os
tres temas que o alcalde se comprometeu a coidar especialmente
no seu discurso de- investidura,
como eran a economía, o rio Miño e a Muralla, ainda non se ac. tuou sobre deles" Blanca Rodríguez afirma que "Ó único que fixo
o alcalde foron actuacións de
imaxe, pero nengunha xestión".
O PP, pala sua -banda considera
que as actuacións durante este
primeiro ano van estar moi marcadas "porque o orzamento en .
exercício tiña Un nível moi alto de
execución cando acedemos á alcaldía". Tamén consideran que
existe un marcado cámbio de filosofía a respeito do mandato anterior, criando organos participativos para a oposición ademáis
de facilitarlle o acceso a expedientes". Desde o BNG recoñécese este cámbio, pero desde o
PSOE afirmase o diálogo coa
oposición "está convertido nu-n
monólogo do alcalde".
Antón S. Rivera, concelleiro do
BNG en Ourense, non só califica
a xestión do PP nestes cen dias
no conceílos como "nefasta", senón que lle engade o calificativo
de "totalitária". Afirma Rivera que
"pensan que están sós na· corporación e non entenden que exista oposición". Fai un relatório para explicar o epíteto, desde a nula información e participación da
oposición, ao retirarlle a palabra
aos concelleiros no seu uso lexítimo, a enteirarse pala prensa
dos proxectos, ou a promesa de
dimitir do alcalde Manuel Cabezas do seu posta de deputado
. sen que ainda o fixera.
Como exemplo de duas actuacións concretas do PP, cita a do
toncelleiro de Cultura, incapaz
~e levar unha ~oia proposta á
comisión ou a qo PERI do Casco Vello, que a oposición lle fixo
retirar ao PSOE\: na anterior etapa. Na campañífl eleitoral o PP
c:inunciou que a,.sumia as reivindicacións viciñ~is, "pero_ agora
. mándao á Xunt$ sen ·modificar
nen unha coma"l afirma Rivera.
No Ferrol o PP ~averna cunha
rtjinoria que lle im osibilita levar a
c$.bo calquer inici tiva própria. O
e* conselleiro Xoan Fernández
p~nsa qoe existe un paeto _tá?ito
er\tre pp· e PSOE. Este extremo
é negado contundentemente por
M~ndez Romeu, que considera
qu'e Xoán Fernández "xa é coñecitjo palas suas declaracións exter.nporáneas",. Para o PSOE
nestes momentos quen debe seguir a governar é o PP "porque
nori se dan as con·dicións para un
cámbio de governo, ainda que se
cor)te.mpla o percurar unha alterriatlva a meio prazo". •

.DIAS
XOSÉ LOIS ·

• Comeiará o xuízo
doMarExeo
marcado polo
impago das
indemnizacións

Ainda sen a preséncia
dos inculpados, o capitán
Primeiro, serán os traballad.ores de
do barco Constatinos
lmenosa, Bazán e Astano os que se
Stavridis e o práctico do
manifesten e, · despois, xunto, co resto
porto coruñés, pode
dos traballadores da comarca do Fereanudarse, antes de que
rro!, percorrerán ;:is ruas da cidade reiremate 1995, o xuizo polo·
un fututo industrial para a
vindicando
embarrancamento do
· zona, o Venres 6. O Plan Estratéxico
petroleiro Mar Exeo. A
de Competitividade, deseñado polo Gosua auséncia débese a
verno Central para os estaleiros públique os seus cargos non
cos, é a gota que _reborda o vaso dunprecisan asisténcia á vista
ha comarca, a de Ferrolterra, castigada
porque se reduCiron a
polo desemprego e o peche de indusdanos por imprudéncia
trias. CCOO, CIG e UGT, e todas as
cando o fiscal xefe do
forzas· políticas e sociais, únense este
TSXG considerou que era
a estratéxia a seguir se se
dia para dinamizar productivamente a
queria axilizar o xuizo. Os
comarca e, despois, criar un consello
perto de cinco mil
económico e social que represente forafectados polo
zas de abondo para as reivindicacións.
derramamento de oitenta
Na tarde do dia 6, os sindicalistas pechamil toneladas de petróleo
ranse no concello perante duas horas.•
ainda non cobraron as
indemnizacións e sufriron
un forte atraso cando se
suspendeu o xuizo en
Marzo ao non comparecer
o capitán do barco. •

• Os trabcilladores

de Unicaren loita contra
·o peche
Os empregados da carroceira
arousana Unicar reclaman á
Xunta a sua intervención na
situación de crise·que está a
vivir a empresa. Os
traballadores manifestáronse
polas ruas de .Vilagarcia o
Martes 3-reiviñdicando
solucións para unha crise que
eles consideran provocada pola
atitude dos actuais proprietários
e a non participación da Xunta
nunha operación de inversión ·
de capitais co empresário
portugués Salvador Gaetano.
Por iso, o comité de empresa
insta á conselleria de lndústria a
que se encargue de buscar un
novo inversor que poida refrotar
a empresa.
Unicarfoi unha das duas
empresas encargadas de
renovar a flota de autobuses
urbanos de Vigo cando se lle
renovou a concesión a Vitr-asa
este mesmo ano. Os
traballadores non aceptan a
pretensión de lndústria de que
invertirá se existe un plano de
viabilidade. Consideran que non
son eles os adecuados desde o
momento en que a empresa non
é da sua propriedad e.•

• O alcalde de
Entrimo apoia
tres minicentrais
enfrontándose
a un decreto
da Xunta
O parque natura~ da Serra do
Xurés é un· p~oxecto
consolidado·desde hai dous
anos xa que, xunto co viciño
Parque do Geres, forma a
superfície natural protexida máis
grande de Europa. Ao grao de
deterioro que sufre a zona,
úneselle, desde hai pouco, outra
ameaza: tres minicentrais
eléctricas. Os promotores e o
director do proxecto do parque
están certos de que o alcalde de'
Entrtrno, Santiago Cerqueira
Barroso, do PSOE, apoia e ten
interés na construcción das
minicentrais. Un decreto da
Xunta proibe construccións ·
deste tipo na' zona pero os
promotores das minic~ntr~is
consideran que a adm.inistración
autonómica non ten
competéncias nó tema e
recorreron ao Ministério de
Obras Públicas, criando un
contencioso entre ambas
administracións.
O director do parque do Xurés,
Xosé Bieito Reza, afirmou que
os outros dous concellos que
podian verse afectados pola
denominación de zona
protexida, Labios e Muiños,
están dando luz verde ao
proxecto.+
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Política lerritorial porque
procura a incineración de case
todo o lixo producido no noso
pais, despreciando unha
estratéxia viábel e ecolóxica
baseada nos "3 erres":
reducción, reutilización e ·
recicla~e", afirm.af').

•AAGENG
·non lle valen
os traslados
·de empacadora
Para a Asemblea de Gn,ipos
Ecoloxistas e Naturalistas da
Galiza, o traslado de plantas
de tratamento de lixo dunha
localidade a outra non fai máis
que empeorar a situación. A
sua postura faise pública a raiz
das declaracións que tanto o
alcalde de Vigo, Manuel Pérez
como o conselleiro de Política
Territorial, Xosé Guiña están a
facer respeito á empacadora
de Guixar. O último destino do
que talaron foi do concello de
Salceda de Caselas. "A
AGENG oponse frontalmente
ao proxecto da Conselléria de

• Ferrol .
ten que mobilizarse
de novo ·
pola sua indústria

: • Puiol, disposto a
apoiar unha
moción de censura
Jordi Pujo! xa non está
disposto a dar máis
prórrogas ao Governo de
· Felipe González. O
Mércores, dia 4, o líder
de CIU declarou que se ·o
presidente do Governo
non convoca eleccións
para o vindeiro mes de
Marzo ou antes, o seu
grupo estarla disposto a
encabezar unha moción
de censura contra o
governo do PSOE ou
apoiar esta iniciativa, no
caso de que a
encabezara outra das
organizacións políticas no
Congreso .+

Por outra parte, a AGENG
considera a problemática que
vai xurdir cando se instalen as
trinta unha estacións de lixo
previstas -por Sogama para
toda Galiza e critican a
decisión do conselleiro de
declarar o Plan de Tratamento
de Residuos Sólidos de
interese público, xa que
"pretende impor
autoritariamente sobre os
conce!los un plan que, en
absoluto, pode considerarse
de auténtico interese
público".+
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• O ministério
desestima
os enlaces
coas autovias

O xefe de Demarcación Territorial das
Estradas do Estado, Pedro Sánchez
Tamayo, informou aos viciños do Condado que o Ministério de Obras Públicas non está disposto a construir enlaces de unión coa autovía que vai de Vigo a Ourense. A Plataforma de Seguimento da Autovía no Condado reuniuse
con Sánchez Tamayo e constatou que
non hai intención de satisfacer as demandas dos viciños, que reclaman
máis enlaces de saida á autovia dos
que planificara Obras Públicas. Incluso
o que xa daban por feito, no Alto do
Confurco, non está asegurado como
lles comunicou o xefe de Demarcación
Territorial. Un dos argumentos dados
por Obras Públicas é o risco de accidentes que conlevan os enlaces pero,
por outro lado, tamén se esgrime que
non hai disposición de modificar un trazado que ten como obxectivo, simplesmente para o ministério, desprazarse
de Vigo a Madrid. Os membros da Plataforma de Seguimento do Condado
aseguran que non hai perigo nos enlaces se se fan en boas condicións, con
carrís de aceleramento e que, respeito á
cuestión dunha estrada directa a Madrid,
hai que ter encenta que os verdadeiros
afectados polas obras da sua construción, non poderán ter acceso a ela. •

• O EZLN retoma .
a idea .dunha fronte
cos 11 sen voz"
Desta vez , o Exército Zapatista de Liberación Nacional, non quer que o proxecto fracase por diferéncias de contido; os
zapatistas queren que sindicatos, organizacións polític~ marxinais e demáis
grupos non gubernamentais debatan a
reforma do Estado. Vóltase, dese xeito,
A. IGLESIAS
a remontar a idea dunha fronte civil que
forme unha Mesa de Diálogo Nacional,
CIG mantén a
como saida .p ara Massó
onde os verdadeiros afectados por unha sociedade inxusta no reparto de
Mentres CCOO e·uGT apoian a verida da conservéira Massó ao empresário basco José Maria Escon- bens poidan discutir o seu futuro. O codrillas, a CIG, maioritária no· comité de e·mpresa ere que _deben ser os traballadores os que se constimunicado do EZLN, onde se propón estuan nunha Sociedade Anónima Laboral para que sobreviva. Tras o último expediente de regulación te diál9go; serve para rexeitar as prede dous meses, os traballadores levan incorporados ao seu pesto uns días e o presidente do comité tensións do Governo e do Parlamento
de empresa, Luciano Villar, afirma que a Xunta .non debe permitir unha nova regulación de emprego,
para que os zapatistas negociarán cos
· solicitada por UGT e·ccoo, porque agudizaría a· crise da empresa. As intencións· de converterse en · partidos políticos a. reforma estatal. O
Sociedade Anónima Laboral xurdiron dos traballadores cando non se albiscou nengunha saida para EZLN quer un foro de debate próprio,
Massó. Foron moitos os traballadores que se comprometían neste 'ihtento de salvar a empresa e os que poida servir de plataforma de aporpostas de traballo. A aparición de Escondrillas que, segundo os sindicatos UGT e CCOO, ten un acor- tacións ao que. organice ó Governo. •
do con Tomás Massó para adquirir máis do 80% das accións, aprazou a iniciativa. Villar, presidente do
comité de· empresa, ere que Escondrillas debería saber xa se-vai entrar en Massó ou non e a
. con~elléria, ainda sen pronunciarse, non ten bós ellos para unha Sociedade Anónima Laboral.•
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P.OLÍTICA FISCAL

A Xunta muda a sua postura a respeito da financiación autonómica

Fraga supedita
a ·política galega aos intere~es de Aznar
•A. EIRÉ

A Xunta de Galiza
abstívose na reunión do
Consello de Política Fiscal
e Financeira que prorrogou
a cesión do 15% do 1RPF
ás comunidades
autonómicas, mudando asi
a sua postura de rexeite
total a esta fórmula. A
oposición galega
considera que Fraga ''fixo
deixación dos intereses
galegas en función das
apeténcias de Aznar". A
Xunta, pola sua banda,
segue a afirmar que está
contra esta fórmula de
financiamento , anunciando
que recorrerá o acorde
ante o Tribunal
Constitucional.
Xosé António Orza, Conselleiro
de Economía galego, pediu tres
recesos na reunión do Consello
de Política Fiscal e Rnanceira celebrada o 3 de Outubro en Madrid, para reunirse cos seus compañeiros doutras comunidades
autonómicas governadas polo
PP. Orza, que se opón á cesión
do 1RPF ás autonomías como xeito de financiamento, seica tentou
buscar unha saida airosa para a
posición galega, até de agora de
oposición frontal. Fontes próximas ao Conselleiro afirman que o
máximo que este conseguiu foi a
abstención de todo o PP, pois os
representantes madrileños e valencianos, amezaban con votar a
favor se Galiza se desmarcaba e
o facia en contra.
Pero a dirección do partido xa tiña tomada unha decisión que
debían acatar todos os seus representantes: abstención. Mudaba deste xeito a postura mantida
até o dia 2 de . Outubro, na que
denuntiaban que a cesión do
15% do 1RPF, era unha chantaxe dosfataláns do Estado español. Ag ra xustifica:n a postura
en bas a "retirar obstáculos para que . on haxa vacío legal".
A decisipn do PP deixou ao Governo galega nunha posición de-

do PP ás teses do nacionalismo
catatán"·. Loabou a postura das
economías probes, como CastillaLa Mancha, Andalucía e Extremadura, governadas polos socialistas e que votaron contra a proposta do próprio governo central,
lamentándose que Ga!iza rachase a unidade". Vázquez consrdera
que esta postura é a mostra dá
supeditación total do PP de Galiza e da perda de poder de manobra da áutonomia galega.

CALROS SILVAR

sairada ao ter que asumir as teses emanadas da dirección de
Madrid, contradecindo os princípios que mantivera até de agora.
Asi , polo menos, enténdeo a
oposición. Xesus Vega, do BNG,
afirma que "o PP estatal utilizou
e segue utilizando á Xunta como
ariete contra o pacto entre González e Pujol ". Para o BNG a
postura do governo Fraga non é
novidosa, mais a discusión do
IRPF "evidéncia claramente a
supeditación da política galega
aos intereses do PP en Madrid e
desminte a preminéncia de Fraga e a autonomía do PP galaico
tan cacarexada por Xosé Guiña".

As cinco medidas do BNG
O BNG reclama para Galiza un
novo modelo financeiro que parte de cinco premisas básicas:
"plena capacidade executiva no
mantimento -dos sectores productivos; novo modelo fiscal con
desgravación por consumo enerxético; recadación do IVE pala
Xunta; control do investimento do
aforro galega e máis investimentos estatais que corrixan a débeda histórica tanto en intraestruturas como nos servícios básicos". ·

·a

Tamén desde PSOE na Galiza
se criticou con dureza a posición

da Xunta. O voceiro parlamentar,
Miguel Cortizo afirmou que o
cámbio da Xunta non é outra
causa que "sacarse a carauta,
· pois o recurso ante do Tribunal
Constitucional foi unha mera operación de imáxe máis a que nos
teñen xa acostumados". Critica a
submisión partidária de Fraga e
Orza "por antepoñer os intereses
do PP aos intereses e Galiza".
Tamén o secretário xeral do
PSdG, Francisco Vázquez se pronunciou con rotundidade consideran do que "Galiza se supedita
aos intereses de Catalunya, como
consecuéncia do achegamento

Os sindicatos tamén se mostraron
en contra, afirmando que "hai outras tórm·u1as máis axeitadas de financiamento". Pala sua banda o
Conselleiro Vázquez Portomeñe ·
considera que "non existe nengunha dicotomia entre o PP e a
Xunta, pois o PP retirou os obstáculos á cesión para que non houbese vacío legal e a Xunta segue
cunha postura de clara oposición.a este método de financiamento".
Tamén o conselleiro de Economía, Xosé antónb Orza, se sigue
ratificando na oposición da Xunta
ao cesión do 15% do IRPF. Está
é a idea básica que quer trasmitir
o PP: a Xunta séguese opoñendo
e a abstención significa dicer non.
Se Galiza votase en contra, o
Governo central gañaria o mesmo. Tamén o faria se o PP e as
comunidades governantes se
opuxesen, pero, deste xeito, ao
governo central serialle moi difícil seguir adiante con esta fórmula. A Xunta nega presións,
pero ·se se-pode votar libremente e se está en contra, o léxico e
votar non, millar que absterse. •

UN MAL PRECEDENTE
ALFONSO EIRÉ

Toda a estratéxia propagandística de Fraga
lribarne, apresentado como o home de Estado, con peso próprio, capaz non só de facerlle fronte ao Governo central, senón de influir na política da oposición adatándoa aos
intereses galegas, esvaiuse como unha túnica que perde o broche e se desliza deixando ver as partes pudendas. As soflamas de
Cuif)a, talando dun PPG, "na fronteira da autodeterminación", .mostránse como pregóns
de festas patronais.
Até de agora era moi sinxelo facer coincidir
a estratéxia da Xunta .qoa do .Partido Popular. Para ir contra o PSOE valía toda política
opositora que puidese danar ao Governo

central, incluido o populismo de denunciar
retrasos nas infraestruturas xa asumidos pala própria Xunta nos acordes.

viria para que Galiz~ tivese máis peso no
concerto estatal e para rematar .coa débeda
- histórica e cos retrasos nos proxectos, que
eles, achacan ~ desídia socialista. -

Segundo se vai achegando Aznar á Moncloa,
vaise oUando como o PP galaico e a própria
autonomía se converte en títere da rua Xénova e o PP aparece tan supeditado ás directrices partidárias de Madrid-·como . o PSOE, ou
como estivo UCD. O debate pala cesión do
.15% do IRPF non foi máis que a evidéncia
deste feíto. Unha evidéncia que nos trae moi
malos augúrios para o futuro. O PP galsico
cifra agora todas as suas esperanzas, propagandísticas, na chegada dos seus correlixionários á Moncloa. Unha vitória da dereita ser-

Este precedente desfarrapa todas estas teorías: Fraga acata asordes de Aznar, a autonomía galega dirixirase máis ainda desde
Madrid e o PP galega quedará ainda con menos capacidade de manobra. Se alguén tiña
algunha incógnita sobre o transcorrer da política da dereita, as suas dúbidas deberían de
estar despexadas. Incluidas as dos dirixentes
do PP que ainda quentan a ore/la talando
dunha CiU á galega. Agora xa non chega con
dicer que "hai que agardar o momento".•
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MUNICIPAL
•¡

Borrell·fala de·1997 para o remate e descafifica ao cónselleiro

{

Cuiña . exímese
de responsabilidades no retraso ·das 'autovias
Pedrafita, de cincuenta quilómetros, e o tramo Lugo-Benavente
ten as obras moi atrasadas. Segundo a visión de· Guiña, o tramo Arteixo-Lugo é dos máis
avanzados, cun 70% das obras
realizadas. Ainda quedan por
redactar os proxectos de cinco
tramos- e outros dous están
pendentes de ser adxudicados:

•A. ESTÉVEZ

Xosé Cuiña falou sobre as
autovias despois dun
silencio de meses; Tras
unha viaxe en helicóptero,
sobrevoando as obras,
declarou a sua
preocupación polo estado
das mesmas, nb caso das
que están comezadas,
pasto que ainda existen
tramos sen adxudicar.
Agora, Cuiña abre un
enfrontamento co
Ministério, acusándoo de
ter pouco interese nas
autovias galegas e de non
axilizar a execución de
tramos xa adxudicados.
Cuiña advirte que, desde Madrid,
se incumpre o convénio asinado
en 1990, entre o presidente da
}(unta, Manuel Fraga, e o entón
ministro de Obras Públicas, Javier
Sáenz de Cosculluela. Nese ano,
anunciárase que os seiscentos
vinte quilómetros de autovías estari an construidos a finais de
1995. Os retrasos fixeron que se
talara de 1997 e, neste intre, a
conselleria non pode calibrar as
datas concretas da plena execución das obras. Pola sua parte, o
ministro Josep Borrell asegura
que os prazos se están cu.mprindo
e que as autovias rematarán de
construirse dentro de dous anos.
O presidente do PSdeG-PSOE,

Abel Caballero, respostou ás
declaracións de Xosé Guiña sobre a atitude de Borrell, decla- randa que é a Xunta ·a que recorta os seus presupostos para
obras públicas e non o ministério "que mantén os presupostos
anuais para a construcción das
autovias"-. Asimesmo, acusan á
Xunta de utilizar políticamente
unha demora que non é tal e de
manipular a realidade.
Cada un
coa~ suas porcentaxes

O conselleiro, Xosé Guiña, falou
pende sempre de "retrasos duns
. meses", ainda cando era palpá- ·
bel o irícumprimento das prome-

sas que fixera a Xuhta anos
atrás. Agora, despois de supervisar as obras, a sua visión tor. nouse pesimista e -as suas declaracións non foron nen moito
menos triunfalistas. El tala de
1998 e o Programa Operativo
de Galiza 1994-1999, documento da Conselleria de Economia e
Facenda, do ano 2000. O siléncio deixou paso ao que era a
opinión xeralizada no país: non
haberá autovias ~té o ano 2000.
O estado das obras· non cadra
coas declaracións do ministro
Borrell e ·dos socialistas galegas. O trazado da autovia do
norde A Coruña-Benavente segue a ter problemas co tramo de

Respeito á autovia de Vigo-Benavente, a situación é, se cabe, peor. No trazado Vigo-Ourense, as
obras están realizadas nun 50%,
segundo as declaracións de Guiña. Ainda se está comezando a
traballar perta da Cañiza, no tunel de Batalláns e quedan dous
tramos por preadxudicar e un por
adxudicar no resto da autovia.
Pero desde a Comisión de lnfraestructutas do Congreso négase
o retraso das obraq e o deputado
socialista' Roberto Alvarez di que,
segundo os seus dados, tanto na
· do Noroeste coma nas Rias Baixas, o 76% da autovia se atopa
en obras, adxudicación ou licitación, un ·16' 5% en redacción e un
7%, pendente de licitar. O PSOE
ere que as obras estarán rematadas en 1997.
Borrell xa anunciou que, -neste
mesmo mes, de Outubro, virá a
Galiza a aclarar o estado das
obras. Mália a lentitude, dende
o ministério empéñanse en sinalar 1997 como unha data fixa do
remate. Mentres, Xosé Guiña
quer que recaia sobre Madrid a
responsabilidade de que 1995 .
non signifique nada e anúncia
que el segue adiante no proxecto de autoestrada de peaxe entre Santiago e Ourense, competindo coas mesmas intencións
do ministério. •

O concello
de Covelo

va1• secar
o rio Xabriña
cunha
captación
de auga
•H.V.
O concello de Covelo poderia secar o ria Xabriña,
afluente do Tea, ao seu
paso pola parróquia de Paraños para abastecer un
polígono industrial inexistente. Mesmo houbo a ir.itervención de maquinária
pública en diversas fincas
da zona sen autorización
dos seus proprietários nen
concesión de aproveitamento do ria por parte da
Confederación Hidrográfica do Norte.
Os viciños remataron por
coñecer o proxecto através do Boletin Oficial da
Província de Pontevedra ,
onde foi publicado o pasado oito de Setembro. Porén , o proxecto non está
visado por nengun Coléxio
Oficial de Enxeñeiros, segundo denúncia a Asociación de Viciños.
O concello de Covelo asegura que pretende abastecer de auga para uso doméstico aos lugares de
Baldomar, Medelas e Santa Mariña, ainda que estes
tres núcleos de povoación
teñen traida de auga construidas recentemente. Dentro do proxecto está levar
auga ao polígono indus trial , pero descoñécese o
modelo de polígono que
quer instalar o concello e
as suas necesidades futu ras de auga , en func ión
das empresas que se instalen e a actividade á que
se adiquen.
O tubo de captación de
augas que pretende insta1ar o concello ten unha
sección de 200 mm, moi
superior á capacidade que
ha ter para abastecer aos
báirros aos que vai desti nado o desvio, xa que as
suas necesidades están
estimadas en 0,7 litros por
segundo, isto é 223 litros
por habitante e día, e a tuberia vai captar 4,5 litros
por segundo. O problema
é que a capacidade do tubo achégase moito ao
caudal que habitualmente
ten o rio, de modo que, de
rematarse a obra, o Xabri- ·
ña baixaria seco a partir
de Paraños.
Por outra banda, a Asociación de Viciños de Paraños
asegura que na: Confederación Hidrográfica do Nbrte
recebiron a solicitude de
captación, pero que o pro . xecto apresenta várias caréncias e ainda non foron
arranxadas . •
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P.OLÉMICA ACTUACIÓN POLICIAL

·O -BNG

e~

CIG condenados pola pre~s~

O pai dun dos deti.dos a

pasa~a semana ere

que pode haber unha campaña contra

ó nacionalismo

·~.v.

A opinión pública

Martin Naya Alonso, pai de

¡ considera que
! os xóvenes
¡ non cometeron

Adolfo Martin, un dos dous

1

1

mozos detidos a pasada

1

!- nengun delito
¡ que xustif~que
! o calificativo
! de "terroristas" ·

semana pala sua presunta

1

vinculación ca Novo
Exército-Ga/ego, considera

1

que pode existir unha
"operación encuberta do
Ministério do Interior para
criminalizar á xuventude e
~

ao nacionalismo".

notar unanimente a auséncia de

~ feitos delitivos que xustificasen a

Adolfo Martín ten 20 anos e, xunto con Luis Rivadulla, de 27 foi
acusado pola policia de arroxar
Pancarta da ~MI o último 25 de Xullo. Á direita Martin Naya, pai dun dos detidos.
unha botella incendiária contra un
caixeiro automático na Coruña,
comunidades históricas.
cote durante o franquismo.
asi como de romper unha lua no
local do PP de Santiago. A ambos
Despois de tomar as primeiras
Martin Naya Alonso sinalou,
mozos lles foi aplicada a lexisladeclaracións, o xuiz Carlos Buenunha rolda de prensa, que ere
ción especial antiterrorista, polo
ren da Audiéncia Nacional, enque se trata dunha "manipulaque foron trasladados,· nada máis
carregado do caso , declarou
ción". Na sua opinión o seu filio
que este tribunal desentendiase
producirse a sua detención o panon pertence a nengunha banda
sado 26 de Setembro, á Audiéndo mesmo, devolvendo o asunto
armada e puxo en dúbida mescia Nacional de Madrid. Este triaos xulgados da Coruña.
mo que o chamado Novo Exércibunal, consta en todas as instánto exista. Resaltou a irregularidacias europeas relacionadas coa
Espectacular posta en cena
de que supón aplicar sen máis a
xustiza, como unha institución exlei antiterrorista a uns mozos e
cepcional española dedicada a te- · comparou esta actitude coas siDespois dunha espectacular posta
mas de disidéncia en calquer das
en cena inicial, a cargo da policia
tu ació ns que se producian de

~
~

desproporcionada actuación policial, asi como os calificativos vertí< dos sobre os xovenes inculpados.

e o governo civil da Coruña, e das
numerosas gabanzas que suscitou, Bntre elas ás do presidente da
Xunta, as tornas parecen ter cambiado nos últimos días. Familiares;
opinión pública e mesmo alguns
meios de comunicación fixeron

O que si non parece ter volta
atrás e a radical condena que alguns méios de prensa dedicaron
con insisténcia, nos últimos dias,
tanto áo BNG como a central sindical CIG, aos que acusan de ser
os incitac¡jores da violéncia. Pésie
a que o governador civil da Coruña, Carlos Vacas, rexeitou en todo momento calquer relación dos
detidos con estas organizacións,
desde alguns periódicos, asi como internamente desde o Partido
Popular, seguese a facer fincapé
neste vínculo.+

LADRIDOS ¡\OS QUE CABALGAN
M.VEIGA

A liña editorial dal - - - - - - - - - - - - - - respetado cando menos por un importanguns periódicos prote sector da povoaduce perplexidade.
ción. Onde queren . ir
Cun esforzo digno
parar con tan tortide máis encomiáceira fogueteiria?
beis empresas, como antes se salia di.
.
En Galiza non hai
cer, insisten en ver
atentados terroristas.
ovos de serpe, instiTodo máis algun
gadores na sombra
cristal roto e menos,
e ideólogos da loita
en todp caso, que
armada, nas duas
despois dos habiorganizacións que
tuais acontecementos deportivos en
representan, nos seus respeitivos ámcaJquer país do mundo.
bitos, a un nacionalismo seguido ou

'Pódese alcumar

de terroristas aos
que veñen de pactar
con Xerardo Estévez?"

O BNG pratica a política institucional cun
respeto e un rigor, observabel no diário
de sesións, que xa lles gostaria poder
mostrar a outros. E igual pode dicerse,
no seu ámbito, da CIG.
•

Cabe pensar que alguns observan con
inusitado temor a posibilidade de que o
nacionalismo acade tres actas no próxiPretenden acaso eses méios de comunimo congreso dos deputados ou que a
cación alcumar de terroristas aos que ve- . CIG seña a primeira central na província
ñen de pactar con Xerardo Estevez co . de Pontevedra, a máis industrial de Galifin, entre outros, de coxestionar o Conza. Acaso o que verdadeiramente suceda
sórcio de Santiago?
é que un nacionalismo cos pes na terra
resulte, pala sua maior potencialidade
Non surprende que a Comisária Europea .para acadar cuotas de poder, moito máis
perigoso que unha fantasiosa e facilmende Pesca, Enma Bonino, teña a ben conte neutralizabel, lo ita guerrilleira. +VBrsar e darlle a man aos mesmos repre-

A AMI recoñece aos seus miUtantes
e descarta a relación ce> Novo Exército
A Assembleia da Mocidade ln.dependentista (AMI) recoñece
a militáncia na sua organización de Armando Ribadulha e
Adolfo Naia, nun comunicado
de prensa feito público o pasado dia 3. No mesmo, _acusa
aos méios de comunicación de
"tergiversar" as informacións
sobre_ as.. detencións e ao governador civil da Coruña, Carlos Vacas, de "elaborar um informe sobre AMI e a súa militáncia carregada de falsas imputagoes, esageragoes e umha
granqe dose de alarmismo".
A AMI resalta o feito de que o
·xuíz da Audiéncia Nacional,

Carlos Bueren, tardase só "um
quarto de hora" en desinibirse
do caso, o que deixaria sen argumentos as acusacións dogoverno civil.

.

A AMI defínese como "umha organizagom juvenil .autónoma e
de caracter estritamente político, nom somos o brac;o políti'co
de ninguém". Afirman ademais
que "nom há conexom entre a
AMI e um pretendido Novo Ejército Galega, a quem nom vamos entrar a valorar pois dele
desconhecemos tudo, mesmo
até a súa existencia".
Segundo esta organización in-

sentantes dos mariñeiros que aqui alguns
alcuman de violentos e manipuladores?

dependenti~ta, o fin destas actuacións policiais non seria outro que "criminaligar a AMI e
criar arredor destas siglas um
nevoeiro de pre-xulgamentos e
medos que nom permitam que
a mocidade se achegue a nós
além de criar un rechago na
sociedad e".

No mesmo comunicado afírmas·e, por último, que "nom queren
que na Galiza ninguém erga a
voz contra da opressóm que sofremos como nagom e que fiquemos calados para seguirmos sendo umha manejavel
moeda de troco nos · mercados
de Bruxélas". +·

.NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A Xunta ainda non ten unha valoración sobre os novas datos do Mapa Sociolin

üís1

O PP considera qué o gcilego ten o -futuro ase
• ARANTXA ESTÉVEZ

.O 11 Volume do Mapa
Sociolingüístico, elaborado
pala Real Académia,
semella non ter saido das
gavetas. Mália que xa van
duassemanas9uese
comezou a distribuir, airida
non-ten-a difusión-··
esperada. Son moitas as
persoas e institucións ·
relacionadas co estudo e
defensa da língua que nen
recebaron ou analisaron o
citado traballo. En Política
Lingüística declaran
coñecelo pero ainda non
elaboraron unha valoración
sobre o mesmo.
As conclusións están sobre a mesa; o informe reseñ_
a os perxuizos
do bilingüismo parn o galega, a
perda da língua no último século
e o predomínio, na mocedade, do
castellano como idioma de uso
(Ver ANT nº 692). A coincidéncia
coa promulgación dun novo decreto para o galega no ensino dá
pé aos grupos políticos a avanzar
un.ha avaloraicón sobre a situación do idioma.

Desde o Bloque Nacionalista Galega, o deputado Francisco Rodríguez aborda as conclusións do traballo da Real Académia. "Non penso que o estudo teña unhas conclusións novidosas e son producto
da situación de dependéncia que
hai neutros niveis. Simplesmente,
non existe o direito á língua própria", senténcia o autor de Conflito
Lingüístico e ideoloxias.

lanizadoras, non cumpre a sua
función", di.
Fernando González Suárez amósase máis optimi~ta en canto ·á
·normalización do galego. Cre que

as críticas ao decreto do galega
apontan a que este se atopa no
ponto xusto respeito á normalización do idioma. "A valoración que
tacemos desde o partido é moi positiva. Parécenos un decreto moi

interesante e un paso adiante cara
á normalización. Pero, está resultando moi controvertido. Dende os
organismos GUlturais galegos, tálas e de. que é pouca causa e a
prensa de Madrid, en troques, fala
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Para os nacionalistas, a preocupación maior ven da non existéncia
dunha política séria para a normalización do idioma. O camiño, se. gundo Francisco Rodríguez, non é
o que se está tomando senón que
haberia que invertir por completo a
política lingüística. "Un dos pontos
destacábeis do Mapa é o que se
. retire ao retroceso xeracional do.
idioma, que se fai máis evidente
nos ·espazos urbanos que nos rurais. Neste aspecto, hai que ter en
conta que a ese.ola, que seria o
único espazo reservado á galeguización no momento en que o resto
das institucións sociais son caste-
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LONXE DO EQUILIBRIO LIN
O CONSELLO DA CULTURA VALORA O DECRETO SOB
-

Tamén parece positivo que o Gobemo especifique (arts.
4-6) cales son as materias que se deben impartir en galega (xa que a indefinición anterior favorecía o incumprimento) e tamén que regule os deberes da \nspección Educativa (art. 11.), maiormente dado o rango desta norma, que
non é unha Resolución nin unha Orde, senón un Decreto,
que, polo tanto, ·non poderá incumprirse. O proxecto de
Decreto é indicio da vontade do Goberno de poñer en execución os preceptos legais (Constitución, Estatuto de Autonomía. e Lei de Normalización Linguística).
Recoñece esta Ponencia que o honor histórico de dirixi-la
recuperación dunha lingua se,cularmente marxinada é, a
un tempo, unha tarefa difícil. E certo que, pala baixa incidencia qa inmigración, a poboación galega é moi homoxénea. E certo que a lingua galega, a pesar.dos séculas
de marxiración, está aínda hoxe estendida por todo o territorio. E certo que a lingua galega, ó revés da lingua
vasca, é unha lingua xeneticamente próxima do castelán,
e iso facilita a recuperación. Mesmo así, non é ·doado
reintroducir unha lingua nos usos formais (ensino, medios
de comunicación, empresas, comercio, publicidade, xustiza e liturxia), cando existe unha inercia multisecular que
convida a considerar normal que eses usos formalizados
se vehicule11 exclusivamente noutra lingua. A transformación de hábitos sociais seculares esixe un labor paciente,
entusiasta e pe~severante.

cretc
se p
tos" ,

ANXO IGLESIAS

Pora sua banda o PSOE ainda
non se pronunciou respeito oo
Mapa que ainda non chegou a
mans dos responsábeis de língua .
do Partido Popular: O deputado
· Fernando González Suárez recoñece que non llo enviaron. "Non o
ternos. Pero, en canto me reuna
co conselleiro de Educación, xa
lle pedirei que nolo envíe", canta.

Examinado o borrador de Decreto, esta Ponencia aprecia
nel aspectos que favorecen o uso do galega, como son o
preceptivo uso do galega na documentación escrita dos
Centros (art. 1). Considera correcta a atencion personalizada os que inicialmente non teñan dominio suficiente da
lingua galega (arts. 4,2 e 1O) e mailo compromiso que asu- ·
me no art. 8,2 de impulsa-la elaboración e publicación dos
materiais didácticos pertinentes e de seguir preparando o
profesorado para este labor (art. 2).
·

de J
·dua~

O Consello da Cultura Galeg~ é a única institución estatutária que se ten manifestado
críticamente sobre a situación do gale_g o no ensino. Reproducimos o texto íntegro do informe
. da sua Ponéncia de Língua ao respeito, do recente decreto da Xunta para regular a preséncia
do naso idioma nos centros escolares.
A segunda é de redacción. É certo que o Decreto pon a meta no equilibrio escolar das dúas linguas (arts. 3 e 9) . Ainda
supoñendo que a igualdade de trato a desiguais permitise
acada-la igualdade real do feble e do forte, ese equilibrio só
seria posible con outra redacción que dixese redondamente
que o 50% das materias debían darse en galego e o 50% en
E cabía esperalo, porque a peculiaridade do caso galega (tan
castelán, especifiqando, se se quería, cales tiñan que ser
distinto do vasco e catalán) permitenos contar cun profesoranecesariamente en galega. Na
. do maioritariamente nativo e, en
formulación ese equiliactual
calquera caso, reciclado en cur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - brio queda á discreción de ca·
sos de formación para ensinar ,
.
da Centro e é posible que (aínen gal~o. Entre ~s profeso~~s .
da que só sexá por comodidanon hat quen non tivese ocas1on
de) esa discrecionalidade acde facer cursos de galega a moi
túe á baixa reducindo a prepouca distancia do seu domicilio
,,.
.
sencia do galega a dúas matee, de feíto, case tódolos profesorias e imposibi,litando o equilir~s -acreditan o nivel de perfec.
brio previsto. E previsible que
c1onamento en galega.
1
U
a pesar dos preámbulos xuridicamente impecables, todo se
Cabia esperalo, ademais, porreduza a dar en galega dúas
que outra das peculiaridades
materias entre oito.
do caso galega é a aparente
inexistencia de tensión linA terceira é que a investigación
guística, a pesar de que o
sobre situacións similares neucasteián, ainda sendo a lingua
tros Paises induce dubidar de
menos talada, goza de r:noitos
que o modelo do equilibrio leve
máis medios de comunicación,
eficazmente á recuperación social dunha-tingua marxinada.
de case toda a publicidade, de case tódolos templos.
cos mesmos ollos con que a vía hai doce anos. Xa non
existen os mesmos prexuízos, ainda que non cambiasen
plenamente os vellos hábitos. Cabia esperar un novo i'!lpulso.

Este Decreto non corresponde
á real implantación da lingua
nen as necesidades dunha
1·ng a secularmente
desfavorecida na vida
comercial, xuridica, relixiosa e
nos medios de comunicación"

Danse, polo tanto, condicións favorables para un impulso
da presencia do galego nas aulas. Sen embargo esta Ponencia observa varias eivas neste Decreto.

DECRETO INSUFICIENTE

A primeira é que non aumenta o número de materias que
Pero a doce anos da promulgación da Lei de Normalizase traballarán en galego, xa que mantén o número de obrición Linguística, a outros tantos de presencia oficial do
gatorias en dúas e unicamente especifica cales han de
galega no ensino, a dez anos da existencia dunha Radio
ser; é dicir non parece significar maior presencia do galego
e unha Televisi~n públ.i~~ .en. g~leQO, . ~~ta. P~nencia enn~s aulas.~ úr:iico , q~e ~~¡ ~. ~uprimi-1,a, ~i~q~lpa .~a iridefin!. t~qde. q.q.~ :·f!·.;s99eµ-~..g~l~g~ .X~ ~flflft'. ~fl' ;a.{NJg~·~ .g_aJ~g~ __ _CJQI'},.espec.ifiqqnr:J'.o. ((~1~$ .so.f'l.~s.a,s{ c;tuas.
·

A cuarta é que o Decreto se dirixe ós Centros xa incorporados á LQXSE, que, n9 Ensino Medio, son uns 110 Centros dun total de 380. E dicir uns 270 Centros de Ensino
Medio seguirán na situación anterior.
Este .Decreto parece corresponder á proporción de tendencias presentes no Consello Escolar de Galicia, e, polo tanto, está lexitimado. Pero o caso é que nin córresponde á
..real implant?9ión .da lir:1gl}C;l; ~ir:i . á~ ne9~sidades dunha lingua secularmente (e áínda hoxe) desf~YOJ~ci99. 'Jg)~ida
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de pujolización. Coido que son
·duas valoracións extremas. O decreto non é un ponto final, sempre
se poden pensar en teitos máis altos", comenta González Suárez.

Cambiar as mentalidades
Sen embargo, Francisco Rodríguez non se quer. quedar só na
letra do decreto, senón nas posibilidades do seu cumprimento.
"Coido que é un decreto redactado para que non se cumpra. Na
educación infantil e no primeiro
ciclo de Primária, fálase de utilizar a língua materna maioritária.
Déixase no critério do mestre ·esa
eleición e ·non se lle dá nen a
axuda nen a formación apropriad a. Ademais de que é preciso
cambiar atitudes e mentalidades
destes axentes sociais para que
cumpran a sua función e se lles
faga cumpr·ir o que marca o decreto", sinala.
O deputado do Partido Popular,
Fernando González Suárez, dá
a batalla por perdida cando se
lle pergunta sobre a necesidade
de inspeccións máis rigurosas
para o cumprimento dos mínimos lingüísticos no ensino. "As
únicas leis que se cumpren son
as da natureza, as da física e a
química. As que están sobre o
papel son outro tema, Senón , só
hai que fixarse na legalidade
dos topónimo~. Os únicos váli-

UISTICO

dos son os que se contemplan
na Lei de Normalización pero
sempre hai algun alcalde renuente a determinados cuestionamentos e que sigue nas suas
trece. O mesmo acontece cos
mestres . Para os que non teñen
o galega como primeira língua, é
difícil impartir as clases con esa
língua e non se preocupan de
renovar a sua tarefa", di.

A eterna proibición do galegoOutra das conclusións extraidas
do 11 Volume, referido aos usos
lingüísticos, é , como xa reseñamos en númerQs anteriores, o
perxuizo do bilingüismo á língua
marxinada. "O bilingüismo é un
estado prévio á asimilación dunha língua pola outra e conleva
que o galego siga senda utilizado
no ámeto privado, case cun carácter de gueto", comenta Francisco Rodríguez.
Para o deputado nacionalista,
ncm hai optimismo no que seri~
a utilización oficial do idioma. "E
máis, o oficial non existe. Qué
importa que moitos galegas lean
o DOGA, un documento oficial,
en galega? Non quer dicir que
sexa a língua orixinal, porque é
unha tradución do castellano. O
mesmo acontece coa posibilidade de elaborar documentos oficiais en galego. Pódese asinar
un convénio laboral, pero a si-

PROG-R AMA DE .FORM.ACIÓN
CONTINUA INTERSECTORIAL

tuación sí que cambiaría moito
se o empresário se dirixise en
galega aos obreiros que o talan.
A Administración está interesada en que todo quede no papeL .
Para ser funcionário no.n hai que
saber talar en galego nen usalo.
Mesmo se pode ser anti-galego.
Vense as· intencións da Xunta
cando no Parlamento, planteamos que existan unhas ·probas
sérias que acrediten que estos
traballadores públicos poden dirixirse á xente en galega e, curiosamente, o PP vota en· contra", di o parlamentário do BNG_.·

Cursos
• Deseño Asistido
LUGO
•Ofimática
•Dietética Nutrición
• Relacións laborais
• Conta.bilidade Impostas
• Metodotoxía Didáctica
•Técnicas de Vendas e
Atención ao Público
• Relacións Humanas
• Mantemento Aútómatas
•Manipulación Alimentos e
Elaboración Dietas
• Fotografía
- •Edición Vídeo
• Mercadorias Perigosas
•Inglés
• Ofimátrca
A MARIÑA
• Contabilidade Impostas
• Mant. Ar Condicionado
• Relacións Laborais
• Mantemento Autómatas
• Ofimática
SARRIA
• Contabilidade Impostas
• Relacións Laborais
•Ofimática
CHANTADA
• Contabilidade Impostas
Relacións Laborais ·
VILALBA
• Ofimática
• Contabilidade Imposto$
• Reiacións Laborais
• Ofimática
MONFORTE
• Contabilidade Impostas
• Relacións Laborais
• Ofimática
OURENSE
• Relacións Laborais
• Deseño -Asistido
• Electricióade
• M.etodoloxía Didáctica
• lnterpretacióñ Planos
• Contabilidade Básica
• Saúde Laboral

González Suárez non ere nunha
perda preocupante do idioma na
Galiza ainda ·q ue os datos do
Mapa Sociolingüístico ·non sexan, precisamente, optimistas.
"Aqui sempre se falou en galega. Lembro, nos tempos da Ditadura, onde si existía certa represión, eu e outros compañeiros galegofalantes de toda a vida seguíamos utilizándoo. Pen-_
so que non existe un perigo real
de que o galega desapareza e
non ten que ser Galiza a que
defenda estrictamente a língua.
- Sí entendo caso de Cataluña e
a política de Jordi Pujol, poste
que reciben moitos emigrantes
e si teñen riscos de perder o
seu id.orna próprio. Por esta razón, son tan rigorosos no cumprimen.to da normalización do
idioma", comenta. +
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comercial , xuridica, relixiosa e nos medios de comunicación. É innegable que aí actúan forzas ·desgaleguizadoras con medios e intensidade impresionantes e aparentemente alleos á nova situación de cooficialidade. E, aínda que tamén é certo que nestes
últimos decenios distintos sectores da sociedade
galega e tamén os organismos dependentes do Goberno Galega realizaron un enorme labor, estamos
moi lonxe da eficaz compensación . Estamos moi
lonxe do tal equilibrio e o actual Decreto parece excesivamente tímido, para a compensación a que está legalmente abrigado.
A propia escola, que leva feíto. moito pola dignificación social da lingua, non dá compensado o desequilibrio e algúns estudios realizados detectan que
en parte ela mesma resulta ser desgaleguizadora.
O PROFESORADO :
PAPEL E FORMACIÓN

Esta Ponencia entende que a posta en práctica deste Decreto precisa o apoio dos ensinantes. Por iso
recomenda 6 Goberno a elaboracióh de Regulacións
posteriores destinadas a motiva-lo profesorado.
Esta Ponencia recoñece que o labor dos ensinantes
non é doado e que eles ·merecen comprensión e
apoio de toda a sociedade. En 1978 a sociedade dotouse dun novo sistema político que implica cambios
profundos de mentalidade que a escola ten que realizar. Pero a escola non é unha illa. Os ensinantes son
tamén producto do sistema ar:iterior e reflexan a inercia dos medio's de comunicación, a liturxia e o comercio que, en boa parte e coma xa se dixo, seguen ignocaqdo...eo. Galiciaacoaficialidada das. linguas.

Esta Ponencia entende que tódalas lnstitucións deben apoia-lo profesorado nun achegamento cordial
á lingua galega. Non é c9mpetencia linguística o
que lle falta. O que parece faltar é a convicción de
que o profesor debe tala-lo galega cos alumnos; de
que debe dignificalo usándoo no traballo académico; de que axudar á despenalización e emerxencia
dunha lingua desfavorecida é un labor humanista;
de que este labor, certamente histórico, que vive a
sociedade galega neste fin de milenio, dignifica a
quen nel se compromete e prepáranos para a solidariedade mundial. O que parece faltar é a convicción de que isto non é unha loita romántica, narcisista e, moito menos, xenófoba, senón que a estima do propio é imprescindible mesmo para o des'pegue económico de Galicia.
·
·

•OOm~~

Neste sentid.o debe-ras~ evitar q·ue os cursos de
galega, que prevé o art. 2, sexan copia dos anteriores cursos de iniciación e perfeccionaniento,
fundamentalmente gramaticalistas. O Consello entende que o Goberno deberá repensar co asesora·mento de especialistas non só os contidos e os
métodos senón tamén os obxectivos deses cursos.
Cómpre buscar noves medios, poñer en marcha
novas actividades que transformen a inercia en actividade, a indiferencia en entusiasmo, a fria competen_
cia en caluroso estímulo.

Características dos cursos:
- Horario Compatible co traballo.
- Gratuito.

RESPONSABILIDADE DO GOBERNO

Esta Ponencia enteride que, dado que a escola non
é unha illa na sociedade, o ·Goberno Galega deberá
tamén facer valer todo o seu poder para impulsar un
proceso paralelo no resto da sociedade. De entrada,
existen moitas entidades que reciben subvención da
Xunta de Galicia (empresas, medios de comunicación, lgrexa) ante as que deberá insistir para que
correspondan abrindo a súa actuación á cooficialidade que por Lei nos impuxémo-los galegas.+

Sabemos que é grande a responsabilidade que a
Constitución e o Estatuto de Autonomía cangan sobré os ensinantes, pero non nos parece maior cá
. responsabilidade ·que a Lei canga sobre os médicos,
A Ponéncia de Língua do ConseUo da Cultura Galega está c~ordena. os arquitectos ou os elaboradores de productos
a l!m~ntiCiO~. 0 ~~Sin.~ debía Ser Un .motor, 11'.l~ÍS dida por Antón Santamarina. Forman parte dela, Rosario·Alvarez,
. nan:i1?0 ,d8: 1_den~1f19~~10~ , ~os ~~l,e~os, ~~~ ~~~ .h~~~a· . , .x.A. Dob~o. xesus Ferro RlJ!~~ x~sé.,~~ez, ~ó~ ~~n-.
e COa SUa CUltara. ·' \ ' · 1 • • '' • •
' • ' • • •
•
''· •
• · ' m, Caíñiño Nota e :X-ose Rubal.
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• Interpretación Planos
• Contabilidade Básica
• Relacións Laborais
• Oftmática
VERÍN
· • Contabilidade Básica
• Relacións Laborais
• Ofimática
CARBALLIÑO
• Relacións Laborais
•Ofimática
RIBADAVIA
•Atención Cliente
VIGO
• Autocad
• Contabilidade Básica
• Dietética Nutrición
•Dirección Grupos
• Deseño Gráfico
•Economía de Empresa
• Formador Formadores
•Francés
•Inglés
• Interpretación Planos
• Maquinista Imprenta Offset
• Mercancías Perigosas

Información
A CORUÑA:
FENE:·
SANTIAGO:
LUGO
OURENSE:

VIGO:

, , .

·

9811415 30
981341406
9815302 57
982 25 38 65 .
988 25 50 28
986 42 06 33

• Montaxes Fotolíticos
VIGO
•Ofimática
• Procesador de Planchas
•Recursos Humanos
• Relacións Laborais
• Saúde laboral
• Seguridade Vixilancia
• Técnicas Negociación
• Xeriatría
·
• Autocad
-A ESTRADA
•Ofimática
• Dietética Nutrición PONTEVEDRA
··Ofimática
• Saúde Laboral
• Deseño Asistido
MOAÑA
• Interpretación Planos
•Ofimática
• Xestión Empresarial VILAGARCIA
• Contabilidade Básica
FENE
• Deseño Asistido
•Inglés
• Interpretación Planos
• Metodoloxía Didáctica
•Ofimática
• Relacións Laborais
• Saúde Laboral
• Ofimática
AS PON ES
• Ofimática
CEDEIRA
•Técnicas de Vendas
SANTIAGO
•Ofimática
• Deseño Asistido
•Autoedición
• Fotog.rafía
•Edición Vídeo
• Electrónica
• Deseño Asistido
RIBEIRA
•Electrónica
.,,.._ "
• Fotografia
• Relacións Laborais
•Ofimática
MELIDE
• Deseño Asistido
• Relacións Laborais
•Ofimática
• Deseño Asistido
RIANXO
•Ofimática
•Ofimática
MUROS
• Ofimática
NEGREIRA
•Administración
Plan Contable
A CORUÑA
• Deseño Asistido
•Inglés
• Mecanografía
•Ofimática
• Redeiros
• Relacións Laborais
.• Rénda e Patrimonio
•Técnico Vendas ·
•Técnico IVA
• Xestión Nóminas
• Contabiíidade Financeira
SADA
•Ofimática
CORCUBION
• Ofimática
• Relacións Laborais
• Ofimática
CARBALLO

Perfil dos
traballadores/as solicitantes:
- Estar en -situación de activo na
empresa privada.
- Estar de alta no réxime xeral
da Seguridade Social
Financia:

~FORCEM
FUNDACIÓN
PARA LA
FORMACIÓN
CONTINUA
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ÓTESOURO DAS ILLAS

Acull1ulación de rendas
no sector público
MANuELCAO

No Estado español case a metade das rendas xeradas proce,den directamente do Estado. Un estudo das elites dirixentes dos
últimos anos quizais abonaria a hipótese de que na sua maiori~
proceden directa ou indirectamente da sua proximidade ao poder político. Non sendo no triángulo_Euskadi-Valencia-Catalunya .. no cal a indústria compite no- mercado mundial,· moi proba- .
belmente, as grandes fortunas emerxentes xurden ao abeiro
dun poder político intervencionista alérxico á toma de decisións
via prezos competitivos.
·

A -DISCUTIDA PROPRIEDADE DA ILLA
DE ON_S E O PERIGO DA. ESPECULACIÓN

· A economia española nunca tivo vocación competitiva . O proteccionismo e o illamento eran considerados unha eleición virtuosa xustificada con diversidade de argumentos. Asi, non quedaba máis opción que ter poder político para se disputar a distri bución dos recursos xerados internamente en actividades cun
alto grau de dependéncia das decisións políticas. O papel do
Estado, víase, asi, potenciado de xe ito que calquer decisión
aparentemente económica, como fixar o prezo dun produto ou
dun servizo, era imediatamente obxecto de politización , pois sabíase que era froito de presións e influéncias politicas determi nadas. Un exemplo interesante: nos anos 70 o Concello de Mu gardos era o de maior renda per capita da Galiza debido ás rendas da indústria naval protexida e subvencionada polo Estado
franquista. Quer isto dicer que as decisións políticas non só favorecían a alguns empresários ou directivos , senón tamén ao
chamado proletariado. Daquela, a maioria dos galegas emigraban cara Europa, pois non hai que esquecer que nas indústrias
do IN!, e menos nas de Defensa, non entraba ninguén
que non fose adicto ao Réxime. Estas indústrias non
eran as máis apropriadas
para vertebrar a economia
galega, contribuindo a xerar
dinámicas económicas, sociais e organizativas que
agora podemos calificar xa
de inaxeitadas para a elaboración dun discurso e
dun proxecto político próprio e diferenciado para a
Galiza. Tampouco contribuiu á modernización da
nosa economia.

CELESTINO PARDELLAS DEBLAS

O día 24 de Agosto publicouse en A Nosa Terra
un curioso artigo sobre a lila de Ons. Nel Rosa Mª
Folgar submérxenos dentro das reclamacións de
propriedade que fai a família do último dono da lila
o ?r. Didio, non Ovidio, Riobóo.
Non quero entrar nese tema pois é o demasiado
complicado coma para intentar resumilo, xa que
haberia que pasar, coma mínimo, ao século XVI
onde, en dubidosa lexítima concesión, a llla pasa
do Cabildo a mans particulares; logo a princípios
do XIX onde se divide a terra cultivábel e véndese
no que foi chamado "Accións de Primeira Clase"
aos antepasados dos hoxe viciños; e sen entrar
en máis detalles, botar unha ollada aos do<;;umentos de expropriación e á sinatura autorizada do representante da família, Sr. Massó.
Pero como dixen non vou a tocar ese tema pois
eu teño a miña verdade, froito da investigación realizada ao longo de máis de 15 anos. O que si
quero comentar é un parágrafo de dito artigo, que
coido merece unha pequena análise.
O parágrafo é o seguinte: "Á familia Riobóo, cóns-talles que nos anos 30 a família tiña pensado facer aos habitantes donos das propriedades e dos
seus terrenos, pero desa intención nunca nada se
soubo a causa da expropriación".

péndencia reaparece de novo, entre o 1919 e
1921 houbo numerosos enfrontamentos que van a
durar, pasando por intres moi difíceis, até a proclamación da República.
Didio Riobóo "proprietário" da llla, tampouco oilaba as cousa:S da propriedade claras, o seu negócio ·do polbo atopaba problemas na llla cos v_iciños
e en Bueu cos Massó; coa pr9clamación da República e pelas .suas ideas republic~ns, veu n·o programa de Reforma Agrária unha boa solución para
os problemas da propriedade da llla.
En entrevista publicada no xornal El Pueblo Gallego, Didio Riobóo apuntaba: "Aos viciños de Ons
asísteos o direito de propriedade das terras, pero
a min, tal como está estruturada socialmente a
República, tamén me -asiste o direito de non perder o capital ali empregado".
Os illáns diríxense. ~o governo da ·República para
que lles parcel~n e repartan as terras que levan en
arrendo, comprometéndose a abonarlle nun número determinado de anos ao Sr.Riobóo ós. seus gastos. Largo Caballero contestoulles poñendo grande
interese por resolver aquela petición colectiva, prometeu, no ano 1931, enviar a Ons unha ColJlisión
para parcelar os terrenos e varoralos.
A situación foi moi violenta por. aqueles anos, xa que
os illáns estaban convencidos da sua situación e o
Sr. Riobóo non estaba disposto a perder o ali invertido.

Non foi a família, senón o próprio Didió Riobóo, o
que nos anos 30 e debido ás suas ideas republicáns,
- fai o posíbel para que as terras pasasen a quen as
traballaba, é dicer, aos viciños, os cales xa viñan .reMirando a difícil situación o pfóprio Sr. Riobóo enclamando dito dereito desde 100 anos antes. Se non
viou a documentación ríecesária, para que o Goverse chegou a un acordo foi por fallos do Governo Reno resolvesa axiña, xa que o pedían as duas partes
publicán e en nada _influiu a expropriación posterior. · en conflito e ademais era o único caso que se daba
na Galiza, xa que a Reforma Agrária implantada
. CRONOLOXJA DUNHA PROPRIEDADE
-pola República non alcanzaba a nengunha parte de
Galiza, pois non habia .fincas que, pola sua extenDespóis da venda en Accións de parte das terras ·sión, foran consideradas coma latifúndios, pero no
·cultivábeis a alguns viciños, polo 1810, o Marqués de
caso da llla de Ons, unida á de Onza, sumaban 650
Valladares, que rezaba cohectárias e o límite sinalamo dono da llla, non debeu - - - - - - - - - - - - - - - do pola Lei Agraria estaba
de ver moi clara a situación
nas 400 hectárias.
de prÓpriedade e xurito coas revoltas viciñais que haTamén se daba o caso, de
bía pola xusta propriedade
que si entraba Ons dentro
das terras, polo ano 1917
da Lei Agrária, os viciños
inícia os trámites de venda
non tiñan nada que pagar
da illa e a fábrica de salgapola propriedade das tezón ali montada.
rras, pois os asentamentos eran gratuitos prévia
No 1919 Ons estaba escriunha indemnización xusta _
turada a nome de "Isla de
do Estado so proprietário.
Ons , Sociedad Limitada"
estando como xerentes
Nunca houbo na história da
Marcial Bernadal e Manuel
llla de Ons unha oportuni. Riobóo. Parece que postedade tan clara de solucioriormente ·non houbo ennar os problemas de posetendemento entre eles e
sión da terra, todas as parpasou coma único proprietes estaban por aclarar o tetário Manuel Riobóo e lago Didio Riobóo.
ma, pero antes coma agora, as promesas incumpridas e a incompeténcia de certos políticos, están a
Nestas datas, os problemas viciñais pola proprieprovocar que a lila máis cautivante de todo o litoral
dade da terra rexurden de novo. Xa no 1837 os
peninsular, poda sufrir ataques especulativos inimaiiláns dirixíronse á' Reina Governadora negándose
xinábeis. Por que, despois de 50 anos e co auxe tua recoñecer a propriedade da llla ao Marqués de
rístico dos 1O últimos, aos descendentes de Didio
Valladares. Cando a llla é vendida, a idea de indeRiobó interésalle tanto a recuperación da lila? +

'Por que, despois de 50
anos e co auxe turístico
dos 10 últimos, aos
descendentes de Didio
Riobó interésalle tanto a
recup.e ración da Illa?"

~

Pois ben, agora atopámonos a persoeiros como Mario Conde e De la Rosa imitando o que antes xa fixeran outros: acumular rendas en actividades semi públicas (Banca e Empresa
pública) qt,ie só requiren
unha relación privilexiada
co poder político pero que Mario Conde.
se atopan agora co atranco
insuperábel dunha maior integración na economia - - - - - - - - .-m
mundial, un maior grau de
liberdade política e unha .
'Conde tenta
maior competéncia pola
desputa da tarta pública deactuar co mesmo
bido á existéncia de moitos
colectivos e axentes que tamodelo que levan
mén reclaman a sua cuota
- aplicando con
de poder. O pelotazo de
Conde e Cia. é un expólio á
éxito as elites
cidadania realizado desde
un poder bancário semi-púdirixentes da
blico que require o apoio do
poder político e mediático
América latina"
para resistir a invitábel re- ·
acción social. Conde tenta
actuar en España co mesmo modelo que levan aplicándo desde sempre e con
éxito as elites dirixentes da
América latina: expoliar ao
povo.·via sistema financeiro,
empresas con contratos garantidos polo Estado, Débeda pública, etc., transferindo os excedentes a paraísos fiscais ao
tempo que se oferecen, se for preciso, para salvaren o país. A
ad'!liración que o "condismo" tivo en moitas partes de España é
un indício do camiño que queda por percorrer pará ser unha sociedade democrática e avanzada. +

SINDICALISMO

SECTOR PUBLICO E CORPORATIVISMO
A situación actual do movimento obreiro
está moi afastada ae calquer outro momento histórico. Por moitos motivos, pero
entre eles, por exemplo: o peso que teñen os traballadores do sector público.
Esto introduce unha situación moi distinta
dentro do movimento operário á q_l:Je habia en 1880 ou 1917, daquela o corpo da
administracion era mínimo. Polo tanto as
reflexións teóricas feitas non teñen en
conta este fenómeno, e ao analisar a loita obreira perfílase exclusivamente a loita
de clases nas empresas do metal , textil,
mineria ou construción privadas. Anque
ao final da Segunda Guerra Mundial os
sectores públicos dos estados máis
avanzados tiñan unha dimensión considerábel, non chegaban á expansión ac- ·
tual e, por outra banda, estaban compensados polo peso dos mires de obreiros
ocupados no sector da transformación.
No caso concreto de Galiza, un de cada
5 traballadores ten como patrón a alguriha das administracións, todo esto mália
as privatizacións da última década, especialmente das indústrias de transformación ou de servicios básicos considerados rendábeis polos empresários. Desde
os empregados do sector privado mírase
con envexa a seguridade laboral e a
maior média salarial dos traballadores
públicos, como se de privilexiados se tratase. E estes manteñen con máis frecuéncia critérios corporativistas e escasa
solidariedade fronte ao desmantelamento
industrial, como se reflexa especialmente
nas taigas xerais, confirmando asi a aparente evidéncia da sua situacion. Pero,
cando un entra dentro do sector público,
a homoxeneidade tórnase en diversidade
contractual e salarial, Hai contratos como
cargos de confianza, funcionários , estatutários, laborais, internos ... salários que
rondan o millón e outros moitos que non
chegan a 100.000 pts. ao mes.
O que convirte en homoxéneo a este
sector é mais a atitude da patronal e a
administración, interesadas en fomentar

conseguir un bo aumento salarial para os
empregados do concello de Vigo significa
que o governo áctual do PP debe perrríane.cer os próximos 12 anos, sen considerar que tipo de xestión municipal fai para
o cónxunto dos cidadáns e se defende a
atividade económica da cidade ante as
agresións no sector pesqueiro e naval ou
a identidade nacional Ou se no sector
naval, que é fundamental manter para a
economia galega, só se fixera énfase nas
indemnizacións por despido e nas prexubilacións, sen pelexar por garantir plantillas e construcción de barcos.
O sector público, a cues~ión pública en
xeral, é esencial para realizar unha maior
re.distribución da (iqueza e evitar as marxinacions, pero non se pode converter en
beneficiário fundamental desta finalidade,
aproveitando ·o seu achegamento ao poder e os poderosos médios económicos
do que este dispón. Por iso, os sindicatos
neste sector teñen unha gran responsa·bilidade e necesitan dunha enorme coeréncra, xa qu~ deben ubicar sempre as
suas reivindicacións no contexto económico e social que os rodea, e facer da
solidariedade e a eficiéncia no traballo
parte importante dos seus obxectivos.
CALI

----------------------------'O sector públi~o é esencial para realizar unha
maior redistribución da riqueza e evitar as
marxinacións".
o corporativismo para dividir o movimento
obreiro, que a sua própria realidade interna. Pero tamén esta idea está fortalecida ás veces pola atitude sindical, ·máxime
cando se· debate entre as concepcións
de clase e o priviléxio que significa ter un
pasto de traballo fi«o nunha sociedade

na que xa un 60% da povoación está en
precário ou non ten emprego.
Estas concepcións corporativistas son
malas no sindicalismo, pero moi especialmente se collen forza dentro do naciona1is mo. Se, por exemplo, se pensa que

As grandes fábricas foron sempre centro .
da loita e _reivindicación obreiras moitas
veces por problemas sociais e políticos
que beneficiaban a toda a sociedade, hoxe poucas teñen plantillas das dimensións do sector público (hospitais, centros
administrativos) como para xestar loitas e
dinamizar avances. Este papel debian
cumprilo en parte os sectores públicos.
Serán capaces de faoelo? Todo depende
de que un número maior ca o actual de
delegados e dirixentes sindicais con conciéncia de clase se con.virta no referente
de direción. No caso contrário, continuaremos vendo Qomo aumenta o gremialismo corporativista, e seguirase a distorsionar a vida política e social de Galiza, sen
contar máis que parcialmente cun sector
laboral tan importante para evitalo. +

CONSTRUCIÓN EUROPEA

MOEDA ÚNICA VERSUS CONVERXÉNCIA REAL
LUis BURGOS DIAZ

A Unión Económica e Monetária (UEM). é
o elemento axial do Tratado da Unión Europea. A converxéncia económica é condición indispensábel para unha moeda única, estábel e forte, pero os catro critérios
adoptados en Maastricht para xulgar tal
converxéncia encetaron un camiño errado
de cara a conseguir o obxectivo da integración. As perturbacións no mercado de
divisas, a gravidade da recesión anterior e
os efeitos no emprego n on son alleos á
orientación monetarista en boga sobretodo en países que como o noso están máis
necesitados de in ovación , reorganización
e desenvolvimento produtivo que de arde
e disciplina monetária. Parece comprensíbel que a Alemaña, cunha casa grande e
confortábel, aposte pola estabilidade, pero
cando.a casa é pequena e con moitas bocas que manter, a imposibilidade de reformas e os recortes produtivos son unha
pesada carga que impeden o desenvolvimento e condénante a asumir para sempre a condición de subaltemo.
Sen necesidade de argumentar outras
cuestión, nen de se situar demagoxicamente extra-muros · do proxecto europeu ,
ben se pode dicer que o obxectivo da
Unión Monetária a prazo fixo (início da
terceira fase en 1999 e remate da última ·
etapa no 2002) e os critérios adoptados
para iso, va'! ter un efeito disgregador da
Unión Europea, afc;i$tand9 a c.onverxéncia

real dos distintos estados, nacionalidades
e colectividades que conforman a Europa.

etc. Mentres, a Comisión, o Instituto Monetário Europeu e o Consello seguirán a
desenvolver substancialmente a dimenA Conferéncia lntergovernamental de
sión económica da integración e a prepa1996 (CIG 96) deberia ser o foro adecuarar, conseguintemente, a transición á modo para debater o grau de cumprimento e
eda (mica, desde a mínima unidade polítios efeitos do acordado en Maastricht e
ca e sen a necesária ·complementariedadecidir, en coeréncia,
de social.
un cámbio de orienta- _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _
ción. Sen embargo ,
dos informes institucionais emitidos até
agora*, segundo as
instrucións do Consello Europeu de Cortu,
despréndase con claridade que ninguén se
quer cuestionar o proc ed i mento seguido
para a UEM. Falarase
da necesidade de
transparéncia, do déficit democrático, de
adoptar novas políticas comunitárias, da
distribución de competéncias e do princípio
de subsidiaridade, de
avanzar deica a comunitarización da política exterior ou dos
asuntos do interior, da cidadania europea,
do equilíbrio institucional e da ampliación
ao$ pa_íses dp leste ~ centro da EuropaJ

O aceleramento do
proceso que estamos a perceber estes dias, sob a presidéncia española que
sempre adoeceu de
complexo europeísta, non é máis que
unha fuxida cara
adiante. Como recoñece a Comisión Europea no "Libro Verde sobre as modalidades de transición
á moeda única", os
inquéritos de opinión
seguen a dar unha
curta maioria a favor
• 1
no total dos quince
estados membros : e
no futuro é perfeitamente previsíbel que
esa maioria se perda, en cando quede
claro para os cidadáns europeus que
paíse$ _va11 ~~tar d~ntro do Gírculo dQs
. . l ... .. ':. '
1

'O obxectivo da

Unión Monetária a
prazo fixo vai ter un
efeito disgregador,
afastando ·a
.conver:Xéncia-dos
estados e
.nacionalidades que
conforman a UE"
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elexidos e que outros van ficar fora.
Se non se recoñece e desvea o enganoso do camiño, se non se reorienta a sen- .
da escollida avanzando cara unha converxéncia real, onde teña máis peso a coesión social e territorial, os mecanismos
de transferéricia de recursos e a reactivación de áreas e sectores produtivos, para
.acometer despois, en canta as circuns. táncias o permit~n. o obxectivo da moeda
única, a Unión Europea non será tal.
¿E unha Europa á marxe dos cidadáns,
dividida en tres anacos (países con moeda europea, países con moeda própria
relacionada dalgun xeito coa europea, e
países excluídos a priori do proceso) e
construída sobre a consolidación , ou
mesmo o medre, das diferéncias sociais
e territoriais, a quen vai interesar?+
(*) "Resolución do Parl amento Europeu de 17.05 .95
sobre o funcionamento do Tratado da Unión Europea",
"Informe do Tribunal de Xustiza sobre certos aspectos
da aplicación do Tratado da Unión Europea asi como a
contribución do Tribunal de Primeira lnstáncia con vistas á CIG 96 ", rem;tido ao Grupo de Re flexión o
18.05.95, "I nforme sobre .o funcionamento do Tratado
da Un ión Europea" aprobado po ta Comisión o
10.05 .95, "A Conferéncia lntergovernamental d_o Tratado da Unión Europea" aprobado pola Comi sión o
10.05.95, "A Conferéncia lntergovernam ental de 1996
e o papel do Comité Económico e Social", de 26 .04.95,
"Dictame do Comité das Rexións sobre a Revisión do
Tratado da Unión Europea", de 20-21 .04.95

RENOVACIÓN PEDAGÓXICA

LIBERDADE EXPRESIÓN

Maniféstanse
en contra
da censura .
·a Beiras
en Onda Cero

A ESCOLA E A POVOA\:OM CIGANA
LUPE CES

Tivem a serte de participar recentemente
nas "XV Jornadas de en..sina.ntes com povoagom cigana". Estas jornadas reunirom a
um grupo de pessoas que se algo tenhem
em comum na sua maioria .é o contacto com
um dos sectores da sociedade que mais sofrem a marginagom como o é a étnia cigana.
Mais a maiores também tenhem em comum
umhas ganhas enormes por trabalhar e impulsar um cámbio na situagom dessa comunidade cigana, partindo da ideia de que umha sociedade intercultural é mais enriquecedora, igualitária e polo tanto fai mais feliz a
todos e C?lda um dos seus membros.

Un manifestó dé "lntelectUais ga.1egos contra a ,censura" ven de
.ser dado a coñecer en relación
coa censura exercida contra a
preséncia de Xosé Manuel Beiras na tertúlia semanal radiofónica que-na- emisora Onda Cero dirixia a xornalista Xulia Otero.
Os asinantes critican "este acto
de censura, inspirado desde instáncias do poder da Xunta de .
Galicia, que buscan silenciar un- ha voz crítica e lúcida que contribuia de modo notábel a enriquecer o debate e o intercámbio
de ideas neste meio público".
Os asinantes, encabezados por
Isaac Diaz Pardo, tamén se declaran preocuados polos "contínuos ataques á liberdade de expresión, procedimentos censoriais
e persecución de carácter persoal
que, lamentabelmente, se están a
converter en prática habitual no
panorama cultural, político e social que se vive na sociedade galega, principalmente desde a chegada ao poder do actual presidente da Xunta de Galicia'';
Ademais do antes dito asinan o
manifestp Manuel Maria, Carlos
Mella, Francisco Pillado, Bernardino Graña, Xavier Costa-Clavell,
Manuel Lourenzo, Miguel Anxo
Fernán-Vello, Miguel Mato Fondo, Perfecto Estévez, Francisco
Salinas, Pilar Pallarés, Anxeles
Penas, Manuel Álvarez Torneiro,
Paulina Vázquez, José Viale
Moutinho, Xavier Seoane, Xulio
Valcárcel, Xose Mª Álvarez Cáccamo, Rafa Villar, Carlos López
Bernárdez, . Lois Diéguez, Luisa
Villalta, Miro Villar, Xosé Porto
Matalobos; Manuel Vieites, Roberto Vidal Bolaño, Bieito Iglesias, Cesáreo Sánchez, Manuel
Vida! Villaverde, Maria Pilar Campo, Maria Pilar Garcia Negro, Xavier· R. Baixeras·, Alfonso A. Cáccamo, Domingo Tabuyo, Manuel
Riveiro Loureiro, Xosé M. Martínez Oca, Avelino Pausa Antek>,
Xosé Diaz, Maria Tereixa Navaza, Carme Couceiro, Carlos P.
Martínez Pereiro, Henrique da
Costa, Paulina Pereiro, Martiño
Montero, Francisco Souto, Pepe
Carreiro, Alfonso Ribas, Francisco Satnpedro, Antón Capelán,
Uxío Pedreira, Xosé Cid Cabido,
Xosé Ballesteros, Francisco Alonso, Xosé Ramón Freixeiro, Manuel Ferreiro, Laura Tato, Antonia
López, Frangois Davó, Bernardo
Maiz e Manuel Rei Romeu.
Diante deste pronunciamento ·o
Governo galega en11iou un desmentido aes meios de comunicación titulado "Aclaración do governo galega ao manifesto realizado por un grupo de persoas",
nos que se reivindica inocente
das acusacións: "é rocambolesco
afirmar que a Xunta pode ter capacidade para vetar a ninguén";
insiste en :que lamenta "que un
galega sexa excluido( ... ) pero as
emisoras réxense por reglas de
mercado". Finalmente engade
que desque Fraga está na presidéncia da Xunta "lense máis periódicos.e multiplicáronse por dez
as acfividades artísticas, científicas e culturais" • ·

Trata-se de pór o dedo numha das feridas
mais sangantes que estam a .ter as sociedades occidentais: o racismo e a segregagom
de minorías. Ao mesmo tempo trata-se de
analissar dum jeito global e crítico a sociedade que as portas do século XXI o permite. O
novidosso destas jornadas fronte a outras as
que tenho assis$id9 é a revalorizagom que se
fixo nelas do papel que jogamos as pescas
que trabalhamos no ensino. Se nos últimos
tempos o ambiente que se respira nos claustros é umha atitude maioritária de desencanto, possibilismo e mesmo desergom ante a
prática educativa, o ambiente das jornadas
respirava compromisso, entusi?smo e dignificagom da profissom docente. A volta, resulta
que do trabalho coa etnia cigana as primeiras
beneficiadas parecem ser as pessoas palhas
que realigam essa labor em quanto a qualidade humana e profissional se retire.
Seria impossivel recolher num só artigo todo
o que de bom recebim nestas jornadas tanto
referido ao contacto humano como a informagom e formagom. Vou sinalar algumhas
causas que poidam ~xplicar este meu entusiasmo, subxectivo por suposto, que pode levar a mais de umha pessoa leitora deste pequeno espago em A Nosa Terra, a crear-se
um es~ereotipo. anticipado · da que escreve.
As jornadas forom abertas, eu nom desénvolvo o meu trabalho entre a povoac;om cigana mas puidem enriquecer-me igual das
mesmas. Agora valoro que estas jornac;jas
seriam igual beneficiossas para aquelas
pessoas interesadas em dignificar a sua
prática educativa. ·
Dentro do que foi o grupo humano das jornadas creou-se um microcosmos do que deveria ser a sociedade na que vivimos. A actuagom de profissionais ciganos como coordinadores de grupo ou participantes nos debates; a preséncia como ponente dum professor de instituto, poeta e dramaturgo e também cigano; a coorainagom e trabalho em
equipa que em todo momento practicarom as
pessoas organizadoras do encentro, faziam
que se mostra-se como umha realidade moi
próxima, umha sociedade plural, igualitária e
democrática, e poido asegurar-vos que .resultava realmente agradável e enriquecedor viver por umhas horas nessa sociedade.
Em geral poido dizer que havia tempo que
nom participava etn nemgumha atividade relacionada coa profissom, onde as pessoas que
presentavam ponéncias, o fixessem a vez
com sinceiridade e entusiasmo, mesmo desde a emocióm e com umhas doses de humildade tam grandes. Puidem ver ao grande poeta e dramaturgo cigano José Heredía chorar
recordando ao seu mestre, e ao decano da facultada de Humanidades da ·Corunha, Jurjo
Torres,. fazer umha exposigom brilhante da
sua análise da actualidade do sistema educativo como ped:ndo perdom por saber tánto.

A. IGLESIAS

que tenhem muito -que fazer fronte ás agressons que se lanc;am contra deles desde um:has plariificagons e actuagons políticas, económicas e sociais, baseadas nas leis do máximo benefício capitalista. Umha proba mais
da prática solidária e comum que ternos que
desenvolver todos os grupos oprimidos para
entender também na marginagom dos outros
a nossa própria, e asegurar na nossa libertac;om a libert.ac;om da sociedade em geral.
A maiores de disfrutar da poesia de José Heredia Maya, que por si mesma bem valia umhas jornadas, tivem a oportunidade de presenciar pouco a pouco este profesor dum instituto de Granada, iba explicando como logrou, senda cigano, escapar ao control social
que lhe tinha reservado para el um destino de
marginac;oni -e pobreza. As bágoas asulagarom a este home, já entrado nos· 50, quando
explicava a confianga que depositou nel o
seu mestre, que convenceu a sua família para que seguise estudando e que lhe deu a firmega é valor necesárío para aguantar as miradas que se cravavam nel quando na Universidade ressonava, no meio dumha lista de
nomes, "José Herédia Maya"."Que confiem
em ti .é o que m.ais che abriga", "eu vejo aos
meus alunes e alunas, nom como um saco
que se enche senom como um lume que se
encende", forom algumhas das afirmagons
que, nom por sinxelas, deixarom impronta pa- ra reflexionar sobre a nossa prática docente.
A Pedagogia do corac;om, ~ certega de que
estudar a étnia cigana é
estudarnos
hós mes- - - - - - - mos e a energía que ínvirte em demostrar que
os nenas e nenas ciganas necesitam tanto a
comunidade escolar como esta os necesita a
eles, forom algumhas
das ideias que manejou
José Eugenio Abajo Al- .
calde, professor da localidade castelhana ·de Alcántara e que com generosidade compartiu com
nós os resultados da sua
investigagom sobre a escolarizagom das
criangas de etnia cigana. Um. mestre confiado
absolutamente em que desde as aulas nom se
pooe fazer todo para que desaparezam as injustigas e desigualdades sociais, mas si se pode 'fazer algo ou moito. As suas ideias sobre
mensajes duplo-vinculares na prática docente
fam umha reflexom sobre a carga afectiva do
feito educativo. .. ·

a

denúncia das estratégias que por parte das
forzas conservadoras se estam a aplicar para
crear umha conciencia de autoinculpac;om da
realidade que vivem os sectores desfavorecidos da sociedade; a necessidade de que os
mestres e mestras e demais sectores implicados, consigamos que o sistema educatic;o
prepare pessoas capazes de fazer fronte as
agressons e plans que por parte destas forzas conservadoras estan-se aplicando a nível
mundial ; a denúncia do racismo e do próprio
concepto de raga como umha construcc;om
social a combater, e a denúncia asemade, da
erige e papel que está a jogar o conhecimento e investigagom científica, e a que interesses responde, forom algumhas das questons
que, com humildade mas com firmega, comunicou o autor do libro "O curriculum oculto",
que nos devolve a esperanc;a numha Uníversidade promotora de cámbios socíais.
Nom podia deixar de fazer referencia a umha
experiencia que apresentou umha equipa de
mulheres mestras e trabalhadoras sociais da
asociagom "Chavós" de Ferrol, que desenvolverom um curso de nutric;om para mulheres
ciganas. Mas umha vez o trabalho em equipo, ·a satisfacgom polos objectivos acadados
e umhas images e testimónios que tocavam
e faziam vibrar as nossas fibras mais ocultas.
A aterragem na realidade depois de viver neste microcosmos plural, democrático e igualitá- .
rio nom puido ser mais cru. Ao interessar-me
.pelas prac;as do colegio Chaborré Calé que
deveriam ser cubertas
- - - - 11111!' - antes de que comeza-se
o curso escolar, e que
na actualidade so canta
com umha mestra nomeada, na delegagom
entero - me que ainda
nom sabem que vam fazer, se cubrilas com interinas, provisionais ou
quem sabe que. Os nenas e nenas ciganos comegaram o curso mais
tarde ou sem o apoio
que lhes corresponde.
Aos que saem de últimos na "carreira", ainda por riba botamos-lhes
chinchetas, nom vaia ser que se lancem ~ algum como Heredia chegue á meta.

'Os nenas e nenas
ciganas necesitam tanto
a comunidade escolar
como esta os necesita
a eles"

Mas nem a apisonadora da burocrácia bem
dirigida da Administragom, nem a constatagom na prática do esforgo que vai resultar
necessário para con seguir um cámbio real
nesta s9ciedade excluinte, vam conseguir boDum jeito natural apareciam nas intervengons
rrar o atento e o ánimo que como trabalhadoa problemática e reivindicac;ons doutros gru~
Jurjo .Torres, .decano da faculdade de Humara do ensino derom-me estas "XV Jornadas
pos sociais. Nom podia ser menos entre pesnidadas da Corunha veu a situar a celede ensin~ntes com povoagom cigana". lntensoas ocupadas em luitar contra umha das . bragom das jornadas numha óptica global.
tarei confiar, aplicar pedagogias do coragom,
marginagons e injustigas mais endémica da
Veu dar sentido ao .porqué estavamos alí. A
impregnar de justiga social a minha prática
nossa sociedade como é a que se comete
sua análise do contexto mundial no que se
educativa ... , porque talar de opressom e. mar. contra da étnia cigana. Dum jeito generosso
estam a desenvolver as reformas educativas,
ginagom é falar dé etnia cígana, pero tambem
falou-se das mulheres, da classe trabalhadoe as políticas as que obedecem de exclusde mulheres, de classe trabalhadora, de pora, das pessoas inmigrantes, da povoagom
som dos grupos desfavorecidos; a defessa
vos oprimidos ... e que cada quem busque o
marginada por motivos sociais e económicos · ·da necessidade de politizar a prática educatiseu lugar neste carro que, como di o poeta
em geral, da juventude e infáncia, da terceira
va, impregnando a mesma de todas ·aquetas ~ Heredia, "co11ocedor perfecto del horizonte idade ... de todos aqueles sectores sociais
que horadaba!° busca as rutas da liberdade. •
questions relacionadas coa justiga social; a
rt :
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f. ERROR lSMOCONTRA ÁFRICA

·A r~zón do poet~
En O CoRREo GAi.EGO, Manuel Xosé Neira récoñece que Uxio
Novoneyra levaba razón ao criticar as recomendacións
linguísticas de Ramón Lorenzo. "Ramón Lorenzo estaba
empeñado (e equivocado), como.estaban outros seguidores
seus neste mesmo asunto, en normalizar os textos literários. O
seu adversário táctico era o indocto (en matéria linguística)
gran poeta Uxio Novoneyra. Lembro que o meu admirado
profesor aleccionábanos contra o idioma do 9ourelao (nunca,
claro está, contra o do poeta). E velaquí como o solitário vate
levaba razón contra o batallón de vellos profesores universitário
e de neófitos. Levábaa en duas frontes: na estricta criación e na
ideación dun -modelo de imaxinación linguística criativa. Ramón
Lorenzo equivocou táctica e adversário. O verdadeiro campo de
traballo dos linguistas, a batalla normalizadora, está en prestixiar
e privilexiar o galego como idioma social e público.( ...) Que Uxio
poida grafar unha presunta barbaridade como é a voz ámeto
(isto é, converter un cultismo en voz patrimonial en pleno século
XX), non ten parangón con certas pífias da gramática ainda hoxe
vixente, como é unha antididáctica segunda forma do artigo (a
vulgar e repetida forma come-lo caldo por comer o·caldo.; un ha
atrabiliária escrita da locución adverbial preto de (con nula
tradición literária contemporánea) por unha correctísima perta
·de, co cal desfacemos a homografia co seu valor adxectival
(preto ou negro); as formas do indefinido que eu chamo
composto, tódolos por todos os, o cal leva ao povo a un
incorrectísimo todo-lo e tóda-la, e ainda as formas aberrantes, a
adversativa anque por ainda que e a condicional auténticamente
peregrina alomenos por unha correcta ao menos, polo menos".•
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A terminante condena da ONU
non imRide a Sawimbi chantaxe~r a vicepresidéncia do país

Occidente prémia
ao mercenário -que desafiou
coas armas as eleicións de Angola
•G.LT.

Perder as eleicións de
Setembro do 92 e
revolverse contra o
resultado cun feroz
encarnizamento da guerra
mercenária, dalle a Jonas
Sawimbi tres anos
despois uns xenerosos
resultados: oferécenlle a
vice-presidéncia do país e
a integración dos seus
soldados de aluguer nas
forzas armadas. Todas as ·
institucións internacionais
dialogan hoxe coa cabeza
da UNITA á que a ONU
fixera responsábel único
no 93 da reanudación da
guerra na Angola.
Son concesións forzadas do Movemento Popular para a Liberación da Angola (MPLA) a cámbio
da paz, precisa para a reconstrucción do pars. A letra de cámbio de Sawimbi é a guerra e o terror que se calcula que impón ao
corenta por cento do território.
Polo de agora, o aliado do" Estados Unidos non respostou ás ultimas cesións de Luanda, razonabelmente confiado de lograr contrapartidas ainda maiores . .
As renúncias esixidas polos Estados occidentais ao MPLA son
tantas que o retraen ao papel de
perdedor das eleicións, despois
de ter cumprido todos os requerimentos de Occidente para a
institución formal da democrácia.
Jonas ·Sawimbi prendera un rego de pólvora diante dos olios
dos interventores chegados de
todo o mundo para sancionar as
. primeiras eleicións libres de Angola. Estes observadores certificaron que Sawimbi non dispara-

ba contra un pucheirazo eleitoral
senón contra os resultados , de
proclamada limpeza, que daban
a presidéncia ao MPLA. Pero a
ONU e os Governos occdentais
parecen máis interesados a finais do 92 en salvar Kuwait da
ocupación que en devolver Angola aos gañadores da eleición"s.
A finais de 1992, non habia Estado africano que recebise a Jonas
Savimbi, "non sendo o Zaire. Para as nacións africanas, a UNITA
de Savimbi era daquela responsábel único da guerra de Angola,
como guerrilla mercenária de
Washington , Pretória e Kinshasa. Sawimbi tora o único responsábel de rebentar as eleicións e
relanzar a guerra pero as protestas da embaixadora especial da
ONU en Luanda, pegaron contra
os apoios que a Franza (interesada no petróleo de Cabinda), os
Estados Unidos, o Zaire e Mário
Soares ofereceron á UNITA.

A terceira fronte
Desde 1975, a CIA, Pretória e
Zaire declaran a guerra ao primeiro governo libre de Angola.
O desgaste producido polo
exército dos racistas sulafricanos, que invade o país polo
Sul, e a cadea de armas e intendé-ncia para a UNITA, que
organiza Mobutu desde o Nordés, desangran o país. Pero a
feroz reanudación da guerra
despois da consulta do 92, deixa nas últimas a agricultura, o
comércio e a indústria nacente.
Toda a estrutura de producción
padece a sabotaxe e coa ruina
económica prodúcese o colapso do sistema escolar e da
asisténcia médica pública. o
Estado deixa de pagar salários
e as universidades pechan.

No médio da guerra, unha terceira fronte occidental colabora
no cerco do país.
O Fondo Monetário Internacional
A inversión do re- Todas
(FMI) e o Banco .
sultad o das pri· t't · ,
Mundial só conas 1ns 1 uc1ons- .. cede créditos a
meiras eleicións
libres non é só o .
Angola a cámbio
internacionais
resultado da hida liquidación do
pocresia diplofeble sector públidialogan hoxe
mática do Norte
co. En plena g1,Jecoa cabeza
senón da ruina
- rra aplícanse fórdo país que deide capitada _UNITA á que mulas
xa ao MPLA sen
lismo como se as
armas para nesolucións de
a ONU fixera
gociar. En NoAdam Smith fovembro do 94, o
sen o . máis acairesponsábel
Governo de Ando para un país
único no 93
gola asinou o
apenas acordado
acordo de Lusa- ·
dunha longa noite
da reanudación colonial. A oposika polo que acadaba non tanto a
ción ao Governo
da guerra.
.paz como unha
de Eduardo dos
rebaixa na intenSantos denúncia
sidade da guerra.
nu meros ísi mos
Un ano despois,
casos de corrupa UNITA non
ción no entanto
cumprru Go seu compromiso de
en Lunda, na extrema co Zaire,
abrigar a pasar a fronteira aos · empresas británicas, francesas
mercenários do Zaire e Suláfrica
e sulafricanas explotan as micomo tamén non fixo realidadé a
rías de diamantes baixo a viliberación dos detidos en vários
x_iáncia pactada entre a UNITA
campos de concentracióh.
e ·o exército regular. •

O PP- contra o catalá_n
Unha das primeiras medidas do novo Governo valenciano - escrebe Salvador Enguix no diário lA VANGUARDIA- foi retirar
a>cudas e subvencións á editorial Tres i Qi.Jatre, organizadora dos
Prémios Octubre, asi como a publicidade institucional á revista El
Temps. Os Prémios Octubretoran nos últimos anos as xornadas
culturais máis importantes do ámbito da cultura catalá. A medÍda
) amén tocou a outras asociacións valencianas de corte progresista
e defensoras da unidade da lingua catalá. O PP comezou tamén
unha guerra aberta contra o Bloc Jaume 1, constituido hai ano e
meio por Acció Cultural e que protagonizou o pasado seis de Maio
unaa das manifestacións máis importantes que se lembran en
Valéncia na defesa da língua e a cultura. Eliseu Climent, editor do
semanário El Temps sinalou que a retirada de axudas deixábaos
na mesma situación que cando governaba Franco. A decisión do
Consell contrasta coa liberdade de acción e o poder outorgado aos
anticatalanistas e secesionistas da Unión Valenciana, que na
vindeira lexislatura controlarán, por exemplo, máis do ses~nta e ·
cinco por cento do orzamento de programas e deportes en Canal
9-RTVV, que é de 5.000 millóns de pesetas. O novo governo do
PP estará marcado pola honradez e a eficácia, anunciaba o
pasado 4 de Xullo o recén elexido presidente da Generalitat
valenciana, Eduardo Zaplana, do ~P". •

Brasil resinte
a desfe ita do peso
António Kandir retírese á situación económica do Brasil no
semanário MANCHETE. "A pesar da taxas de inflac;áo muito
baixas, os últimos quatro ou cinco meses náo foram tempos
ºfáceis para empresas e famílias. As taxas de juros elevaram-se
estratosfera, as falencias aumentaram e o temor do
·
desemprego voltou a frequentar a casa dos brasileiros. Despois
da euforia dos primeiros oito meses do Real, ficou claro que nem
só de flores se faz um plano de estabilizac;áo. A crise mexicana
produziu forte impacto sobre os fluxos internacionais de capital.
O temor de que ela se repetisse em -oütros paises, como Brasil e:
Arxentina, fez com que os investidores internacionais, num
primeiro momento, dirigissem seus recursos para paises menos
sujeitos a intempéries cambiais. Embora, as dificuldades desse
quadro foram superadas. Primeiro, porque náo se confirmaram
as previsóes catastróficas de que a crise mexicana era o
prelúdio de urna crise mais ampla. Segundo porque as
autoridades económicas conseguiram mostrar que o Brasil nao
reetira os mesmos erros do México. Terceiro, porque o ·
presidente Fernando Henrique passou a dar mostras de
capacidade política de aprovar reformas. Quarto, porque ainda
. que com custo social bem mais elevado que o desejavel, as
medidas de contengáo ao crédito reduziram o nivel de atividade
e diminuiram as pressóes sobre a balanc;a comercial".• ·
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A CIG califica o Cúmio Eropeu celebrado en S~ntiago de ''capa de fume" ·

·AuE recoñece a sua ·incapacidade para salvar a crise F
• CARME VIDAL

. O encentro da Comisión
Europea de Pesca cos
parlamentários europeus
que se celebrou os dias 2
e 3 en Compostela rematou sen que se desen
solucións para a saída da
crise pesqueira galegá A
comisária de pesca, Emma
Bonina, negou que existise
un acordo -secreto -con ·
Marrocos e evitou talar das
cifras que se barallan
sobre a redución da frota
galega. Mesmo asi, en
todo momento se
debateron as alternativas
para afrontar unha
reconversión que
consideraron inevitábel.

ten que ser equitativo para as
duas partes", dixo a comisária europea, para quen os resultados
do referendo no Sahara e o posíber cámbío na xurisdicción das
augas non vai facer variar o contido dos acordes, senón que "se
negócia cos países e cando se
estabelezan. outros limites os interlocutores serán eses outros
países".

Xc
'Os~

os q
•C.V.

Falta de acordona UE

A falta de acordo entre a comisária europea e os deputados na
' e1abmacrón dunha nova política
estrutural pesqueira, sempre en
canto á xestión dos fundos comunitários, ficou patente nas declaracións efectuados polo parlamentário da Comisión de Pesca Arias
Cañete para quen "o que se presupostou para o INFOP non é suficiente; neste momento hai 10.2
millóns de ECUs destinados ao
acorde con Marrocos que non se
están· utilizando e que hai que mobili2ar urxel)temente, ·porque senón vólverán aos estados membros e non aos afectados pola crise". A parada da frota de máis de
Nen a comisária de pesca, Emma
cinco meses por causa da falta de
Bonina, nen o presidente da Coacordo con Marrocos xustifica, semisión de Pesca do Parlamento
europeu, Arias Cañete, nen o Di- . gundo o eurodeputado, "accións
de apoio importantes, pero ninrector Xeral de Pesca, ·Almeida
guén qu,er transferir nada para non
Serra, asumiron que a má negoter que dicer que o acordo vai ser
ciación da UE co Canadá estivemao, mentres Marrocos está trase a pesar na falta de acorde con
tando de conseguir o maior ac.orMarrocos. Almeida Serra, máis
ex.plici.tor sinalou que as. pr:esións. do de Asociación posíbel tendo á
pesca como retén". Neste impas- ·
europeas sobre o Canadá chegase no que, se ben non se asume o
ran ao seu ponto máximo ao non
camiño que está a levar a negopoder afrontar "unha guerra, nen
ciación nen se artellan medidas
sequer de tipo comercial porque
para salvar a crise pesqueira que
nós seguiremos a exportar ao
afecta maioritariamentre á Galiza,
Canadá moito máis· do que imArias Cañete opina que a comiportamos e, portanto, calquer mesión europea "non ten capacidade
dida neste sentido seria prexudide resposta instantánea para salci al para ·a Europa". Pela sua
var os prexuízos do amarre da frobanda, Emma Bonina repetiu a
ta en trempos lan·inexisténcia dun
gos", polo que suacorde que tora
xeriu a criación
anunciado xa po- Os pol'iti'cos
los meios de codunha nova liña
orzamentária cunmunicación maeuropeus
ha maior dotación
rroquines, e desque se enfréntaria
tacou que "ainda
non coñeceronás teses de Boni.- A Comisária Europea de Pesca, Emma Bonino.'
non hai nengunno de reprogramar
ha data concreta
a resposta dos
e as posicións
truturas da Comisión Europea,
dos, a sua participación limitouse
o INF.OP, xa que
sectores galegas "na prática esta Emilio Mastracchio, argumentou a escoitar os debates comunitácontinuan arredáopción é moi difícil
neste sentido que "a reconversión
rios sen que se pudesen facer
das sobretodo no
implicados xa que e compre tratar a está
a ser o tema máis importantema dos cefalóchegar as suas propostas, entre
crise fara dos mepodos para o que
elas o maior peso nas negociate da nova política estrutural pesnon se permitiu
canismo tradiciocións entre a UE e Marrocos. O
Marrocos pede
queira e irnos tentar reforzar os
un recorte de ena sua intervención nais", Como alter- recursos financeiros para iso, secretário xeral da CIG-Mar, Xanativa á posibilidaporque hai medios suficientes· patre o 50 e o 55%
vier Aboi, como ouvinte na primeide dun acordo nera promover tanto a reconversión
que nós non poroa xornada constatou que os
gativo con Marrointerna como a externa, non só
demos aceitar".
grandes temas que afectan neste
cos, o eurodep!Jtaatravés do INFOP senón tamén
Bonina. insistiu na
momento á pesca galega foron
do conxunto dós instrume.ntos fido propón a negonecesidade de
eludidos, quedando só as declaciación de noves caladoiros, nonanceitos estruturais". Mastracconservar os recursos á hora de
racións de intencións sobre os
meadamente en Namíbia e as
chio deu un paso máis nas suas
contestar sobre a r.edución da frofundos estruturais comunitários
Malvin~s. e estudar as posibilidata galega: "Nos anos 1920 pescáque en momento nengun se plasdeclaracións. ªº manifestar que,
des da India. A falta de acordes insen tratar en concreto a crise de
banse a nível mundial 20 millóns
máron en propostas concretas.
ternacionais pode levar a desenMarrocos, falouse claramente de
Mália as declaracións do preside toneladas
agorsa son xa
rno millóns; hai níveis que non volver procesos de reconversión reconversión e modernización ao dente da Xunta Manuel Fraga,
que, outravolta, quedan, segundo
tempo que sinalou a necesidade. que falou da cada vez maior despoden pasarse como medida paArias Cañete, hipotecados en funde "criar emprego alternativo onra conservar o sector", para o que
confianza dos galegas nas autorición dos recursos existentes.
de o impacto é maior"."
·
pediu involucrar aos responsádades comunitárias cando se trabeis do sector. As declaracións
ta de defender os seus intereses,
A liña de debate transcorreu pois
As propostas dos políticos eurode Bonina semearon a inquietude
e a afirmación do . concelleiro de
polas distintas maneiras de amor- · peus non coñeceron a resposta
nos sectores implicados que sospesca ao diceeer que o feito de
tizar, mediante recursos financei- · dos s·ectores implicados galegas,
peitaron que as negociacións ian
que "algunhas decisións transcenr:os, os prexuízos económicos
unha vez que non se permitiu a
carecer de presións políticas, codentais se teñan que tomar desde
provocados -pela reconversión do
sua intervención en princípio premo acontecera nas augas da NAinstáncias lonxe dos sectores
sector, e a redución da frota eluvista. Se ben o conselleiro de pesFO. "Ten que haber peixe en auafectados, provoca unha lóxica e
dindo responsabilizarse do desca Xoán Caamaño agradecera no
gas disponíbeis, e este peixe
~ase permanente inqui~tude", semantelamento pesqueiro de zoseu saúdo inicial a presenza nop
·existe pero está en augas marroguitJ sen pesar nas decisións coforo dos representantes dos ar- . munitárias a situación poa que
nas nas que é prioritário para a
quinas. Trátase de negociar pois
madores e dos sindicatos afectasua econ.omia. O Director de Esalgo que non é naso, senón que
atravesa a pesca galega ..+
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Os parlamentários eropeus percorreron o porto de Vigo

1

Apoio pol.ítico e viciñal para os mariñeiros afectados

:rise pesqueira galega
Xcivier Aboi
'Os galegas serán
os que paguen a factura da reconversión'
•C.V.

O secretário xeral da CIG-Mar,
que asistiu á primeira xornada
do Seminário Europeu, califica o
cúmio como "unha reunión que
na prática non chegou a nada e
só se fixo vender fume". As expectativas criadas arredor do seminário só serviron, segundo o
sindicalista, para amostrar que
"non hai vontade de defender a
frota, viuse claro que cada país
defendia os seus intereses".
Apesar de estar prevista a intervención das organización convidadas, os sindicatos non puderon participar expando as suas
demandas, polo que o membro
da CIG lamenta que non se tives
escoitado no seminário a opinión
dos que se negan a aceitar unha
redución da frota. Frente ao desmentido da comisária de pesca,
que negou en todo momento que
xa se tivera chegado a un acordo
con Marrocos, Aboi ere que "as
conversas continuaron e, de feito, Bonino non veu ao Estado español por este cúmio, senón para
se encontrar con F. González,
Aznar e mesmo con Fraga, os
grandes prazos están xa feitos".
O secretário da CIG-Mar, mesmo
sen que se desen dados sobre a
reestruturación da frota galega, sinala que "cando se tala de reconversión sempre lle toca pagar a
factura aos mesmos, os galegas
somos os que sofremos todos os
procesos de reconversión".

.ESIAS

A pergunta que se fai con insistém;ia é se "Europa vai apostar de
certo por unha pesqueira comunitária que manteña a frota?", para

·reron o porto de Vigo no dia da clausura do Cúmio.

respostar que non se negócia con
presións políticas senón que, como aconteceu na NAFO, vaise
seguir "considerando unha vitória
manter as cuotas ao 55% do fletán, cando se fala de porcentax:es
dentro da miséria". O abandono
da pesca galega non ven, segundo Aboi, só da man das autoridades políticas europes, senón que
tamén Fraga está na filosofia da
redución, non hai que esquecer
que está no mesmo partido de
Ramilo e Cuevas, os que apostaron por priorizar outras negociación~ e non as pesqueiras". Do
mesmo xeito acusa que "até cando Bonina dixo que se ian sacar
unhas axudas para os pescadores, os eurodeputados paráronlle
9s pes, mesmo Manuel Marín, co
que queda clara a falta de apoios
que ten o sector para facer presión na política comunitária".

Á falta dun acordo, o 1 de Novembro os barcos marroquinas
collerán a mellar maré e será a
frota galega a que teña que seguir perdendo por mor da má negociación europea.+

Odia 10 fo.l ga xeral :no Morrazo
contra a negociación dun desastre
O vindeiro dia 1O, a comarca do
Morrazo parará en protesta pola situación dos mariñeiros do banco
canário-sahariano. Os catro concellos da comarca, Cangas, Moaña,
Bueu e Marín, queren subliñar o
seu rexeitamento polo que pode
supor un desastre económico. A
redución da frota afecta a uns 35
barcos dos 72 galegas que traballan no banco. A vinte persoas de
média por barco, o cálculo é desastroso para a zona. A povoación
do Morrazo solidarízase cos mariñeiros nun problema ·que, lonxe de
afectar a un sector illado, producirá
unha onda de desemprego máis
alá dC?S ocupantes dos barcos.

e a central
nacionalista
buscan un
pronuncianiento
político
nos concellos

"Non é unha iniciativa da CIG e da
Asamblea de Mariñeiros en Loita
somentes. O conflito ten unha maior • A Asamblea e a central nacionalisentidade social, de cada pasto de
ta buscan tamén un pronunciamento político nos concellos. Des~
traballo do mar, hai cinco pastos indirectos en terra. Se, até agora, hate xeito, perante esta semana, ce. bia mil mariñeiros no banco, o delebráronse plenos nas catro vilas
onde os grupos políticos debaten
sastre pode ser total", comenta Xosé Luis Diaz, da CIG da comarca. A
o seu apoio ás reivindicacións dos
folga consistirá nun paro de vintecamariñeiros e á folga como medida
tro horas e terá como acto central
de protesta. A primeira en pronunciarse foi ·a corporación municipal
unha manifestación que sairá de
Cangas o mesmo Martes, dia 1O.
de Moaña, que se manifestou a favor da folga e deu o seu apoio aos
Os traballadores levan várias sernatraballadores do banco sahariano.

"É necesário· que
os partidos con re- ·
presentación no
concello tomen un
posicionamento
claro nun problema tan grave para
a comarca", di o
responsábel do
sindicato.

As expectativas de
traballadores e sindica to respeito á
resposta dos viciños son moi optimistas. Cren que a
xente está moi sensibilizada cos
mariñeiros ademáis de coa grave
crise que sofre a comarca pola
inestabilidade de empresas clave
como a conserveira Massó. Só hai
un receo por parte da central nacionalista. "Non queremos .que unha
folga pacífica remate en enfrontamento. Nós somos traballadores e
non se nos debe criminalizar. Estamos observando como, dende hai
vários días, as vilas estanse enchendo de gardas civís. Por repartir
·panfletos informativos, estase perseguindo á xente. eremos que é un
xeito de provocar a un povo que xa
está canso'', di Xosé Luis Diaz. +

Discrepa dos critérios ab~rtos da Administracion
para incorporar novqs buques á pesqueira

A frota-do peixe espada ·quer_asegurar o
seu futuro mediante a limitación do censo
• SEVERINO XESTOSO

A frota do peixe espada, ben dimensionada e cun mercado conformado á sua capacidade, ten
que regular certos aspectos do
seu funcionamento para evitar
previsibeis problemas de funcionamento. Os critérios do sector
difiren dos da Administración.
Máis de corenta e cinco conxeladores dos 53 que se adican en todo o Estado ao palangre de superfície, e un número importante
do censo de barcos de fresco,'forman a frota do peíxe espada, unha pesqueira con entidade própria
que superou nos últimos dez anos
a estrutura de baixura e familiar
para situarse nun tamaño crítico.
As duas asociacións máis fortes
destas pesqueiras, representadas
por ARPOAN (Asociación de Armadores de Buques de Pesca de
Anzó e Palangre de Pontevedra) e
ANAPA (Asociación Nacional de
Buques Palangreiros d_e Altura),
están a defender unha série de
alegacións ao Proxecto de Orde
Ministerial polo que se regula a actividade da frota .do peb,e espada.

A. IGLESIAS

A Asemb1ea

nas mobilizándose
para que a x·ente
se concéncie da
sua situación. Non
foi unha tarefa <;Jifícil posta que os vic i ñ os dos catro
concellos comprenden os seus problemas, síntense afectados e apoian as ·
suas reivindicacións e a folga como protesta. "Levamos talando con ind ustriais e comerciantes de todas as
vilas. A resposta é moi positiva. A
eles tamén lles afecta o desemprego da cor:iarca", conta Diaz.

frota; o regulamento de cada- unidade autorizada para este oficio e
a medida do estarzo pesquein;>
para evitar· o incremento real.
ARPOAN recoñece que a necesidade e importáncia desta orde está fóra de toda dúbida. Pero a primeira alegación empresarial chega ao pé da definición que a Administración quer para os barcos
da pesqueira do peixe espada.
Para o Governo central, poden
pescar esta espécie as embarcacións que figuran no censo de palaRgre e no censo especial de buques palangreiros de superfície,
debidamente autorizados pola Dirección Xeral de · Recursos Pesqueíros, mediante un cámbio temporal de modalidade de pesca.
ARPOAN lembra que as condicións de constitución dos censos
e a lexislación existente incapacitan a barcos doutros censos para
poderen. exercer a pesca do peixe espada ao palangre de superficie. ANAPA non se queda atrás
e nun dos párrafos de extensa
contestación sir.iala que os seus
asociados tampouco poden entender que se deixe aberta a posibilidade de incrementar os barcos para a pesca do peixe espada cando a ICCAT está reducindo as posibilidades de pesca da
nosa frota dun ano para outro.

desta pesqueira. "Os temores son
todos -sinalan- e hai anos que se
reclama a continxentación do caladoiro; non se quer pechar por
pechar senon por ·axeitar a frota
ás cuotas instauradas".
Sobre o tempo de pesca e as
cuotas, que a Orde propón como
parámetros para xestionar o esforzo de pesca, os armadores coidan que o tempo de pesca non
serve como referéncia para a modalidade de palangre de superfície. O número de buques a traballar e a cuota por !;>arco son os
parámetros máis acaidos, segundo o entender de ARPOAN.
Desde o sector considerase asi a
situación futura da pesqueira: ~·os
problemas virán na medida en que
non nos preparemos a tempo para
afrontar o futuro". Asúmese que
este futuro debe pasar po~o regulamento internacional dentro da
Conferéncia das Nacións Unidas.
Outra parte do funcionamento da
frota que require ordenamento e
a entrada en porto por avarias,
enfermidade etc. Ainda que a entrada do buque sempre será co- .
mercialemnte interesante, non
son raros os problemas. O sector
lembra o que lle acon.t eceu ao
. Horizonte 1 cando quixo tocar µn
porto dp Brasil.

O limiar desta ·orde defendida polo Governo central recoñece o des en vol veme n to mundial desta
pesqueira nos últmos anos. Entre
as medidas para o regulamento,
que se encamiñan dentro da CoTraballando a cabalo do Ecuador,
A medida do esforzo
misión Internacional para a Con- .
esta frota pasou das campañas
servacion do' Atún Atlántico (lcde fresco á mareas de tres meO castigo que está a padecer a
cat) , cítanse a identificación dos
frota do Sul fai temer a alguns ar- . ses , con transbordos no mar.
buues que poden dirixir a sua acmadores que os barcos que puiDous son os portas galegas máis
tividade a esta espécie con obinteresados nesta actividade: Budesen quedar excluidos do acordo
rela e A Guarda, xunto con Vigo.+
xecto de acotar a dimensión da
con Marrocos consideren a opción
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5oc1EDADE Es.uc~sos

ANABEL SEGURA, ASASINOS E VERDUGOS
M.

A conversión dun asasinato nun esj:>ectácu lo morboso -conversión, por certo,
agardada poJ todos despois do visto coas nenas de Alcasser- obedece ás necesidades actuais de entretenimento dos
próprios méios de comunicación. lso non
quere dicer que o e!:!pectáculo careza de
normas. Estas existen por suposto. Neste
caso, puxéronse de manifesto dous actos
de censura, cruciais para entender o ocurrido. O primeiro, consistiu en diluir até o
máximo posíbel a situación social dos delincuentes. A palabra "paro", que un deles insistía en mencionar durante unha
entrevista radiofónica, foi permanente- .
mente ·reconducida a outra, a de "droga",
moito máis xustificabel desde o ponto de
vista da "maldade intrínseca" que, segundo estes normadores sociais, posuen os
delincuentes.
A segunda censura foi a do carácter sexista do crime. Houbese ou non violación,
a- vítima foi unha muller. E non casualmente, porque as mulleres actuan, como
moedas de cámbio, no enfrentamente
que divide aos varóns en clases. Xa é tópico o caso do obreiro explotado que lle
pega á muller. Agora, os explotados, cun
crédito de dez millóns sen pagar e sen
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-- ------- ------

clases que se recrudece e que, de seguro, traerá canda si o ronsel dun aumento
de vítimas entre as mulleres.

'O fascismo sempre

PENA DE MORTE E CUMPRIMENTO
DE CONDEAS

xustificou a sua
aparición nos "casos
excepcionais"

O secuestro de Anabel Segura durou dous anos e
meio. o~ captores ~scolleron a boleo·á vítima
nunha zona residencial de luxo, cun móbil .en
principio sexual. Posteriormente descobriron que
·
.
a familia era de boa posición económica.

méios laborais ao seu dispór, optaron por
desquitarse "indo a violar a unha rica".
Obviamente, non foron a secuestrar, nen
a violar, a un rico. Un varón só é secuestrabel -non, en todo caso, violabel- cando
el mesmo, polo seu poder económico
persoal, se pode convertir en moeda .de
cámbio. Todas as mulleres desde que

nacen e independentemente da sua condición social sofren, sen embargo, a sua
condición de obxeto de permuta entre os
varóns, desde a tilla que se entrega
matrimónio para que traballe na casa e
satisfaga sexualmente a un home, a
cámbio da sua manutención, até Anabel
Segura vítirna, dun enfrentamento entre

SL.JSCR.666 AoS
T6L.JS FILLOS Co
06 D6SColJTo

NOME
APELIDOS

ENDEREZO ~-----"-------------~ C.P.
TELEF. - - - - - - - - - - POVOACIÓN
N.l.F.

S.uscrébome a NOSA HISTORIA INFANTIL da que recibirei 2 números cada 2 meses ao precio de
900 ptas. menos o 20%.

PAGO DOMICILIADO
BANCO/CAIXA DE AFORROS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTA/LIBRETA
TITULAR DA CONTA/LIBRETA
N2 SUCURSAL - - - - - POVóACIÓN
PROVINCrA

CÓDIGO CONTA CLIENTE

1 1 1 1 Sucursal 1 1 1 1 1 D.C. [IJ N2 canta ~'~'~~'~'_..__....___.__.___.___.
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á rriiña canta,
Entidade l

ªº

1
1
1
1
1
1
1

Pero a maiores do espectáculo e dos seus
ocultamentos, o caso da xoven asesinada
reabre o debate sobre a pena de marte e
o cumprimento completo de condeas.
Desde o século XVIII a ciéncia penitenciária buscou unha xustificación ao castigo.
Poste que- o novo Estado de dereito, que
nace simbolicamente coa revolución francesa, se define asi mesmo como algo moi
distinto dun governo despótico -a sobara- nía reside agora no povo e este delega
unha série de funcións nos governantesos xuices e lexisladores teñen a abriga de
explicar ante a sociedade as decisións
que toman. A xustiza avergonzase daquela salvaxe e inhumana dosificación de
condeas que perviviu nalguns casos aillados até o século XIX. Os maxistrados do
novo réxime burgues ruborízanse ante a
leí do talión, ante a inexisténcia de algo
agora común como é a presunción de inocéncia etc. Talé o pudor da xustiza anté o
cárcere que delega a función penitenciária
nos Ministérios do Interior e resolve que a función do presídio é
rexenerar aos presos e converti1os de novo en cidadáns normais. A própria existéncia de
cárceres é moi criticada, ainda
que finalmente sexa a institución
que mellar perviva ás sucesivas
mudanzas sociais. A abolición da
pena de marte, asi como a posibilidade de reducir condea por
bon comportamento ou por considerar os tribunais que o indivíduo que cometeu un delito deixou de ser perigoso para a sociedade, son dous dos froitos básicos desta evolución da sociedade medieval en sociedade
burguesa.

20TÍTULOS.
2 CADA2 MESES
l. Os prehistóricos
2. Os habitantes dos castros
3. Os galego-romanos ·
4. Os viquingos en Galicia
5. Bispos e monxes
6. Os reis de Galicia
7. Os nobres
8. Os irmandiños
9. Os habitantes das cidades
10. Poetas e navegantes
11. Piratas e descubridores

14. Os guerrilleiros

-1s. Os carlistas·e liberais
.16. Os galeguistas
17. Os primeiros industriais
18. Os emigrantes
19. Os galegos do 36
20. Os demócra1"

------------·- 14llP
os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados no seu Banco/Caixa
de Aforras por PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA).

ATTE.
SINATURA

Os que reclaman , polo tanto, a
supresión de calquera destas
duas garantías na actualidade .
están a promover a violentación
dos princf pios básicos do Estado de dereito que, mal que ben,
demostraron ser un avance sobre o sistema feudal e sobre os
reximes fascistas deste século.
Manuel Fraga , que ostenta
sempre que pode a sua condi ción de catedrático de dereito
político, non ignora obviamente
esta evolución elemental da sociedade. Por iso, cando reclama
a re instauración da pena de ·
morte, ao fío de asasinatos como o de Anabel Segura, faino
mediante unha salvagarda. Di el
que estas medidas deberian ser
aplicábeis en exclusiva para casos de terrorismo, narcotráfico
ou delitos de especial gravidade. En sfntese, o que el defende
é a criación dunha excepcionalidade. Pero con que outro carácter que non fose o de facer frente a unha situación excepcional
non subiron Hitler e Franco ao
poder? Ambos se proclamaban
partidários da República de
Weimar e da de Manuel Azaña,
respeitivamente, pero decían
v~rse obrigados a tomar certas
medidas "non desexadas" toda
vez que as lexislacións vixentes
eran insuficientes. O próprio
Manuel Fraga, como ex-ministro
de Interior, dunha dictadura, ten
experiéncia sobre a cri~cjón de
estados de excepción. A leción
destas excepcionalidades está
moi clara: nunca resolveron os
problemas que anunciaban, .pero sempre deixaron tras si un
regueird de sangue.•
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Cavaco renunciou a xestionar
a crise
e abocou ao PSD á derrota
.
.
.

O Partido Socialista na fronteira dO maioria ·absoluta
• GONfj:·A lO NUNO/PORTO
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Foi a maior votagáo de
sempre para este partido
que surgiu na cena polític~
portuguesa tutelado pela
figura de Mário Soares. A
despeito de nao ter
concluído, ainda, o
processo eleitoral'-há
repetigáo de eleigóes, este
domingo, em freguesias
dos círculos eleitorais do
Porto e Braga e falta
escruti nar os votos da
emigragáo- o Partido
Socialista (PS) ficará a 4
dos 116 deputados
necessários para se obter
a maioria absoluta dos 230
lugares parlamentares, ou
seja, a 1 ponto dos 45%.
Ao conseguir um númeo de deputad os superior ao conjunto
dos eleitos na listas do Partido
Social Democrata (PSD) e do
Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS -PP) -que
forman o bloco do Centro-Direita- o PS terá conseguido, e em
termos de Esquerda, a táo almejada maioria absoluta.

Jr

nrí~j

oá-

ele

a
is
je .
)n

an,
o:>S

o.
ta
ji to

1te

o-

ª

je
10-

10
el
:er

Nestas primeiras impressóes importa reter o fulgurante avanc;o
do CDS-PP -partido assumidamente de Direita- que duplicou
a votac;áo e triplicou a representac;áo parlamentar de 91 , ou seja, o mesmo número de deputados (15 , mas percentualmente
superior) conseguidos pela Coligac;áo Democrática Unitária
(CDU), liderada pelo Partido Comunista Portugues (PCP} , que, e
a despeito de perder 2 deputados, manteve praticamente o seu
eleitorado. Finalmente o PSD 16 anos de experiencia governativa metade dos quais com maiorias absolutas- é o grande derrotado nesta consulta popular.

CDU. A tarefa ciclópica
em manter o eleitorado
Carlos Carvaltias, ,que sucedeu
na lideranc;a do Partido Comunista Portugués (PCP) ao mítico
Álvaro Cunhal , acabou por reconhecer urna meia derrota
(8,6%) da CDU . (CoJigac;ao Democrática Unitária-Partido Co. munista e Partido dos Verdes),
"embora tenha atingido os seus
principais objectivos políticopartidários ": "os resultados
· eleiorais representam uma grande derrota da Direita pela circunstancia de PSD e CDS-PP
ficaram, de futuro, em minoría
na Assembleia da República".

do posso, q'!ero e mando.

é de prever, portante, que se
assista a urna alianc;a .das tres
forc;as unidas contra o PS.

Guterres vai liderar um governo,
cuja manutenc;áo beneficiará das
clivagens existentes entre a Oposic;áo, ou seja, náo sao de prever
votac;óes em bloco (PSD, PP e
PCP) contra iniciativas e propostas do govemo minoritário.

CDS·PP (Direita)
a revela~ao esperada
Muitos dos 283.020 votos obtidos
pelo Centro Democrático SocialPartido Popular (CDS-PP), que
duplicou a votac;áo em relac;áo as
eleic;óes anteriores, traansferiram-se do PSD, que é gente do
mesmo quadrante ideológico, o
que permitiu ao partido liderado
pelo jovem advogado Manuel
Monteiro, 32 anos, triplicar a representac;áo parlamentar (15) e
suplantar, percentualmente, a coligac;áo liderada pelos comunistas, que obteve o mesmo número
de deputados.

E como dispóe de um "score"
superior ao somatório PSD/PP ...
deixa de ficar, pelo menos aparentemente, prisioneiro das posturas das oposic;óes.
O cava/o de bata/ha da campanha eleitoral da CDU, mau grado
o argumento ... , foi precisamente
o de afastar a Direita (PSD ... e
PP) do Poder e pelo número
conjugado dos seus votos. Náo
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Juventude e gente da faixa litoral e dos centros urbanos constitueni as bases de apoio oeste
partido político, que passou a
constitujr a terceira forc;a política
portuguesa mais votada, conquistando, assim , a posic;áo que
era ocupada pelos comunistas.

Os comunistas acabaram por ser
penalisados ·pela bipolarizac;áo
PS/PSD, com os socialistas apelativos ao voto útil para levarem
de vencida os sociais democratas ... ou a outra direita considerada pela direcc;áo do PCP.•

A deserción de Cavaco

"

António GuterTes

Eis o PSD exposto novamente a ·
urna situagao de orfandade, tal
como ocorreu aquando da morte trágic.a do fundador do entáo
Partido Popular Democrático
(PPD), Francisco Sá Carneiro.

O milagre económico laranja
-cór-laranja é a dos sociais
democratas portuguesesperdeu a sua íris e deixou de
ter crentes.

Engenheiro electrotecnicc,

46 anos, casado,

2 fithos, ·

eteito secretárío~geral dos
socialistas portugueses no
Congreso Nacional em 1992,
sucedendo a Jorge Sampaio
e na sequencia de uma cfise
interna profunda: derrota absoluta tace maioria <:oose- 1
gujda pelo PSD em 1991.

Na verdade, e por detrás dos
quilómetros de auto-estradas, ·
da construc;ao habitacional desenf reada e da prosperidade
portuguesa -badalada até a
exaustáo pela propaganda oficial-, estava o factor determinante que permitiu que tudo isso fosse possível, ou seja, as
ajudas· preciosas dos fundos
estruturais ou milhóes diários a
rondar os 4% do PIB i mas que
defensores mais acérrimos.
a imagem oficial dava e garantía como obra exclusiva do caDos 16 anos de participac;áo
vaquismo.
governativa, relevados por 2
mandatos de 8" anos com
Para simplificar basta referir
maiorias absolutas, o executivo
que todo este artificialismo nao
conseguiu ofuscar o sem-núlaranja comportou-se, perante
os portugueses, com urna somero de condic;óes. quase inbranceria intolerável, um chofra-humanas e de pobreza exrrilho de escandalas e actós de
trema em que vive ,9erca de
1/3 da populac;áo portuguesa,
corrupc;ao, um tráfico de .influencias e de apadrinhamento,
cuja totalidaed ronda já os 11
milhóes de pessoas.
.onde o cartáo laranja constituía
condi<;ao única e primeira para
acesso aos emopregos públiDepois, e perante as assimecos. Esse foi, também, o Portutrias gritantes que se obsergal do cavaquismo.
vam -Lisboa e a faixa litoral
do país bafejados pelas b~e
nesses do Poder Central- lo- .É a culminar tudo isto o supree nd ente processo de acgo se entenderá o fenómeno
tuac;áo, sibilino e ambíguo e já
da Regionalizac_;:áo -questáo
no extertor do mando, do líder
nuclear nestas eleic;óes- cocarismático, Anibal Cavaco Sil-·
mo forma de descentralizac;ao
va, ao renunciar a governc;ao e
do Poder e de equilibrar a
· distr1buigao pelo todo nalideranc;a partidária, pós
eleic;óes, fosse qual fosse o recio"nal, que tem na Regiao
sultado final.
Norte portuguesa os seus

a

Os resultados atestam e reflectem a opc;áo do Povo portugués
pela alternancia democrática,
configurando a bipolarizac;ao
entre os dais grandes partidos
da cena político-partidária lusa.
Resta saber -e só a governac_;:ao socialista o poderá clarificar- por quanto tempo.

Como governar
num cenário destes?
Partido Socialista e António Guterres -o líder- modificaram por
completo o mapa político do país,
permitindo aos eleitores o encentro dessa outra possibilidade de
acesso ao Estado da sociedade
civil, sempre muito dificultada pela governac;ao social democrata.
Os socialistas apresentaram-sae
ao eleitorado de urna forma calma
e serena, apelando ao corar;áo e
a razáo -"slqgan" da campanha-, apontando incessantemente para urna nova cultura democrática, tolerancia, Educac;áo e
Ensino. E de Antónip Guterres os
portugueses vao exigir urna governac;áo sem as arrogancias e
as sobrancerias que pautaram os
~nos d~ . cav_a_qu!smo absolutista

a

É a justificac;áo possível, e minimamente credível, que os comunistas pqrtugueses podem·
adiantar em func;áo de uns resultados eleitorais que vem confirmar o impasse com que se
debatem e perante um eleitorado que descobriu a chamada alternancia democrática entre as
duas maiores forc;as políticas,
que vai impedindo o seu crescimento -e quantas vezes o contrário ce.Dio agora 2 deputados
perdidos-, embora mantendo e
fixando os seus votos.
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"A partir de agora nada nem ninguém parará o Partido Popular
no ttabalho que quer fazer a
bem de Portugal e dos portugueses". Palavras de Manuel .
Monteiro, que ascendeu ao comando dos populares a partir da
Juventude Centrista, cujo mérito
radica no facto de rejuvenescer
e disciplinar urna estrutrura partidária entregue, até sua chegada presrdéncia, a baróes da
política do antigamente.

1

.

.

As consequencias da decisáo
de Cavaco Silva tornaram-se
fatais para o sucessor, Fernando Nogueira, provocando urna
onde oe interrogac;óes sobre
os motivos que lhe estarao sujacentes, concretamente pela
forma tao radical e inamovível
como foi apresentada. .
Tuda configura urna retirada e
fuga, por antecipac;áo, aos
dias difíceis .que se avisinham. Cavaco .Silva, que náo é
pessoa perdedora e nunca
admite o erro, é óptimo govern·a nte em tempo e situac;áo de
vacas gordas; as magras ...
esta o a chegar.
Outra das atitudes incompreensíveis do ex chefe· do Gover. no passa pela sua reticencia e
indefinic;ao em se declara sim ou náo- candidato a presidencia da República, cujas
eleic_;:óes ocorrem em Fevereiro
do próximo ano. Com tanta reflexáo e tempo de espera, possivelmente a ver onde param
as modas ... , só se pode con- ·
cluir pelo receio de Cavaqo por
outro desaire pessoal. E que
está já na liga um. adversário
de respeito: Jorge Sampaio, figura de tópo do Partido Socialista e actual presidente da Camara Municipal de Lisboa.•
.
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: . Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

sen se deixar alienar pola cultu. ra dominante idiotizadora e colonizante, participando en mobi. lizacións de protesta e contra os
distintos aspectos de opresión
que sofren eles e o seu povo,
botando a andar organizacións
da mocidade para, xunto con
outros coma eles, loitaren por
un futuro mellor; entón son perseguidos , atacados e encadeados. E chámanos terroristas.

Carta aberta a
Leoncio González
Probablemente ·esta comunicación non sexa publicada. Asi
ocorreu en várias ocasións anteriores nas que pretendimos
contestar mesmo acolléndonos
ao lexítimo dereito de réplica.
Sen embargo, non podo resisitir
a tentación de dirixirme a ti ainda que, finalmente, se quede no
ámbito ao privad,o.

NANINA SANTOS

Ficou prendida na miña cabeza a foto que sacaba ANT da homenaxe a Manuel Maria na Coruña. Xa tiña decidido eu que ia
escreber un qrtigo verbo <lesa foto porque ten merecimentos, dunha banda, e porque a min estas cousas, mesmo nestas alturas, seguen .turbándome.
Pero se pola contra tiveran de-

Porén este Luns, candq me dispoño a contemplala de novo paQuero referirme ao artigo que
ra contrastar ben as ideas que fun tecendo en mine a fot9 real,
publicaches
. incomprensibelmente, non atopo a ANT pertinente e non podo
en "La Voz de
contemplar a foto. Tampouco está xa no quiosque e non podo
Galicia" do dia
facer
nada. Busco, rebusco e nada:. Falarei de memória?
29 baixo o tí- Sabes de sobra

O alcalde de Vigo,
do que ninguén dixo
nunca.que fose
intelixente., convocou
a todo bombo unha
manifestación co lema."Anabel somos
todos". No acto
celebrado o pasado
Luns, dia 2, Manuel
Pérez comezou
decindo que "Un
bello poem§J y una
bella canción le
piden a Dios que lo
injusto no nos sea
indiferente", e
rematou decindo que
"somos un pueblo
vivo con un corazón
muy grande". A ·
estética da
celebración ven a
sumarse aos seus
Cafés con señoras
da pre-campaña
eleitoral. Ana Kiro ao
seu lado parece
Albert Einstein.

Pero ainda foi máis
comentado o que lle
dixo aos nenas de
seis e sete anos dun
coléxio: "se
queredes ser bos
non tiredes colillas
ao chan". Os cativos
desde aquela fuman
en pipa.

tulo de · "El humus donde
crece el Novo
Exército" e,
moi en especial a aqueles
aspectos que
adicas expre:same nte
á
CIG.

queaCIG
nenapoia,
nen tolera,
nen encubre,
nen ampara,
nen xustifica,
nen moito
menos propícia,
av1'ole'nc1'a

En primeiro lugar, para sermos obxectivos o humus
no que medra
o Novo Exército ou calquera outra conducta de
carácter violento, sen dúbida, ten
máis qu~ ver con esta sociedade, profundamente inxusta, na
que os mozos apenas teñen alternativas de vida e de emprego
que cunha organización, institucion ou entidade concreta.
No caso que rios ocupa, a detención de dous mozos aos que
se lles aplica a Lei Antiterrorista,
o de menos é se son brancas
ou negros; casados ou solteiros,
afiliados á CIG ou aos Ríazor
Blues, se son cristianos ou budistas, mesmo os seus nomes.
Resulta escandalosamente sorprendente que 1iguren en todos
os medios cos seus datos per-:
sonais, idade e apelidos, cando
no mesmo día en que apareceu
o cadaver de Anabel Segura, os
seus presuntos secuestradores
e asesinos, permanecen no
anonimato dunhas iniciais. Al :
guén deberia explicar por que.
Como tamén haberia que explicar por que non se respeita a
presunción de inocéncia.
De todos os xeitos, a vinculación directa ou indirecta, aberta
ou pechada, dos mozos detidos
na .Coruña, das suas actividades privadas, dos seus actos individuais do tipo que sexan, co
. sindicalismo nacionalista resulta
dunha- ruindade interesada. No
caso de ser católicos naide os
vincularia coa igrexa. Se fosen
Ri.azor Blues ·tampouco. Ninguér:i vincularia ao Deportivo óü
a xerarquta eclesiástica coa
complicidade en accións tipificadas como terroristas
Quizais non· podamos contrarrestar o dano que ti, e outros
coma tí, facedes ao nacionalis-
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Radio Fen e
Casa d o Concello
15500 Fene (A Coru ña)

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

Maldición! Como pudo suceder? Será o destino que non quer
que diga o que me atravesou?
Éme igual, enfrentareime ao destino se é o caso e direino . Nen
unha sóa muller homenaxeou ao Manuel Maria? Non merecía
el que elas, algunhas elas, estivesen ali, ·n a foto, ao seu lado?
Foi o fotógrafo que füco a e scolla e liquidou as mulleres que
estaban? Foi a redacción do. xomal que seleccionou a que lle
pareceu máis representativa, fermosa e emotiva? Tiñ a algué n
reparado en todo isto? +

mo no seu conxunto el particularmente, o sindicalismo galego.
Porque, lamentablemente, non
dispomos dunna tira de opinión
estaple nen sequer podemos
aspirar a que teñías a elegáncia
de contrastar o que difundes.
Porque ti sabes de sobra que a
CIG nen apoia, nen tolera, nen
encubre, ne·n ampai:a, nen xustifica, nen moito menos propícia,
a violéncia. Porque ti estás cansado de coñecer que non somos cómplices, ainda que non
teñas reparo en imputalo. Porque a nosa definición ecopacifista non -é un "verniz" como ti
afirmas sin rubor.
Nen sequer o govemador civil
ten tanto atrevimento.
Parece mentira, co teu pasado,
pecados· de xuventude, a ferocidade do converso. Por que tanta animadversion? Por que semellante ruindade? Que sacas
de tales imputacións? O simples
· pracer de denigrar?
Nunha Central Sindical que
conta con perto do 30% dos delegados electos en Galicia, con
máis de 25.000 afiliados, plural
e democrática, as actuacions
individuais son perseguíbeis en
tanto en canto están probadas
e sexan vulneradoras dos Estatutos. Non porque ti, ·precisamente ti, Leoncio González,
opines que sexan sancionadas
con dureza, desautorizadas ou
motivo de expulsión.
A CIG é hoxe, mal que lles pese a
moitos, unha Central Sindical
consolidada , recoñec·ida polos
traballadores e estamos cansos
de explicar publicamente a nosa
posición, de desvincularnos das
imputacións criminais que indivíduos como a tí facedes, de afirmar reiteradamente o noso carácter democrático e pacífico fronte a
todo tipo de satanizacións.
Como tamén seguiremos a defender, con firmeza, de maneira
inequívoca, o dereito ao postó de
traballo, o futuro para os nosos tillos, coa mirada posta, exclusivamente, nos intereses de Galicia e
do noso pobo. Sen pasteleos.
Sei. que 'l?ara moitos isto ,resulta
1

.J

-

profundamnte insufríbel. Pero
aquí seguimos.•
Pd.: Esta carta foi remitida a "La
Voz de Galicia" o mesmo· dia 29.
MANOLO DIOS
SECRETARIO DE COMUNJCACION
DACIG

A propósito
dunhas
detencións ...
A detención a pasada semana
de dous mozos independentistas coruñeses, Armando e Adolfo, provocou entre as persoas
que os coñecemos e tratamos a
sorpresa, indignación e conseguinte rexeitamento da desmesurada decisión policial e guvern ativ a de lles aplicar a Lei
Anti-Terrorista so pretexto de
pertencer a unha suposta organización armada.
Este feito concreto debe lavarnos a reflexionar sobre as verdadeiras razóns que motivaron
tal despropósito, que non son
máis que as de frear as ansias
e necesidades dunha xente no.va que dá resposta ás agresi óns que sofre a ·cotío: Sr. Belloch:
atrancos de
numerus clau- ¿non se enteirou
sus e selecti- de que Bueren
vidades para
seguir a estu- tiña decidido
dar; reformas non considerar
laborais que
con d u ce n á "terrorismo" as
explotación accións
máis pura e
dura; serví- atribuidasaos
cios militares dous mozos
que os secuestran le- detidos?
galmente durante un tempo, cortando a
sua vida normal; e un 1.ongo etcétera que se pode resumir na
agresividade dun sistema contra unhá valiosa parte da sociedade : a mocidade.
·

a

De ai que, pesar disto, mozos
e mo_zas deciden planta.rlle cara

cidid o que o máis apropiado
coa sua maneira de pensar fose integrarse nalgun grupo skin
head de corte fascista ou en
grupos neonazis que se adican
a facer razzias entre- os inmigrantes africanos e latinoamericanos, co consentimento da
Policía e mesmo con colaboraci óns dalgun dos seus membros, daquela non serian perseguidos nen alcumados de terrot istas, senón que pasarían desapercibidos para as autorida. des guvernativas por "non xerar
alarma social"
Se sempre nos manifestamos
contra da Lei Anti-Terrorista, por
ser unha norma atentatória dos
direitos mínimos dos cidadáns
(incomunicación durante 72 horas, non permitindo a preséncia
de nengun avogado na ''toma de
declaracións" en comisaria, nen
tan sequer que esta poida intervir perante o Xuíz cando despois dese tempo pasan a declarar, e permisividade escandalosa de práticas de torturas físicas
e psíquicas, denunciadas repetidas veces mesmo desde organismos internacionais (como a
Comisaria _de Direitos Humanos
da ONU), no caso que nos ocupa aumenta a nosa protesta p~
la desproporción da medida e a
causa que pretendidamente a
provocou segundo o Governador Civ11 da Coruña: "evitar males maiores". Que males maiores Sr. Vacas?
Deberíanos quedar claro que
mentres existan normas legais
como esta podarán ampararse
nelas governantes como o que
nos ocupa. De aí que a única al- ..
ternativa sexa a de esixir a derrogación da dita Lei e a demisión de quen ordenou aplicala, o
Governador Civil da Coruña.
E para rematar o Sr. Belloch
puxo, unha vez máis, a guinda.
Sr. Ministro debería estar mellor
informado á hora de facer declaracións públicas polo "desartellamento do Novo Exército
Galego": non se enteirou acaso
de que os seus excompañeiros
de profesión e maxistrados da
Audiencia Nacional (Bueren e
Moreno) tiñan decidido non
considerar as accións atribuidas
aos dous mozos detidos como
constitutivas dun delito de terrorismo? e que non os ligaban a
eles con esa suposta organización armada? Seica con este
pretendido éxito policial pretendía agachar os horrores cometidos desde o seu bi-Ministerio:
GAL, GALindo, Roldán, Vera,
CESJD, fundos roservados, tor·
tura, asasinatos...
Xa por ultimo só fica por dicer
que os Belloch, Vacas e ~oli~ia
non han poder coutar .as ansias
de rebeldia e o afán dunha rnocidade convencida da necesidade da Liberación Nacional o Social do seu país, Gal iza. •
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Janela-95
ou Ventás-95
Nem sempre as cousas som
como parecem. A leitura da coluna do sr. Cao, titulada "Windows-95" (14-09-95), demostrou-mo mais umha vez. Nom
sei se é porque segue umha
linha própria ou é o ambiente
da redacgom, mais, freqüentemente, nos artigas deste periódico a informagom (que alguns
ingénuos pod e m ·a s
aguardar) sobre os mais Pedir Xunta
diversos temas, torna-se ou qualquer a
umha dema- cri~mdumha
gógica expos i go m das versom'no
opinións e "idioma oficial
valores do
jornalista. daXunta" é
Nom é que umha
eu esteja em
contra da in- aberra~m
formagom
comprometida, gosto dela; mas n' A NOSA TERRA é
tristemente numerosa a utilizagom dos argumentos como
pretextos para expor convicgons persoais ou militantes.

NAFRANZA
PERDERON OS SOCIALISTAS,
EM PORTUGAL GAN HAMOS.
CREIO QUE NÁO É COISA
DE NENGUMA CORRENTE
IDEOLÓGICA, SÓ
A GENTE QUE TEM GANHAS
DE AMOLAR

a

Neste caso , um entre outros,
ademais de aproveitar para criticar os "aparentemente rebeldes" (e na realidade conservadores?) anti-informáticos e outros assuntos, nada se tala do
programa informático que dá título á coluna, salvo para lamentar-se de que o senhor Gates
nom ponha ao dispar dos galegas a sua nova maravilha em
castrapo!! (Nisto insiste o Colectivo Gondosende com alporizada increpagom ao mago informático, quem , provavelmente, ignora a existéncia da Galiza e a sua esquizoide situagom
lingüística).
Parece mentira que umha persoa coa a possibilidade de "comunicar" , polo feito de escrever nos "papeis", e que aparenta ser muito crítico, asuma o
prejuizo lingüístico (Norma lsolacionista) que evidéncia a capacidade dos nossos políticos
de destruir o que muitos leyam
feito (divide et impera). E incomprensível que ndm reflicta
sobre o assunto o suficiente
para chegar a umha conclussom a que, de certo, qualquer
persoa da sua inteligencia e,
sobre todo, libre de preconceitos hispano-patrióticos pode
chegar: Os utentes galegas do
idioma (nor)ocidental da Península Ibérica ficam servidos polo
Windows-95 em portugues
(que de certo existe, dada a
extensa comunidade que usa
este idioma). Pedir ao nacionalismo(?), a Xunta ou qualquer
outra entidade privada ou pública, política ou cultural a
criac;om dumha versom no
"idioma oficial da . Xunta" é umha aberrac;om.
Creio que o desinteresse dos
Fraga&Cia Lta pola versom galega nom só é bom, mas apetecível. A sua actuac;om nom faria
mais que reforgar um modelo
escrito que debilita, issola e desacredita a nossa língua na Espanha, que remarca as diferéncias, consagra as interferéncias
,e desarticula o acceso a cultura
universal por vi.as próprias. •
llENRIQUE EGEA LAPINA

(PONTE-YEDRA)

GllllRR~I
r~
llAZAO E· CORACAO

Lli9.t~ ·

· E continuando coa
saga de cerebros da
política, chega o
señor Sixto Seco. Na
Rádio Galega sae un
' anúncio que di: "Fala
o doutor Sixto Seco"
e nestas comeza a
voz del:·"Eu non
necesito entrar no
quirófano para saber
que a biblioteca da
cultura galega é.
unha boa
operación". Non se
sabe se o eslogan é
próprio ou se lle
mercou a patente .a
Torrebruno.
l

Xos~ Carlos Pérez,
"mesat', precisam~nte essa incorrecgom á hora de colher o
garfa ou esse gesto tam inapropriado de pausar o copo d!3 vinho no canto equivocado da tábua constituem os erros necessár i os para o aparato oficial
converter Beiras numha anécdota, já que o r~sto do seu di~
curso é menosprec;ado. A noticia é Beiras dixo "energúmeno".
Fraga, que nos cursinhos de re- ·
ciclagem democrática, na as- signatura de "Conteúdos Democráticos" nunca deixou de
obter um cero tam orondo como umha praga de touros inaugurada por Paco Vázquez,
nófoba, impeNon podemos menos que sentirsempre acadou a máxima dorialista, xenónos discriminados perante esta
tac;om de pontos na matéria de
Cida ... non fan máis que dar artitude lingüística que ao naso
"Convencionalismo Democrátigumentos aos que, coma min,
xeito de ver,
ternos moi sérias dúbidas sobre
co", e por isso quan90 Beiras é
non ten preliterariamente inexacto, Fraga
se é ~ealmente posíbel convivir
textos válidos.
limita-se a ser políticamente coxuntos no mesmo estado.
De non corre- Quer cometer
rrecto. Se isto passasse em
xir esta atitude
Madrid, ao dia seguinte o Eligio
De certo, señor notário. E ·ainda
c 1a r a m e n t e Microsoft un
máis grave é a atitude do resto
Hernández €! o Felipe- González
discriminatória racismo
de turno tinham a toda a imda xunta directiva do Celta. Porcara o idioma
prensa de oposigom em cima.
que eles son galegas. Cicais,
e cultura dun lingüístico
Durante umha semana e a diáseñor notário, teriamos que empovo que vive inaceitábel
rio seriam postas na picota ·popregar aqui aquelas estrofas do
na era con1os jornalistas de máis sona.
Himno Galego, que talan de
temporánea nunha
Hermida e os seus amigos de"bós e xenerosos" ou pala concoa sua con- sociedade
bateriam o tema, O$ semanátra... de "imbéciles e _escuros".+
segúinte derios analisariam a nova, as termanda infor- avanzada?
M.A.NuEL PEDRO GoMEZ
túlias escolheriam-no como momática, entenno-tema para os convidados lu(VIGO)
deremos que
zirem as suas qualidades, e o
a citada em.
Hernández ou Malvar de turno
presa Microsoft quer cometer
receberia o prémio "Tarugo".
conscientemente un racismo linMas isto é o
güístico intolerábel e inaceitábel ·
reino da felinunha sociedade avanzada.
cidade e aqui
E que nom apreendé. Beiras dinom hai con- Nem 0 lume
Agardames que esta actitude
xo "enegúmeno". Miro no dicio,- has. Nem o
sexa correxida no espacio de
nário e pom: "Pessoa endemolume nem os nem os peixes
tempo máis curto posíbel por
niada. Pessoa exaltada, furiopeixes vam vam interromper
parte da empresa Microsoft.•
sa". E é que nom apreende. O interromper o
meu dicionário é algo velho, foi
concerto da oconcerto da
VOCALIA XUVENIL
editado no ano do meu nascifelicidade pa- felicidade para
ASOCIACION DE VICIÑOS DE TEIS
mento e as estatísticas dos jora gaita e
vens já fogem de mim como,
tambor que gaita-etambor
mira por onde, do mesmo de- _ Manolo nos que Manolo
mo; mas suponho que os anos
vem tocando
nom fariam variar o significado · desde
hai nos vem
de algumhas palavras. Beiras
uns anos. E t
d d d
nada melhor ocao o es e
chamou energúmeno a um peLevante acta, Señor Notário Aleom do Partido Popular e, ao
que
matar hai uns anos
jo Calatayud. A sua esperpéntimeu entender, outorgou-lhe a
dous paxaros
ca actuación na Xunta Xeral ExGarcía Malvar umha categoría
com um mestraordinária da Real Clube Celhistórico-literária que o coitado
mo toque de
ta, denota, como mínimo, unha
nom merece. Mas Beiras dixo
bombo. Os galegas somos tam
absoluta falta de educación,
algo que difícilmente pode ser
felizes que os domingos nom
podemos e·vitar sair ao adro da
O mínimo que se lle pode esixir · políticamente correcto, e quanigreja a tocar a gaita. Depois de
a un ·~estranxejro" no meu p,aís · do , Beiras norn se atém com
propriedade aos módais de
tudo, as mesmas astatísticas o
é, cando menos, respeitalo.

Resp.eito ao principal património
do povo galega. Respeito ao que
é sen dúbida o noso principal
signo de .identidade. O cerLogo da popular publicación do
ne da nosa
sistema operativo Windows-95
existéncia co- Hai atitudes que
vémonos abrigados a facer unma ''feito difeha protesta de tipo formal, pois
rencial'', pese me fan dubidar
nos sentimos profundamente
a quen lle pe- sobreseé
afectados ao recibir a nova de
se. O noso
que o citado produto informático
idioma. O idio- realmente
que está traducido ao castelán, ...,,,a galega.
posíbel convivir
ao catalán e ao euskaro, non
está traducido ao noso idioma, o
E atitudes co- xuntos no
galego, un dos idiomas oficiais
mo a sua, in- mesmo estado
no estado español.
tolerante, xe-

Windows
en galega

Fraga
nom aprende

Carta ao notário
do Celta

portavoz do PP no
concello de Monforfe
lembra en todos os
plenos que el é
avogado. Na sua_
última intervención,
dedicada a defenderun ha subida da auga
do 37°/o, díxolle a
Xqsé Lois Sotelo,
portavoz do BNG e .
churreiro de
profisión, o seguinte:
"Señor Xosé Lois,
cando se tala de
cartas públicos hai
que ter cuidado, non
é o mesmo que facer
churros ...
Evidenfemente
vostede non ten
porque coñecelo; eu,
· desde o Dereito ... ".
Xosé Lois Sotelo
estivo ao quite e
espetoulle como
resposta: "Eu fago ·
churros, pero
fágoos ben. En
cámbio vostede
tróuxonos aqui unha
proposta que nen
saquera é un churro,
senón un
sucedáneo".

Antes de chegar a
China, para asistir á
Conferéncia da
Muller,· ia Maria
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Xesús Sainz e
outras compañeiras

p
1
do Part.d
1
o opu ar,

especulando sobre.o
estado das estradas
naquel país. Ao dia
seguinte de _
chegar,
chamou por teléfono
a .Galiza e dixo:
"Non, se aqu't hai·
autopistas moi
g randes, pero Sabes,
estaban todas xa de
antes". O que
escoitaba quedou
sen saber se ·as
autopistas estaban
postas de antes de
convocarse a
conferéncia ou de
antes de que tivese
lugar a revolución
china.

As mulleres da
dereita pasaron os
días de estáncia en
Pekín na procura
dos pobres dos que
falan os xornais e a
televisión, pero non
deron con nengún.
Co fácil que é
encontralos en Nova
lorque ou en
Santiago mesmo.

Din que a vida na

r

Alemaña do Leste
millorou moito desde
a unificación. E ·
poñen como
exemplo o número
de televisores, que
se duplicou. O
baremo non deixa de
ser discutíbel,
porque todas as
chavalas de Sao
Paulo están
equipadas con Pal
color.+
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dim: em Espanha é onde melhor se vive -entende-se que
do conto, claro. Mas alguns decatam-se de que um excesso
de felicidade é tam difícil de suportar como um outro de dor..
JOSÉ

C~o
. (A CORUÑA)

L.

Non só é

cuestión de gaitas
Escrebo esta carta ao rematar
de ter a-titulada "Gaitas de aquí
e ·acolá" firmada por Angus Wilson, publicada no nº 690 d' A
Nasa Terra.
Sobor de todo pola frase na que
di textualmente "Por favor deixade a gaita escocesa na sua terra
e non tratedes de vender como
e~cocés o que non o é'!. Precisamente nestes momentos eu digo, que deixen a nosa gaita e a
nosa percusión como estaban, e
que non traten de vendernos por
galega algo que non o é.

cocesa teñen as características .
comuns que poderian ter, calquera das duas, co resto de músicas e gaitas que hai no mundo
inteiro, e non coido interesante
XAN X. PIÑEIRO
que se "sumen na riqueza cultural do mundo celta" xa que o
"mundo celta" polo menos en
Non hai moito que Ca;l Lewis, a quen chamaban fillo do vento, Galiza no que r.especta a música
anunciaba pneumáticos calzando uns zap~tos de tacón color non é mais que un apelativo de
fúcsia. Agora aparece de novício, entre as pedras dun claustro, mercado e un estilo concreto, no
para argumentar, nun spot, que hai unha raza de coches que xeito tacer música, con intluéncias saxonas que é a que nestes
non perde a verticalida~ nas curvas. Xa sei que d eb eria d icer . intres domina o mercado e a in. marca de coches, pero o velocista parece referirse a un só mo- d , t · t d
, ·
us na a o os os nive1s.
delo d<:!, casa anunciada. E ademáis, un ten de certo que iso das
razas cádralle mellor aos cans.
Penso que non se involucra a
Escócia directamente no proble_
Tampouco. pasou moito desque un científico americano escri- ma, xa que está claro que en tobiu un tratado de física adicado a estudar o p.eculiar comporta- da esta polémica en nengun momento se dixo que a culpa é dos
mento dos debuxos at)imados. Xa sabe, dous pasiños no ar an- escoceses, senón que quedou
tes de caer no abismo, a silueta marcada nas portas cando as claro que a culpa téñena alguns
. atravesan a toda presa ou ese curios? espernexar durante un galegas que están a servir de correbeirins, dos nosos governansegundo antes de liscar embalados,
tes, que teñen o bandullo na GaA este paso tamén os publicitários que contrataron ao fillo do liza e a cabeza en Madrid, e que
a planificación e programavento -e sol;>riño do dólar- acabarán por inventar tamén unha toda
ción cultural que fan é para tennova física. Porque, até o de agora, o que debia inclinarse nas . tar suplantar e logo matar calcurvas eran as próprias estradas. Mesmo calquer despistado da quera manifestación cultural que
meseta coñece que esa inclinación recebe o nome de peralte. non sexa oficial , gran espectácuAté un poderia apostar que se meteria monxe se un certo pe- lo de masa ou pedise o favor que
raltado nofl favorecese a própria circulación. Claro que a men- logo debe pagar con creces ao
saxe tamén pode querer dicer que as estradas resultan tan político de turno.

Pois, ben non está demais aclarar que efectivamente as gaitas
· da "Real Banda de Gaitas" da
Deputación de Ourense non son
escocesas de momento, mais
tampouco son· galegas, -a sua
percusión non é galega, son
tambores de marca "Premier",
utilizados nas bandas escocesas. Agora ben se esta banda
non é escocesa, o que é innegábel é e¡ue o seu estilo, vestimenta (saias) e filosofia ten moito que ver coas bandas de gaitas escocesas, xa que ao que
máis enfase lle dan é ao carácter militarizado que ten, o mesmo que as bandas da Escócia. .

FI,,.SICA

ruins que nen teñen a inclinación correspondente, constatación
nada desencamiñada entre nós. E tan lóxica que de non ser esa
a conclusiófl; danlle a un gañas de meterse, tamén, novício.
Igual co millonário Carl Lewis, +

todo un pouco, só vou dicer que
berá gaiteiros que fagan romeutilizan directamente tambores
rías, bailes e ruadas, o mesmo
empregados potas bandas esque tacemos os gaiteiros galecocesas e tocan do mesmo xeí-. gas, sen desto marcial que eles. É mais, os
filar, senón
mestres destas ·bandas adícanbailando. Se
lle o ·mesmo tempo, cando non ·isto non fose As gaitas da
asi (desde lomais, a ensinar a desfilar aos
Quera deixar claro que eu non terapaces que a toqu. Xa non vou
go á Galiza, "Real Banda de
ño nada en contra do país escodicer máis nada sóbor desta
que eu saiba Gaitas" da
cés, nen da sua gaita, nen d~ sua
banda en concreto, somentes
nunca veu uncultura, e mesmo atreveriame a
pontualizar que non é ela a únih a formadón Deputación de
dicer, que tampouco nengun múescocesa de- Ourensenon
ca, senón toda a rede que monsico tradicional galega, agora ben
se estilo) o
tou a Deputación de Ourense e
tampouco quero que p¡;ise neste
que se di de son escocesas
alguns seguidores-desta noutras
país o. que pasou na Bretaña , províncias co que están a traique os esco- de momento,
despois da ·11 guerra mundial-oncionar o seu pasaqo e hipoteceses nos lede estivo o exército inglés e introcando o seu futuro.
van
clara mais tampouco
duciuse neste país a formación
aventaxe no son galegas
de banda de gaitas escocesas, á
Por desgréficia para min non comundo da gaical os bretóns lle xu.ntaron -a
ñezo polo miudo a cultura tradita, paréceme
bombarda, que deu lugar ás accional escocesa, pois o único
absurdo, por
tuais bandas na Bretaña, e puxoque chega a nós como tradicioun lado que a
se así en perigo de extinción a
nal escocés son as bandas de
estas alturas se ande a compasua gaita autóctona, e grácias á
gaitas, que teño entendido que
rar a gaita de aqui é mellar que
que hai _uns cantos anos deulles
a maioria son militares, ou polo
a de acolá, e polo outro que en
a uns bretóns por traballar na sua
menos eu as que vin si tiñan ailugar de bailar ao son da gaita
recuperación, senón na Bretaña
re marcial, supoño que non todo
se desfile.
a única gaita que existiría seria a
o mundo da gaita en Escócia,
escocesa. De feíto na Galiza xa
A música de gaita galega e esserá somentes eso, tamen hahai bandas con gaitas escocesas, en Vigo concretamente hai
unha que se chama "Askaulós"
HERMO
que por certo foron aceptados no
"I ·certamen galego de bandas e
grupos de gaitas" organizado pota Consellería de Cultura e que
proximamente teremos. ocasión
de ver no programa de TVG,
"Con música propia".

A min desde logo non me gustaría nada que iso ocorrese aqui;
e ese é o camiño que se leva;
xa que. na actua~idade- esa escola ten milleiros de alumnos, rapaces novos que están recibindo unha educación e información sesgada e que non ten nada que ver coa nosa cultura nen
coa nosa história, e ainda por riba seguro que os encirran en
contra dos g_
aiteiros tradicionais,
dicíndolles que son uns extremistas, culturalmente humildes
e aferrados ao pasado.
Se talásemos da percusión polo
· -miudo case -ter-iamos para un -libro, pero como quero tocar de

A min o que mais me doe como
músico tradicional e ver como
compañeiros gaiteiros, pe,rcusio_n istas , etc, que mamaron da
fonte tradicional, e coñecen a
nosa história musical estean a
traicionar non só a gaita, nen a
música, senón que están ferindo
de morte o conxunto da cultura
galega e polo tanto a Galiza. Xa
non só con non manifestar publicamente que nos fagan tragar
algo como tradicional cando non
o é, senón que mesmo se fan
cómplices e defensores desta
aldraxe, nalgun caso por intereses económicos, noutros por
cuestións de arrimarse aos
grandes , noutros por cuestión
de marketing. O que eu penso
sinceramente que son uns
acomplexados e teñen un sentir
de inferioridade que non lles
permite mirar de frente e coa
cabeza alta para calquer outro.
Por iso escomenzo· decindo que
"non somentes e cuestión de
gaitas", isto non é unha liorta de
gaiteiros, é un problema cultural
sério que non só afecta aos gaiteiros senón que af~cta a toda a
xente de ben que ten este país
e que traballa dun xeito ou doutro por liberar Galiza dos malnacidos que levan séculas asoballando neta.
Que quede claro que non teño
nada en contra dos escoceses,
simplemente quería aportar o
meu grao en clarificar un pouquiño rnáis esta ·polémica que
xurdiu nestes tempos.
Remato dicindo que os gaiteiros
xa estiveron máis veces no ponto de mira dalgun Governante, ·
pois aguantaron como poideron
a sección femenina, agora andamos a defendernos das agresións do señor Xosé Lois Foxo
que non son menos perigosas
·que as do rexime anterior. E por
sorte aínda somos ben deles os
que seguimos loitando da mellar
maneira que sabemos, que é tocando as melodías de onte e de
hoxe que son as que seguen dive rti ndo e facendo bailar aos
galegas, pois "Galiza sen Gaiteiros non soña". • ·
. 1
XANEco TUBio
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SEGREDARIO DA ASOCIACION DE
GAITEIROS GALEGOS

A NOSATERRA

edificio
proxectado
polo
arqyitecto
portugués Álvaro Siza
para albergar o Centro
Galega de Arte
Contemporánea,
expón por primeira
vez fundos próprios,
que veñen ser o
primeiro paso de cara
·a constituir unha
colección permanente.
Início dunha colección
1960-1980 recolle
obras de 16 artistas
galegas e
completarase en
Marzo cando se lle
sumen as novas
tendéncias que chegan
até 1995.

11

O Centro de Arte Contemporánea mantén outras mostras abertas como a destas fotos "Signos e milagres" . .

ANXO IGLESIAS

O Centro de Arte Contemporánea .expón
os seus primeiros fundos

j

A colección está formada por obras de 16 .artistas galegas
Se ben son polo momento só
obras de galegos as que forman o
fundo do CGAC, despois de completarse a colección coas novas
expresións artísticas, a dirección
conta coa posibilidade de criar un
museu no que tamén teñan espazo
artistas de fóra da Galiza, querendo que o centro sexa un referente
artístico do país.

ANXO IGLESIAS

A mostra Inicio dunha. colección.
1960-1980 expón por primeira vez
fundos que serán permanentes. dun
centro que sempre manifestou a
sua vocación museística, pero que
até agora só serviu como espazo de
exposicións temporais. O conxunto
de obras ex postas· pertencen todas
a autores galegas entre os que se
contan Tino Grandío, Alberto Datas, Acisclo Manzano, Reimundo
Patiño ou Xaime Quessada.

Ao tempo que mostra publicamente os seus primeiros fundos,
o CGAC enceta unha nova etapa
en canto á consoli9ación dunha
programación estábel na que se
inclue o ciclo sobre Reimundo
Patiño -coa amostra de várias
pezas cedidas polo Museu Carlos
Maside-, que terá lugar neste
mes de Outubro. Desde ágora e
até Xuño, en colaboración co
Centro Georges ·Pompidou de París, desenvolverase tamén un el.do de arte e cinema, completándose as actividades do ano 96
con- obradoiros dd artistas e várias exposicións temporais.

A importáncia da exposición ven,
para G. Moure, do feito de "seren
autores non mostrados noutros
museus galegos, formados todos
fora da Gal~za cunha relación moi
estreita coas tendéncias europeas
e que todos eles teñen ás suas costas a posguerra que os marca",
tempo no que "ocorre unha revisións crítica e profunda do conceito da obra de arte como obxecto
autónomo e, en consecuéncia, unha ampliación extraordinária das
posibilidades configurativas". No-

Outra liña de actuación do CGAC
vai estar encamiñada a elaborar un
fundo bibliográfico e documental
sobre arte galega, e neste apartado, en colaboración coa Universidade de Santiago, estase elaborando unha colección sobre as vangardas históricas que ten como suporte o CD-ROM. Esta iniciativa
ten como fin a distribución por
centros culturais e bibliotecas e
entre os autores dos que ·Se fará rec.ompilación están Laxeiro, Col.rrieiro, Souto ou Maruxa Mallo.•

O CGAC tivo até este ano unha
máis que discreta actividade, que
comezara coa inauguración da
mostra antolóxica de Maruxa Mallo hai dou ano para eguir despoi cun longo siléncio. Despoís de
várias inauguracións que desconcertaron e fueron du bid ar do rumo
que ia levar e mesmo das posibilidades de respostar ás expectativas
criadas coa construci6n do polémico centro, foi a chegada de Glória
Maure para ocupar o poseo de Directora artística, quen conseguiu
dinamizar a actividade do CGAC.

,'

va Iorque, Barcelona, Paris, Madrid ou Roma aparecen nas biografías 'dos autores expostos que
elaboraron a sua criación maiormente fora da Galiza. Ánxel Huete e Francisco Mantecón en Barcelona, Tino Grandío e Reimundo
Patiño en Madrid, Alberto Datas
en Venecia e Roma ou Leopoldo
Nóvoa en B. Aires e Paris, son algunhas das traxectórias vitais dos
artistas que por diversos m?tivos

priedade da administrac_ión autonómica Xa nesa altura, no cornero da
planificación do CGAC, fixéronse
ouvir os critérios artísticos que dubidaban da calidade daS obras que
foran mercadas pola Xunta. Baixo a
selección de Glória Moure, ademais
. dos tres cadros sinalados, completouse a colección con obras cedidas
polo Centro de Arte Raiña Sofia, en
depósito permanente e por compras
directas do centro.

• CARME VIDAL

viveron a maior parte da sua etapa
criativa lonxe da Galiza e que, na
sua maior parte, non tiveron até o
momento eco nos museus galegos.

S6 tres cadros dos que agora forman a primeira colección do CGAC
foron adquiridos pola Xunta de Galiza despois de que nos seus inícios
se debatese sobre a posibilidade de
fornecer ao novo centro coas numerosas l>ezas artísticas que son pro-

\ ,, ;

_,

1'

Programación estábel

.

'

'
1

..

2't-- A NOSA TERRA
;f

~ 694 : 5DE OUTUBRO DE 1995

DIAS

' c..

• Exposición
dos prérriios
Malvar de p~ntura

.,

'

•Fallo
dos prémios Xerais
Xa está todo listo para o fallo do
xurado da decimosegunda edición
do prémio Xerais de novela e da
décima do Merlín de literatura
infantiL O lugar escollido para o
fallo é Vilagarcia de Arousa e a
data, o 11 de Novembro. Para o
Xerais, apresentáronse vintecatro
orixinais e para o Merlín,
vinteoito. O xurado está composto
por Xosé Ramón Domínguez
Toxo, Ana Santorun Ardone,
Xosé Castro Ratón, Carlos
Berride Ferreira, Daniel
Bemárdez Cancelas e, como
secretário do xurado, Xosé Luís
Méndez Ferrín.
O xurado do Merlín está
composto ~or nenas e maiores,
que terán que ler as obras
apresentadas. Elas son Cecilia
Barros, Mariña Fernández, Minia
Senín e a mestra Cristina Novoa,
o director de colección, Xosé
Lastra e a representante da
editorial, Helena Pérez. O Merlín
de literatura infantil está dotado
con 750.000 pesetas e o Xerais,
con mi116n e médio. •

O Mércores 4 de Outubro
inaugurouse a exposición coas
obras seleccionadas no II Prémio
de Pintura José Malvar, cuxó fallo
foi coñecino no mes de Xullo. A
exposición conta coa obra de
trinta xoves pintores e, entre eles,
están os cinco gañadores. O
mesmo dia da inauguración fíxose
entrega dos prémios. O primeiro
foi para Salvador Cidrás Robles e
ten unha cuantía de un millón e
médio de pesetas. Entregáronse
dous accésits de médio millón de
pesetas a Femando Arenaz Búa e
a·Ana Femández Femández, e
tamén houbo duas mencións
especiais de duascentas cincuenta
mil pesetas para Almudena
Femández Fariña e para Menchu
Outón Argibay.
Nesta edición, duplicouse o
· número de cadros apresentados ao
certame, que chegaron doutras
zonas do Estado para concursar
nesta convocatória bianual. +

• Brión organiza
o Blanco Amor
·tras o baleiro
deste ano
En 1996, o prémio Blanco Amor
de literatura voltará a nacer en
Brión despois da morte súbita que
sofreu neste ano ao negarse o
concello. da Coruña a convocalo e
impedir, ao non comunicalo, que

...

.....

~

en xeral e as prácticas curativas

• Sirµpósio
sobre
Antropoloxia
da Saúde

1

...
•

en particular están amplamente
tecnificadas, faise necesário
retomar un discurso no que a
enfermidade sexa vista tamén
como un fenómeno cultural,
amasando altematívas
integradoras que complementan
ou matizan a medicina
tecnolóxica". No congreso
participan especialistas galegos
(Marcial Gondar, Emilio
González, Mariño Ferro,
Fidalgo Santamariña, Clodio
González ou Xosé Fuentes) e
estranxeiros (Francroise Loux,
Francisco Giner, Mariella
Pandolfi ou Tulio Seppilli). +

Entre o 11 e o 14 de Outubro
vaise celebrar en Santiago,
organizado polo Consello da
Cultura,. un simpósio sobre
"Medicina P9pular e
• Antropoloxia da Saude".
• Realizase tamén como
homenaxe a Antonio Fráguas e
os organizadores enmárcano
"nun m~ndo no que a sanidade

.•................................ ................................. .
-

outro concello suplente se fixese
cargo del. Xosé Luis Garcia,
alcalde de Brión, xa declarara no
verán_que seria moi difícil para o
seu concello organizar a
convocatória antes de que
rematara o ano polos escasos
recursos cos que contaban. Agora,
farase cargo do Blanco Amor,
pero xa na edición do vindeiro
ano. O concello de Brión conta
coa axuda do de Vigo para a
preparación do certame, xa que
este foi a última cidade encargada
de organizalo, o pasado ano.+

• Comeza
o Circuito
Inter-Salas na Nasa
A Nasa, en Santiago de
Compostela, comezou o día 3 de
Outubro a programación que,
conxuntamente con vintecinco sás
alternativas de todo o Estado,
levará a cabo perante toda a
tempada. O Circuito InterSalas
pretende dar a coñecer grupos de
teatro e espectáculos variados que

non entran nas xiras culturais
ofiCiais. Catorce compañías de
todo o Estado exporán o seu
traballo na sá Nasa e, asíme¡;mo, o
grupo de teatro e hévere levará o
seu espectáculo por outras
comunidades autónomas. A
finalidade desta iniciativa é que o
público poida acedera xeitos
diferentes de concebir o
espectáculo e que se atol>an
restrinxidos no que se refire á
exibición pola dificultade das
pequenas compañias a organizar
grandes xiras. O Circuito
InterSalas comezou na Nasa co
espectáculo "No Comment" da
compañia La Pupa , de Sevilla.+

• Morreu
Elena Quiroga
A escritora Elena Quiroga morreu
o Martes 3 de Outubro, ao sufrir
complicacións de saude tras unha
caida na ua ca a de Nigrán.
Ainda que nacera en Santander,
era filla de galegos e estaba
casada cun médico de Monforte.
Foi a segunda muller que entrou
na Real Académia Española da
Língua e , ainda que xa habia uns
anos que non escribía, tiña unha
obra prolífica. A sua primeira
novela titulouse Soledad sonora e
foi escrita en 1948 gañando o
prémio da Deputación da Coruña.
A sua segunda novela, Viento del
Norte, tiña unha ver ión anterior
escrita en galego e titulada
Tumbaloureiro. Admiradora de
Álvaro Cunqueiro Elena Quiroga
morreu nunha clínica da Coruñ a e,
até agora, formaba parte do
xurado do prémio Torrente
Ballester, que organizaba a
Deputación da Coruña. +

Negu Gorriakvolta a espallar a idea na Galiza
Na nova xira .t entan recauqar cartas para_indemnizar a Galindo ·
Xa-hai- case deus- anos- que o grupo Negu Gorriak veu a tocar a
Galiza por primeira vez. Naquela
ocasión, o lugar escollido fara
Santiago , onde peno de mil persoas abarrotaron a sala Nasa.
Treboada Producións encárgase
de traelos de novo, esta vez a Vigo e a unha sá de maior capacidade. Será o Venres 16 de Outubro e os bascas contarán con Os
Diplomáticos de Monte Alto como teloneiros.

do s- os- grupos da sua compañia
de diséos , Negu Gorriak tentarán
recadar cartos para pagar a indemnización a Galindo. A calidade do novo disco xunto co espectáculo que o grupo oferece en
directo garanten un novo cheo na
Galiza. Os que puideron di sfrutar
da actuación de hai dou s anos sábeno. Non en van, moitos crí ticos, ainda que sexa coa boca pequena, con sidérannos a mellor
banda de rock do Estado.

Se na anterior xira, o lema era

Letras difíciles de aceitar

Stop Hipoktisiari, · desta vez o
g~upo

basco trae unha clara consigna: a defensa da liberdade de
expresión. O seu último disco,

Ideia Zabaldu (Espallade a idea)
é un berro contra os que se sinten
molestos nun mundo no que as
ideas e as palabras son difíciles.
de cortar. Pero ainda se pode facer. O recén ascendido coronel
Galindo rematou gañando a batalla xudicial contra o grupo de
Fermín Muguruza. A xustiza creu
que un tema do grupo entrometiase na honra do xeneral e agora
:a compañia do próprio grupo, a
modesta Esan Ozenki, debe facer
fronte a unha multa de quince millóns de pesetas.
Esta xira, que recala en Vigo,
chega de Europa e terá o ponto
final cun concerto en Donosti, o
vindeiro 28, onde xunto cos to- ·

Negu Gorriak é un grupo aberto
a todas as influéncias musicais.
Desa mestura, sae o seu próprio
estilo. Proba disto pode ser o
feíto de que existan bandas paralelas·, onde os membros do
grupo atopan unha saida ás suas
outras inquedanzas máis persoais. Ademáis do líder e cantante
do grupo, Fermín Muguruza,
outros membros como Kaki Arkarazu caracterízanse polo seu
polifacetismo; pode musicar unha cinta infantil en euskera como compoñer a músic_a de Doberman, a última obra de teatro
escrita con Antón Reixa, que
mantén unha amistade e colabot ación permanente co grupo.
Outro dos amigos presentes no
facer do grupo basco é Manu
Chao, líder de Mano Negra, que
ten unha colaboración especial no

último traballo , l de ia Zabaldu _
Para Negu Gorriak, s uperar a ca1idade do s eu último trab a llo
( apart e do dir ec to d a x ir a d e
1993), Borreroak haditu milaka
aurpegi (O verdugo ten mil cara )
non era un traballo doado. O e u
último di co é un traballo que toca máis e til os, onde hai maiores
descansos de ritmo e unha grande
riqueza mu s ica l. Negu Gorriak
· seg ue exp erime ntando e os que
añoraban a s ua pose de Korta tu ,
anos atrás, noq teñen m áis remedio que admitir o bó facer e a visión cont~ mpor á n e a da mús ica
que teñen os músicos bascos. As
letras non perden a sua carga política e social ; poderiase dicer que
se endurecen e que, se non fose
polo uso do euskera, a roáis dun
doerianlle os ouvidos de escoitar
as letras destes cinco mozos bascos. Non hai barreiras para cantar
·O que queiran, para tocar onde
queiran (diante dun xulgado onde
o seu baixis.t a debería ser xulgado
por insubmiso) e como queiran. A
Negu Gorriak, non só lle preocupa a independéncia de Euskadi; as
suas letras reflexan os problemas
da mocedade e dos que van deixando de ser mozos sen acadar o
conformismo, coma eles mesmos.
Agora, é de supor que tamén Hes
preocupará como facer fronte á
senténcia que os condea a indemn_izar a Rodríguez Gal indo.•
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Imán Fisterra,

de Luís Rei

En 1992, Rei Núñez decide anotar
as su impresións, e algo roáis ,
dun percorrido que fai por Fisterra.
Parte de Muros, o lugar natal. O lugar onde volve "cando perde a cabeza". O ' único lugar onde o seu
pasado pode recobrar un sentido".
Ese sentido é unha espécie de memória moral que atravesa o primeiro capítulo e as mellore pál'inas do

libros

lla-los pes nas pozas" (p. 142).
Porque é nos momentos en que o
autor valoriza o instante fuxitivo,
cando se debruza na poesia das
cousas cotiás, ca.ndo converte a
descrición en definición, é neses
momentos que o libro toma a sua
_verdadeira envergadura. Capta os
personaxes con graza, con amor,
con ironia e omprensión e .entón
toma sobre si próprio, con capacidade aut-0crítica que o converte
-nos converte aos humanosen máis comprensivo cara os outros: a viaxe á factoria baleeira,
os dias pasados nun convento, a
visita aos fareiros de Vilán, a
apresentación dos irmán~ Lema,
o drama de Berdoia, etc.

Invitación
.
a v1axe
Xa non quedan.países onde. "todo
sexa orde e beleza, luxo, calma e
volúpia", xa non quedan países on- ·
de "o mundo se durme nunha cálida luz" (Baudelaire, "Invitación á
viax-e"). Hoxe, a pique de entrar no
terceiro milénio, pódese invitar á
viaxe? Á viaxe física, claro, que á
outra -á mental- non fai falta
que ninguén nos convide. Esta viaxe imóbil podémola facer sen movemos de casa, e cada dia visitar as
ribeiras de todos os océanos. Esta
viaxe é quizá o soño que lle queda
ao home do presente, un home humillado, ofendido, desprezado, escrav izado, asoballado e mutilado.
É esta viaxe, talvez, a última reminiscéncia que nos queda da utopia
romántica: o comunismo do xénio.
Pero de cando en vez algun ousado
nos invita á viaxe física, a camiñar
con el por vieiros e vereas que están arredor noso e que non podemos, ou non queremos, ver. As .veces, un viaxeiro solitário adéntrase
por camiños e lugares coñecidos,
por el e tamén por todos aqueles a
quen el se dirixe. Convida a unha
viaxe que se pode facer doadamente, s6 fai falta percorrer os lugares
cos ollos abertos ... e se cadra co
corazón canso, tal e como fai Luís
Rei Núñez en Imán Fisterra (Cadernos da Costa da Morte) 0 >.

canta de
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libro (non é de estrañar, xa que lodescoñecidos de paisaxes ás q~e
go, que busque os libros de viaxes
se volve unha e outra vez.
de Pla, nen que O vaso de prata de
Antoni Marí, por causas diversas,
Rei N úñez neste seu libro quixo
vaia pertencer ao território das suas
facer unha literatura de cada dia,
absolutamente corrente e ordináleituras predilectas). Esa memória
ria, mais ás
moral, na que o autor, infelizmente,
veces as leitunon se mergulla todo o que seria
ras, os libros
necesário, é o elemento que permete que alguén nos poda, ainda hoxe,
e
autores Nos
invitar á viaxe. A viaxe através dun
amados afloterritório físico e a viaxe através da
ran e toman momentos
memória moral dun indivíduo. Meas páxinas en que o
producindo, autor se
mória que pode confundirse con
desta vez, lifeítos banaiS; memória que mesmo
é banal. Porque chegar a unha ba-ter a tura da debruza
nalidade profunda pode ser, d.icia
má. Son mo- na poesía
Pla, un auténtico propósito literário.
mentos
en das causas
Mostras desa banalidade como proque o autor
pósito lirei:ário, dáas Rei Núñez
fuxe dun esti- cotiás,
cando fala de cousas e momentos
1o querida- o libro
que só parecen interesar a el pró- _ mente desa- toma a sua
prio. Son esas causas, eses momenxeitado e chama na sua verdadeira
tos, cando se revela o que se deu en
chamar memória moral, distinta da
ax u da a es ti- envergadura .
mernória histórica, mais íntimalis tas-pens a~
mente ligada a ela Esa memória, lidores (último
gada aos mortos queridos: os avós,
substantivo
os currnáns, tan banal de tan sabida,
entre aspas) como Cioran. Peró
son poucas páxinas e o autor axiproporciona as mellores pál'inas do
ña pon os pés na terra: "É difícil
libro. Unha memória que adoita a
non fixa-la vista neste maxestoso
agochar os sentimentos tras a conespectáculo e, ó tempo, non motemplación das cousas, de seres

Imán ·Fisterra é até o de agora, e
para min, o libro máis conseguido
_de Luís Rei Núñez, poeta, narrador, biógrafo, periodista, etc., mália que, talvez, lle falte ainda certa
mestria no relato e unha profundización na ironía. Ironía que acada,
neste volume, o seu cúmio nas páxinas dedicadas a Camariñas, aos
encaixes ("non hai como facer negocio dunha tradicións para que
non morra") desta vita e dos indi'{ íduis que povoan o seu Clube
Náutico, entre os que "destaca un
tipo de moi..bcia planta que parece
ser que dirixe unha radio en Compostela: os seu veciños, porque
lles conseguíu colocación a varios,
mesmo eren que é o presidente da
Xunta". E, tamén, ainda que buscando a banalidade a pé feíto~ o
autor debe fuxir de certos lugares
comuns que, curiosamente, estragan esa banalidade: "a noite infinda se abre paso", "comenza a cabalga-la noite", "desanxelada lámpada", "luz desanimada", "toda a
noite oíñ pasar paxaros" (título
dunha novela de Caballero Bonald), "Perlas de chuvia", etc., que
non fan máis que embazar unha
linguaxe clara, limpa e sinxela. •

X.G.G.
(1) Col. Narrativa núm. 18. Ir Indo edicións . .
·vigo, 1995. 156 páxinas.

CONTOS DE
TRES MUNDOS
A escolma
dos mellores contos de

XOSÉ NEIRA ·vILAS
Edición de Xosé Manuel Enríquez

XERAIS

A visión masculina

das mulleres
Nais, damas, prostitutas e feirantas
é o ensaio qu~ a escritora Cannen
Blanco ven de publicar en Edicións
Xerais. No libro, a autora analisa a
visión da muller que os autores
galegas reflexan na sua obra. Otero
Pedrayo, Blanco Amor, Cunqueiro,
Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro
e Diaz Castro son os escritores que
compoñen a escoll¡i de Carmen
Blanco. A imaxe feminina das suas
obras é o resultado dunha estrutura
patriarcal, onde sen que resulte
paradóxico, a muller cumpre un papel
de primeira orde. •

Poesía da distorsión
Luisa Villalta entrega un novo
poemário, Ruido, na editorial Espiral
Maior. A autora, que fora premiada co
Pedrón de Ouro de relatos curtos,
segue con esta obra a sua incursión na
poesia, nun libro "que é ruido porqne,
mentres a música se prolonga en ecos
interminábeis abríndolle portas ao
infinito, o ruido é por si mesmo un
astro estourado cuxas partículas caen a
toda velocidade e se desintegran de
súpeto, para ser sempre outra cousa,
noutro lugar, con outro valor".•

O difícil trago
-de ser xoven
Edebé-Rodeira ven de publicar o libro E
agora qué? da autora de Pamplona,
Maria M. V assart. Esta novela, orientada
aos leitores maiores de doce anos, é a
primeira iniciativa da escritora de cara a
un público xuvenil. Baseándose nun
suceso real, acaecido en Madrid,
relátanse as experiéncias de Ana, unha
· rap~a en permanente busca.•

Narrativa
de Ramón Caride
Despois de publicar Lumefrio, o
pasado ano, en EspíraI Maíor, Ramón
Caride Ogando repite editorial cunha
nov a obra narrativa Fendas no tempo.
Através dunha escrita onde a natureza
da linguaxe tenta- estar a·carón do
leitor pola sua dureza e emotividade, o
autor vai percorrendo as vivéncias de
perrnnaxes da rua, que corren
diferentes sortes. +

.
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Polo río
Miño
con Leiro

J

Que Paco Leiio presente o seu traba 11 o é sempre un importante
acontecemento cultural, pero nesta ocasión o seu protagonismo é.
maior xa que habia dous anos qúe
n.on preparaba unha mostra de carácter individual. PÓlo tanto, a exposición que agora presenta na galería Malbrough de Madrid baixo
o título "Miño", era agardada con
moito interese no eido das artes
plásticas. Foi
precisamente
nesta galeria
onde deixou Leiro·segue
unha forte pe- fiel á
gada cunha
das exposi- escultura ·
cións máis imtradicional
pactantes dos
últimos anos. concebida

coma unha
estatua.

A mgstra está
por
doce obras feitas basicamente en madeira,
o material co que consegue os mellores resultados, e como materiais
complementáios emprega o vidro
_ e o poliester. ·
formad~

Se en anteriores traballos Leiro se
de-ixou seducir polo poder das
imaxes das esculturas gregas e
pola influéncia das esculturas precolombinas, nesta ocasión, o ponto de inspiración partiu de Galicia, como ben indica o seu título,
dunhas viaxes polo ~o Miño con
todos os elementos que iso implica: as suas augas, a sua vexetaci_ón; peixes como a anguía ou a
lampr~a. Unha das pezas "Ninfa
del Miño" é unha escultura deitada enriba dunha espécie de acuário que dentro leva unha lamprea.
As pezas grandes son e~ total catro
e constituen o eixo fundamental da
exposición. Unha das máis · destacadas chamalle "Ameirón" que é
unha homenaxe a esta espécie de
crustáceo que se pega ás bateas e
aos barcos, lembrando o mar do
que tamén se sinte debedor o artis. ta de Cambados. Dese contacto directo coa natureza parte o lado
máis selvaxe do escultor, adquirindo o seu grao máis expresiyo.
Hai cinco pezas de perfecto formato agrupadas baixo o titulo de

'1 ·

"Trasnos acuáticos" que van en
paneis e levan topónimos como
Arbo, As Neves, Valiña "Pavid"
e "Querido Andrés" representando
a sua liña máis clásica.
Nuns momentos nos que se ollamos polo miúdo o panorama escultórico vemos que gran número
de escultores decántanse polas
instalacións, Leiro segue fiel á
esc.uhura .tradicional concebida
coma unha estatua.
Leiro ten xa feito o camiño do
prestíxio internacional pero non se
acomoda e segue investigando,
tentando achar as respostas a un
mundo que precisamente cada dia
se define máis pola seus interrogantes que fican sen resposta. Pero
o escultor de Cambados segue buscando algo novidoso, algo que faga
a sua obra máis sua, especialmente
a partires de 1987 ano no que dá
un cualitativo salto na stia produción rachando cunha liña que estaba próxima ao figurativismo para
conseguir unha obra máis persoal,
máis imaxinativa, máis profunda,
cunha -"sinceridade emocionada"
en verbas de Don Cameron.

Identidade galega
O seu traballo baséase nun mundo
persoal que descansa sobre unhas
fondas raíces galegas, dándolle unha patada no cú a todos eses reaccionários que dubidan do carácter
internaeional da cultura, da identidade galega. A sua obra enténdese
do ·mesmo xeito en Ga]iza ca en
New :York, ou en Austrália, facendo do próprio algo universal. Algo
que non é novo, ven da historia da
nosa cultura, cimentada na Xeración Nós de innegábl amplitude de
miras, aínda"tiue moitos replicantes
como o arquitecto Pedro de Llano,
a considere como "ruralismo barroco" e califique a atitude do autor
de "Sempre en Galiza" como de
"Hipervaloracta actitu_de dun Castelao incapaz de ver máis alá dun domesticado impresionismo". Pois
ben, deixando miudeces· ao lado, o
mesmo Castelao deixou escrito que
"o porvir da arte galega está en
crear nós mesmos o noso estilo".
Vendo esta exposición percibimos
que este artista emprega unha linguaxe plástica auténticamente gale. ga, expresionista á vez que irónica. ·
O noso escultor, máis unha vez,
transmítenos a ·grandeza_da sua
obra e consegue un todo visual,
plenamente harmonizado.•
PEDRO RIELO LAMELA

Mália o novo nome, In itinere é
unha formación veterana, xa que
desde o ano 1977 veñen divulgando a música medieval co nome de
Grupo Universitario de Cámara
áe Compostela, cuxo director,
Carlos Villanueva, continua á
frente dos nove integrantes do fato
artístico, ao tempo que participa
na composición dos quince temas
deste último disco da formación.
A gravación foi realizada a princípios do presente ano, e leva vários
meses circulando no mercado, pero
como a editora discográfica non tivo a ben enviar o CD a este semanário, houbemós de suprendernos
no comércio de tumo con esta sorte
de xoia, xa que, de entrada, o reclamo do envoltório é irresisn'bel: nomeadamente polos poemas de Bouza Brey e Á. Cunqueiro, ademais
dalgun tema tradicional da Bretaña,
Escócia e da própria: "Gallaecia",
nova versión da ''Marcha do Antigo
Reino ... ", coa que se ·abre o disco.
E os ·músicos comezan tocando cun
certo ar desaliñado, como se aparecese cada un pola sua conta, con ca-·
danseu instrumento, prestos para
compartir o concerto colectivo. Sen
. embargo, durante a audición da obra
--case t.inha hora de duración-, ese
espírito lúdico manterase ao longo
das distintas composicións, característica consubstancial á música medieval, da que o grupo non se desmarco u nesta
que semella ser
nova xeira.
Voces e instrumentos soan Amosan
nun rexistro in- unha
dividualizado,
afinidade
aillda que ás
veces a ensam- clásicob laxe instru- folclórica
mental devén
que, por
nun son compacto que se veces, pode
agradece na situalos
ampla família
de cordas, per- ápar
cusión, vento e de calquer
voces. Persoal- grupo folk
·mente opino
que a dispersión sonora
ameaza c:le cando en vez con esfarelar ese "todo un" q1;1e debería ser '
calquer produto musical. Hai com. posicións que perden consisténcia.
Como formación curtida no repertório musical dos séculos XII-XIII,
cando apenas babia diferenciación
entre os conceitos "culto" e "popular", a música que "In itinere"
amosan neste seu último disco tamén evidéncia esa afinidade clásico/folclórica, que por veces pode
situalos á par de calquer grupo folk
ao uso; é o caso, por exemplo, de
"Scotia", composición que pecha o
disco: calquer formación "celtóide" faria unha versión máis na sua
"salsa". De todas formas, "In itinere" son ignorados actualmente poJos "folkies" porque proceden do

Grupo de Cámara da Universldade de Santiago.

mundo "clásico", e na Galiza xa
sabemos que as parróquias musicais adoitan a funcionar como tais,
incomunicadas entre si. Confeso,
persoalmente, que cando apareceu
o último disco da Uxia, o seu editor, Manuel Domínguez, anticipóuseme na idea: "é unha gravación a
meio camiño entre grupo folk e
grupo d~ cámara", dicia. Agora tócame a min dicilo a respeito desta
produción , se ben a sua técnica,
clásica, marca unha diferéncia notábel entréambos mundos.
A fantasía, a capacidae de ensoñación, é responsabilidade da coidada
escolrna de poemas, que amosan en
conxunto unha harmonía temática,
compan'bel coa variedade de contido dos seus versos. De todos eles,
non resisto reproducir o diálogo
cunqueirán no que se pode escoitar:
"--:-Dime a onde vas, miña cerva ferida, dime a onde vas, polo meu amor!
-Vou para o verso dunh& cantiga, meu cazador!"
O mundo do prosaico, convertido
en máxico pola arte duns poetas,
aos que é de agradecer a sua ilimitada capacidade de imaxinación.
Por todo iso, pola sobriedade da sua
música, pola utilización dun instrumento como a zanfona -igualmente, ambivalente ao mundo
clásico/popular-, polos encantos
engadidos que vostedes podan atopar na obra, e mália posíbeis discrepáncias, este é un disco imprescindíbel na nosa música. Xa era hora de
que a poesia neotrobadoresca tivese
un oco na discografia autóctona.
Na gravación, in itinere contan coa
colaboración conxuntural de catro
colegas, entre eles, unha voz proveniente do bel canto, Maria Polco, e
mais un home do mundo "folk", o
milladoiro Xosé V. Ferreirós.+
X.M.E.

O Norte
tamén existe
Aitara
do ,grupo Vartinna
O grupo Vii.rtinna serviu para colocar á Finlándia e o seu folclore nos
mapa-mundis folkies que tiñan esquecido a este país e {los demais
nórdicos por mor doutros referentes
e tamén por falta de coñecimento

do que aji se facia, que se revelou
coma un folclore de boa vitalidade.

Viirtinna fueron moito para que os
temas fineses sexan xa aprezado en
média Europa. O Norte europeu xa
ten un conxunto ponteiro e outras
bandas están dispostas a tomar o re-_
levo axiña e manter o pavillÓn alto.
Esta banda finesa da que falamos
naceu no ano 1983 e o seu xerme •
son as voces das irrnáns Sari, Mari
e Kirsi Kaasinen que, posteriormente, incorporaron a outra rapaza
da sua localidade e máis
adiante, co
éxito acadado, Vartinna
deron outro
serviu para
paso á frente
angadindo va- colocar~
róns ao seo ·da Finlándia e
formación.

o seu

As Viirtinnii folclore nos
viron a luz na maparexión de Carelia e as suas mundis
fontes prove- folkies
ñen das tradicións se tu, un
povo da antigua Unión Soviética sito na fronteiras da Estónia, Rusia e Lerónia.
As agudas voces das tre irmáns
son a clave da banda-.e agora, moí
ben arroupadas no aspecto musical,
estanse a converter nunha das novas sensacións dentro do mundo
folkie. Neste bon traballo, sobrancean especialmente as pezas con
ritmo contundente sobre as máis
lentas, o que dá unha certa irregularidade a un produto notábel. A salientar esas dúas auténticas "bomlJas" musicais que son Katariina e
Yotulet e, onde se fan patentes os
maiores valores da formación: poténcia rítmica e voces endiañadamente agudas e habilmente conxugadas que transporten, co seu sabor
e colorido, ao.centro da terra finesa
convertendo a neve e o frío do país
en lmñe e calor forxado con pezas
de ígneo valor emocional.
Até sé atreven cun instrumental,
prescindindo do valor seguro das
vibrantes voces, que aporta un excelente contraponto coa sua delicadeza preparada como para un
delicioso baile.
·

Si

l
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n

O Norte tamén existe no eido do
folk e novas bandas que proveñen
desa zona tenden a reafirmar esta
presenza que se intue como poderosa para moitos anos. •
·
·
ÓSCAR LOSADA
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A LITERATIJRA GALEGA A DEBATE~~~~~~~~;;;;;

EN CONFIANZA, DISPARAMOS CONTRA NÓS MESMOS
Suso DE ToRo
E preocupante a opinión que ve-

Todos eses ataques compéndianse nun, "aquí, só len os
profesores e os alumnos dos
institutos". Que a maioría
dos lectores de libro galego
sexan profesores ou alumnos
non é ilexítimo, non é unha
vergoña para ñós, só é unha
limitación real. En todos os
países son ops profesores e
os alumnos a base lectora. O
mesmo que· co gal.ego pasa
co castelán, a diferencia é
que para eles non é· estigma
e culpa; saben que · vivimos
nun país moi.incu1to onde se
Je moi pouco (''Marca" e
"¡Hola!").

xo dominante entre opinadores
da literatura galega (L.G.), opinión derrotada e derrotista. Toda
literatura ten probJemas, non só a
nosa, laiarse deles só serve para
desanimarnos mutuamente. É
ben curioso que sexamos as propias. persoas que queremos a nosa literatura as que transmitimos
aos demais a idea de lit. ·seteme- '
sina que precisa dunha incubadora perpetua e da L.G. como
"problema". Coa de problemas
que nos trae a vida ¿quen vai
querer cargar con outro?
A orixe está en manexar unha
idea obsoleta do que é a literatura. ¿Que é a literatura hoxe? Pois
é cousa distinta do que foi onte,
antes do Renacemento e o Humanismo cando se crea a conciencia de individuo. Aínda que
non é exacto, digamos que a literatura era colectiva e arquetípica.
O bardo celebraba, repetía e refacía a memoria da tribu. A literatura era memoria tribal e o principal signo de identidade.
Mais esto cambiou coa transformación da sociedade estamental
en sociedade de individuos (excúsénme esta historiografía da
silveira): a memoria colectiva é
implícita, un " background", e a
literatura é a expresión da subxectividade das persoas. Na modemidade a maneira de que unha
literatura sexa útil socialmente e
ademais sexa literatura, non catecismo, é expresando encarraxadamente ao individuo. Exemplo, o Romanticismo alemán,
Sturm und Drang. Sen embargo eu vexo a
nosa moi instalada na concepción da literatura bárdica, étnica, tribal. Eso, naturalmente, xa non ten a ver coa realidade das
obras que escribimos, que expresan inevitabelmente "eus ' con inquedanzas moi contemporáneas. A literatura contemporánea
ou é de autor ou non é.

hai de específico nel, e o que ha~ de específico sitúase sempre en dúas coordenadas:
Terra e Tempo. A expresión do propio galego faise, paradoxalmente, a través do individual. Querer reflectir o xenérico produce literatura arquetípica: catecismos, costumismo, retórica ...
Ao ser dominante esta idea da L.G. como
voz colectiva e signo de identidade é lóxico que caiamos na tentación de reclamar,
ao amparo do Dereito Natural, para ela e
para nós os escritores un lugar institucional, o recoñecemento da administraciuón
autonómica. Unha literatura
recoñecida, pro• • • • • • • • •
texida e subvencionada
como un signo de
identidade autonómica.
Con independencia de
que o goberno galego
debe facer política cultural, para eso lle pagamos, creo que esa é
unha inala idea.

En fin, unha batería de ataques corrosivos contra os
nosos propios librQs e autores qu~ se explican pola reacción ante un proceso no~
vo: a L.G. deixa de ser dun
gueto ideolóxico que a criou
con agarimo no franquismo
e está a pasar a ser de toda
a xente a quen lle guste a literatura (Claro que se perden cousas ·n ese proceso,-pero non son cousas boas e
máis se· gaña). Pero son reproches falsos, o certo é que
frente ao dramático do con-·
xunto da cultura en lingua
galega, que pode desaparecer no seu conxunto se non
supera ·a súa debilidade en
medios de_ comunicación,
tecnoloxías e mercados, aliteratura é unha das poucas
cousas que lle van estupenCALI
damente ben a Galiza ..Sempre que comprendamos que
a literatura non é un "estaribel'', un "establishment", de intereses creados senón os
libros, os leitores e os autores, e os críticos
se queren participar deste ciclo vivo, na
vez de comportarse como vértebras dese
tinglado afogante que insiste en que a literatura son eles, burocracia.

lectores que mercan libremente libro en ga' lego pota súa conta nas librerías. E eso é
medíbel nas contas dos editores. E a verdade é tamén que luii autores que sen ter que ·
escribir os seus libros en castelán (como se
viron obñgados a facer devanceiros nosos
que quixeron .vivir de e para a literatura:
Rosalfa, Otero, Risco, Dieste, Blanco-Amor,
Cunqueiro ... algún día teremds que aceptar
esta parte da realidade) poden vivir da es-:
crita e son traducidos e valorados fóra da
Galiza polo que son,· autores. E hai unha
nova xeración de escritores que para expli- .
carse Jala preferentemente de literatura e
non de doutrinas ou ideoloxía. A verdade é
que todo esto é unha revolución normalizadora e feita a pesar do boicoteo dos xomais
que afirman ser "de Galicia". Hai que recoñecer que os escritores galegos somos mellor tratados e respectados na prensa de Ma-:drid, ¡que xa manda!
As nubes negras nos nosos ollos estannos
irnpedindo ver aos novos escritores que xa
están aí (Borrazás, A. Malvar, M. Aleixandre, X. Queipo, X. Manteiga, ... ). Alegrémonos por unha vez do que nace e fagámoslle
caso agora, non agardemos dez anos, e celebremos os éxitos dos xa medrados. ¡Ternos
tres equipos na Primeira División Española
e algún xogando a Copa de Europa e escritores editados en varios idiomas! ¿Ou haise
que alegrar de que triúnfen fóra os futbolistas e aos escritores haille que arrebolar pedras cando meten gol? Porque un ten ás veces a triste sensación de que persoas que se
ocupan dá L.G. encarráxanse cando a un
~ritor galego lle vai ben fóra (¿porque escapa a control?). De contado aparecen os comentarios para reducir o éxito, "Boh, esas
cousas comerciais xa se sabe, trapicheos entre editoriais". Chégase a culpabilizar a traducción: un entrevistador a un poeta, "¿que
pensa vostede deses escritores novos que teñen tanta présa por verse traducidos ao castelán ?". A pregunta é todo un triste e malévolo prexuízo. ¿A que idioma hai que ser
traducido, sen présa, ao chinés? ¿V ai ser esa
a porta para a edición no~tros idiomas? ¿Ou
non debemos traducir os libros e ·deberemos
·vivir dunha .nómina dunha consellería para
-ser máis ... puros? ¿Non será que hai xente
que se ocupa na literatura pero o.certo é que
non disfruta con ela? ¿Non sería mellor que
se adicasen aos deportes ou á política ou a
rañar os pés?

A verdade enteira das nosas len-as ten que
ter en· conta que a !J.OSa literatura está no
seu mellor momento desde o Rexurdimento: nunca houbo tantos e tan dignos escriHai unha guerra que é a existencia de Galitores nin tantos lectores. Ternos hoxe a
za como nación, dentro dela hai unha gran
varias xeracións de escritores producindo
batalla, a da lingua, e
a un ritmo case de literatura normal, manten- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • moi vencellada outra, a
da literatura. Pero a lido unha relación reguteratura ten autonomía
lar cos lectores. UniJ.a
e regras propias. E é
literatura di versa, en
posíbel, oxalá non, que
públicos, estilos, inten- maneir~
gañemos a batalla de
cións, como nunca e
ter unha. boa literatura
empezan a verse netas
nunha lingua que esos fenómenos socioliO pavero é que os crítimorece. Esas cousas teterarios . típicos· hoxe
cos españois tamén nos
ñen pasado.
de
calquera
lit.:
atenqueren étnicos e queren
social'~
ción das lectoras ás esunha literatura "etnicaA L.G. foi fundamental
Esa vocación funcionacritoras, organizadas;
mente galega". Tamén
rial véxoa ás veces enpara Galiza e o galevaloración da mocidapara eles "o ga1ego" secubrirse cunha visfón
. guismo, hoxe é 'imporde do autor como garía forzosamente cuntante pero menos, como
derrotista e falseadora
rantía de novidade e
queirismo, arturismo,
da realidade: "irnos a
en todas partes. Pero a
valor ... Naturalmente
medievalismo, fantasía,
peor", "literatura boa, a
influencia benéfica que
estes rasgos conviven
ironía, humor, ... Tamén
poida ter na sociedae só
de antes; pero morreron os bos'', "a lit. boa
cos outros rasgos tradieles queren de nós "literatura galega" como
será a través dtin duro
non se le. Si, lese a de algúns pero é precicionais: gran valorao queixo de tetilla. Para literatura contemtraballo de autores. A
samente porque é mala". ¿E por que é mala
ción da chamada "riporánea xa está a lit. castelá que non ten
nosa tarefa actual é ser
esa literatura que ten lectores? "Porque está · . queza da linguaxe empor que ser étnica nin ter rasgos prrevios.
autores, xente solitaria
vendida, vendéronse" ¿A quen se venderon
pregada"; dos rasgos
Nós debemos ser "rexionais", para "univeraínda que saibamos o ·
eses autores, ao demo, ao capital, á CIA, a
literarios· pretendidasais" chegan eles.
noso rol social. Ternos
Moscú, ao mundo vil, ... aos lectores? ¿Aos . mente propios: arturisque ser tan bos escrito~
gustos libres e individuais deles mesmos,
'm o, medievalismo,
Un apaixonante tema por embaixo: ¿Hai
res como o son no seu
por eso escriben o que queren escribir e
fantasía, barroquismo,
un xeito de "ser" galego? Deixémolo estar,
os futbolistas. Os nosos
"non o que deben"? Oµ co desprezo de que . lambida, "ideoloxicamais digamos que si. Agora, ese xeito de
libros non se han salvar cun seguro de vida
agora faise moita. "literatura de hipermercamente correcta" ... ; dos aútores de idade
ser é polimorfo, contradictorio e complexo.
institucional, ou os queren os lectores e os
do". Desgraciadamente non é así, pero oxa''.veneráb.el ", ao pasar dos cincuenta estíEse modo ten expresión en creadores tan
gardan na memoria ou non. Se non hai leclá algún día teñamos t¡unén libros en galego
maselle valor de petrucio (¡namais me faldiversos como Manuel María e Reixa, por
tores que os queiran' de nada val a benzón
que poidamos vender alí co leite e as bicis.
tan dez!) ...
exemplo.
dunha consellería ·ou ter máis ou menos es¿Ou se van poder vender alí libros encaste.:.
pacio nún libro de texto.•
lán e os discos en inglés?
A verdade enteira é que hai uns miles de
Se º· creador é bo acerta a expresar o que
Mais e a vella idea campan cando falamos ou cando se receben os nosos libros,
bú ca e neles a referencia directa á nosa
cultura antropolóxica, ao "noso", os signo de identidade do imaxinario galeguista
tradicional, o que se
quere étnico. Deman- • • • • • • • • • •
das ideolóxicas moi
1onxe da realidade
mai que son unha tremenda argadela que
nós mesmos armamos.

'A nosa tarefa actual
é ser autores, xente
solitaria aínda que
saibamos o noso rol

'Na ·modernidade a
de que unha
literatura sexa útil .
socialmente e
ademais sexa
literatura, non
catecismo, é
expresando
éncarraxadamente ao
individuo"

•
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Unha paraxe misteriosa: a Pena dos Namorados
eventuais arrulos de parenllas.

Sempre foi para os carballiñeses
un lugar emblemático o outeiro
onde se ergue a figura sobranceira
desta peneda contornada polas
fondas revoltas do Arenteiro pouco antes de se deitar manso nos agros de Godás; proba diso é que
nas máis antigas postais da vila
sempre figura como lugar "pintoresco" unha vista da Pena dos Namorados nunha paisaxe na que
ainda norr figuran os piñeirais de
hoxendia, senón unhas uces rasteiras que aínda fan destacar máis a
mole do pétreo pelouro.

Queremos pór á consideración dos
leitores unh;:i outra opinión que
nos veu suxetida polas nosas leituras de antigos documentos portugueses, daqueles tempos en que
a Galiza e Portugal eran cuase a
mesma cousa..

No libro de "Ritos e Creencias
Galegas" do verinés Xesús Taboada Chivite fala de antigos cultos
as pedras na Galiza relacionadas
coa fertilidade, e en concreto da
Pena dos Namorados de Ponteareas, conta que van ali os noivos a
renovar as suas promesas; "a outra
pedra do mes.roo nome, nos arre 7
dores de Pinheiro Novo (Vinhaes), acuden os namorados a xurarse amor afiuzado. Deseña cada un
o risco dunha cruz, segurando que
o s.eu amor non se desfaguerá até
que se afasten os riscos.
Pena dos N amarados chámanlle
tamén a unha pedra monolítica
que apareceu na estación luso-romana de Bilhares (Ponte da Barca) cecais con igual tradición; e
Peneda do Casamento a unha que
menciona Leite de Vasconcelos, á
qué se lle botan pedras dende cer-

· Así se expresa un documento do
ano 1.357: " ... e nom seia nehuu
que se por esto amore da villa hu
morar nem saia porem da minha terra ... " ou estoutro que nos fala dun
Nun vello diccionário lusitano exescapado da xustiza: " ... meu irmao .
plícase a palabra Amorado así:
mais velho anda amarado por um
Refugiado, ausente, posto a monferimento que se
te, escondido, retirado por causa de • • • • • • • • • • • • • • fez ao juiz... "
algum crime, pelo
Velai pois, exposqual a justi9a o per. tas á consideración
segue, (... anda
e bon xuizo dos leiamorado com metores <leste traballo
do das vossas jusas duas opinións
ti9as ... ) e Amorarque coñecemos sose: Retirar-se, fubre o nome dun lugir, homiziar-se,
gar tan suxerente
exilar-se. Ou sexa
para todos os caraandar sen morada
ba lliñe es como é
fixa, escapado.
A Pena do Namorados. Cal das duas
E aquí onde ven a
será a correcta?
nosa teoría: Seica
¿non será que a paSe cadra, poden
labra galega antiga
ser cerras a un
para designar estas
tempo as duas teopenas sería "Pena
rias, velaí como:
dos Amarados" que
Nun principio dese foi corrompendo
beu ter sido un luna boca do povo até
gar de xente fuxida, de "a.moradar a Pena dos Namorados actual?.
dos" como se tira da leitura dos
Tería habido pois, unha confusión
vellos documentos medievais, loentre as palabras Amórados e Nago deuse a confusión de palabras
morados, xa que a palabra "morana fala popular, "namorados" por
da" para designar a própria casa foi
"amorados", e depois o nome de
quedando fora de uso e polo tanto
Pena dos Namorados suxeriría
extraña ao falar da xente.
nas xentes eses cultos e relacións
das pedras con propiedades feÉ ben certo que ainda que hoxe
cundantes e sexuais segundo re(tempos de automóvel que debulla
colle Taboada Chivite por terras
calquer distáncia) o lugar da Pena
galegas e miñotas.
non está lonxe da vila, en pasados
tempos, chega con pensar na nosa
Dise que as palabras en xeral
infáncia, o tal lugar era considerado
moi lonxe e a contramao, e cadraríserven para descreber a realidade, pero acontece ás veces que as
alle ben como refuxio de xentes
palabras , coa sua máxia, crian
que sempre debeu haber ao inarxen
e1as mesmas realidades autónoda sociedade normal, ben sexa por
mas, e iste puido ser o caso do
guerras, pensemos nos fuxidos da
nome que nos ocupa, debendo
guerra civil; algunhos refuxiados
ser ese outro culto fecundante
en sernellantes lugares como a Pena
unha cousa relativamente recenCorneira ou as Adegas; escapados
da xustiza ordinária, os que non
te, ou polo menos non tan recuaquerian ir á guerra, xentes aqueixada no tempo que se anticipa e ao
das de doenzas infeciosas ou sen
nome, senón que seria precisamente consecuéncia da existéncuración, coma os leprosos, lazeracia dese chamadeiro tan suxerendos ou galicosos daqueles tempos
te: Pena dos Namorados!+
que se recluian en casas especiais
ou andaban soltos e marxinados, ou
CÉSAR VARELA
simplemente xentes que non acei-

'As palabras

Para toda a Fapazada do Carballiño sempre foi unha aventura a exploración destas paraxes da Lavandeira e aínda máis o ser capaces de lle subir ao curuto da pedra; o que sempr'e nos resultou extrano era o seu nome Pena dos
Namorados! que relación poderia
ter o tal penedo co amor?
· Os de Mesego tamén lle dan o nome
de Penas dos Namorados a outros
penedos erosionados polo vento que
están por riba do río na parte da Piscifactoria sobre o Arenteiro; e se
viaxamos por Galiza adiante atoparemos o tal nome designando moitos
outros monumentos graníticos dos
que o máis destacado seria a Pena
dos Namorados que hai ben pretiño
da~strada despois de pasar Ponteareas, onde é de admirar un enorme
penedo colocado enriba de outros
dous como se dun xigantesco dolmen criado pola Natureza se tratase.

tan o sistema de reglas e valores da
sociedade imperante; se cadra os
"amarados" de hoxendía serian os
que se asentan nas favelas da contorna das cidades.

serven para
descreber
a realidade,
pero ás veces,
·coa sua maxia,
crian elas
mesmas
realidades
autónomas"

Poderian ser refúxio de marxinados: infecciosos, legais ou sociais, portanto, pena!J dos amarados. Na imaxe, esmoleiro na fes!a da SSleta en Astureses.

ta distáncia. Asegun·se lle dea coa
primeira, segunda, terceira ... o
matrimónlo será dentro dun ano,
de dous, de tres, etc ...
En Celanova, faise unha cousa semellante no limiar da porta da Coutada. Se a pedra fica nel a muller
cásase e o. home non vai á guerra.

O P. Sarmiento cita un acúbito ao
pé da ermida de San Guillermo de
Fisterra que era como unha pia ou
cama na que cohabitaban marido e
muller que por estériles acudían
ao santo, e ali, cabo del, enxendraban. O mesmo benedictino fala
doutra pedra semellante que babia
no Pindo e que tiña idéntica virtude fecundadora.

A cuadra portuguesa: ..
Tres voltas dei ao penedo
para namorar José;
namoreino em tres días
vaJeume a min darlle ao pé.

E ainda segue extendéndose en
- múltiples exemplos de lugares e
penedo_s da nosa. terra onde se
manteñen as tales tradicións.
~a

. refírese á mesma ,facultade de certas pedras.
Coloca pois, Taboada Chivite o
nome das· Penas de Namorados que
hai por Galiza e Portugal dentro de
antigos ritos que relacionaban o
culto ás pedras coa fecundidade e o
namoramento, na obra citade lése:

verdade, nós nunca ternos escoitado nada parecido ao que o
Taboada Chivite explica no seu libro referido ás Penas dos Namorados da nosa contorna; non sabemos se algun leitr destas letras
poderá confirmar a utilización da
nosa peneda para tales cultos ou
ritos, fora do que o retirado, e belo
da paraxe poderia favorecer para
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universitário dos anos 1767 a 1900,
no que o visitante reviverá a polémica entre o saber dogmático e o empírico, mediante a .interpretación de
dous actores -nunha proxección en
duas paredes unha <liante da outraque se enfrentan nun pasadizo orquestrado para a ocasión e que expoñen os seus argumentos sobre o
camiño que tiña que tomar o saber
académico. A reconstrución responde ás actas claustrais da época e, polo tanto, o debate ten moi pouco de
imaxinário. Á saída do- túnel encóntrase unha universidade modernizada na que as ciéncias empíricas reinan nos laboratórios de farmácia e
nos gabinetes de física e anatomía,
que recollen aparellos .orixinais de
investigación que ainda se gardan
nas faculdades compostelás.

Século XX

"Gallaecia fulget",
o academicismo marca as exposicións
Non reflecten nen
os movimentos políticos nen as grandes reivindicacións A exposición "Gallaecia fulget" recolle en cinco

sedes os cincocentos anos da Universidade de
Santiago. A pretensión dos organizadores de integrar
toda a cidade nun itinerário no que predominase a
•C. VIDAL

A ampla mostra conxuga o patrim ónio da Universidade coa recon trución nos casos necesários
de elementos que foron paradigmáticos na sua história. Todo un
acervo de in trumental científico,
obxectos curio o , libros, e cultura , documentos e un enfin de
elemento que van configurando a
hi tória do aber na Galiza e deixan a pegada do cincocento ano
de Univer idade. A cinco ede
repártense por toda a cidade, criando por i me mas un itinerário que
percorre o principais centro por
onde tran correu a vida universitária. U nhas chapas pegadas no chan

de pedra dirixen ao visitante polas
ruas da Cómp.ostela identificando
os espazos, entre eles, a Praza de
Mazarelos ou o nº 15 de Xelmírez,
a casa onde viveu Ramón Piñeiro.
No itinerário hai 23 pontos sinalizados que dan vida a unha univeridade da que se lembra o Batallón
Literário na Praza da Quintana, a
Casa do Deán, a casa de Luís Seoane ou o Coléxio de San Xerome,
pero no que talvez non se sintan
reflectidos o estudantes que nos
último 50 ano ocuparon as aulas
de Compostela e que asistian ás
tertúlias de Otero Pedrayo -ilustre profesor esquecido na mostra- ou de Carlos Maside, que tiña a casa ben á man da de Piñeiro

vida universitária esquece recoller aquelas iniciativas
e espazos que, á par da académia,
deron v1da aos estudantes en Compostela.
Boa história do saber, escasa crítica da institución.
e que lembran a Quintana por outras razóns máis cercanas que a
Guerra da Independéncia.
Cronoloxicamente, a exposición
comeza no Pazo de Fonseca, onde
se dá c0nta da xénese da Universidade. A libraría do coléxio de Fonseca, onde os estudantes consultaban por tempo de unha hora os libros atados ás mesas, nun lugar
que hoxe mesmo parece sinistro foi
reconstruída para reviver o tempo
dos estudantes desde 1495 a 1767,
época que se mostra nesta primeira
sede. Xunto á libraría, unha botica
da época, a biblioteea América e a
aula de teoloxia -que foi logo a
sede do primeiro parlamento gale-

go- forman parte deses primeiros
espazos nos que tamén ~e expoñen
o documento de fundación da Universidade e unha colección de libros científicos que queren ser ·a
pegada dunha época máis brillante
na investigación do que o mesmo
Sarmiento supuña, como quixo recordar o profesor de Química e un
dos organizadores, Manuel Bermejo. O Gabinete de Curiosidades
apresenta unha colección de pezas
de grande valor que soµ tamén património da Universidade.
Na Igrexa da Uniyersidade -recén
- reconstruída- atópase a segunda
sede da exposición que, sob o 'título
de "O Debate", oferece o panorama

Das cinco tradicionais Universidades deuse paso á situación actual,
con numerosas titulacións dispersas en tres Universidades. Desea úl. tima etapa, "O Presente", ocúpase
a sede ubicada en San Martiño Pinário, no que desde unha mostra
interesante do gabinete de História
Natural e as coleccións de investigadores galegos e doacións privadas, pásase a un percorrido polo
mundo universitário centrado en
orlas ~ntre elas a de Castelao en
Medicina- e apontamentos que
· conformaron a vida académica dos
estudant(fS. As fotos dos últimos licenciados, e a enuqi.eración das
máis recentes teses de doutoramento, son os elementos para marcar a
pauta da actual vida universitária.
Ademais destas tres sedes centrais,
"A Nostálxia_'' vai ·vir da man dos
tunos na Casa da Troia e "O Futuro" na Casa da Conga apresenta os
proxectos de novos edificios e remodelación dos xa existentes na
Universidade de Santiago. A Uriiversidade non recoñeceu como
próprios nengun dos movimentos
culturais e políticos que tiveron o
seu cerne vinculado dalgunha forma á vida académica, nen tampouco quixo lembrar as múltiples mobilizacións estudantis que fixt}ron
que dese máis de un paso adiánte.
Nen as tertúlias do Café Español
ou do Bar Viño -nostálxia ben
distinta á única sinalada das tunas-, nen as caceroladas contra a
suba dos pisos e as taxas de hai
décadas, nen as últimas manifestacións contra o derrube do Burgo
-que de xeito indubidábel forman parte da sua históri(l- en- .
contraron lugar no amplo presente
da Universidade que para moitos.
segue a ter un horizonte ainda
máis amplo e ambicioso que os títulos e as orlas. •
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O trinque

Convocatórias
Concurso de cómic
Ciutat de Cornella

Narrativa erótica
A Asociación universitária Eis convoca a terceira edción do certarne de narrativa erótica MáfJuina de Vapor, aberto a
todos os galegas ou residentes na Galiza. Aceptan textos que toquen o sexo en
algunha ·das suas manifestacións, escritos en calquer normativa dá lingua galega. A extensión dos relatos ha de andar
entre as tres e as dez follas mecanografadas a dobre espazo. A apresentación ten
que ser por triplicado, baixo seudónimo
e plica, antes do 15 de Novembro de
1995, no: C.M.U. Rodríguez Cadarso.
Campus Universitário. 15706 Santiago.
O relato gañador receberá un prémio de
25.000 pta., e será publicado xunt<? unha
escolma das outras narracións nun número especial da revista Eis.

Maratón fotográfico
en Vigo
.
A Asociación Fotográfica Gallega
(AGF) organiza o seu terceiro maratón
fotográfico que comeza o Domingo 8
de Outubro ás 9,30 da mañá no local
da Agrupación. Os concursantes que
asistan á cita receberán un carrete e
unha lista cos catro temas obligatórios
qpe deberán fotografar. O maratón pecha ás 3 da tarde no mesmo local, onde hai que deixar o carrete. Para inscribirse hai que pagar unha cuota de
1.000 pta. no momento da saida, que
dá dereito ao carrete, o revelado, tiras
de prova e catro ampliacións. Maior
información na AGF: Uruguay, 17-e~
trechán. Vigo. (986) 43 90 96.

Carteis para a Cidade
Vella cornpostelá ·

.·'

A Asociación cultural Cidade Vella de
Santiago propón un concurso de cartazes
para a promoción do Casco vello compostelán. Poden participar todos os interesados con traballos que reflexen o ambente nocturno e o carácter histórico-monumental d'a Zona Vella. Non hai limitacións no número de tintas pero os carteis
han de respetar a_,s dimensións de 70x50
ém., e chegar sobre cartón pluma Xunto
traballo ahegarase unha ficha cun resumo
dos elementos de deseño e impresión
empregados, a técnica utilizada, o número de tintas e o soporte idóneo para a posíbel edición. Todos os cartazes incluirán
un lema sobre o ambiente nocturno da.
Zona Vella, o símbolo da Asociación e
dos locais patrocinadores do concurso. A
apresentación das obras será baixo plica,
antes do 31 de outubro de 1995, na
Asociación cultural cidade Vella: Porta
da Pena, iO-baixo. 157Ü4 Compostela.
Ou no Apartado de Correos 108, tamén
de Compostela. O prémio, que pode quedar deserto, é de 75.000 pta.

Contos escritos
por cativos

O concello de Lugo convoca o concurso Trapero Pardo aberto a contos
inéditos, de tema e extensión libres,
escritos por alumnos e alumnas de 8 a
18 anos. Os prémios van-das 30.000 ás
50.000 pta. Pódense remeser trabalJos
até o 26 de Outubro á Delegación de
Cultura e Educación en Lugo: Quiroga
Ballesteros, s/n. 27001 Lugo. Información no (982) 29 72 15.

O Concello de Cornella convoca un
certame de banda deseñada aberto a
xente de idade comprendida entre os
15 e 30 anos. O tema e a técnica son
libres, pero os personaxes ¡eñen que
ser inéditos e orixinais. Admiten obras
en branca e. negro ·ou cor até o 14 de
Setembro no Trailer Servei de Informacio Xove: C/Bona Vista, 6. 08940
Camella de Llobregat. Hai tres prémios : 100.000, 65.000 e 35.000 pta.
Maior información, no (93) 375 42 05.

Prémios de escultura
e fotografia
·

Bolsa de vivenda
A Consellaria de Família organiza un
fundo de vivencia en aluguer dirixido á
xente nova. Os proprietários que aluguen
pisos ameio da bulsa beneficiaranse dun
seguro de caución para impago de rendas
e doutro multirisco para o inmoble. Os
interesados, xoves e proprietários, poden
peder información na Oficina de Asesoramento e Aluguer de Vivencia: Casa _da
xuventude. Praza do Matadoiro s/n.
15703 Santiago. (981) 58 39 OO.

Poesia escolar
no Baixo Miño
A asociacición do Baixo Miño Amigos da Poesía, organjza o primeiro
certame Poesia na escola ao que poden concorrer todos os nenos e nenas
de sesto, sétimo e oitavo de EXB de
calquer centro do Baixo Miñ9. Os poemas, que han de tratar do Nadal, teñen que chegar baixo plica a: Amigos
da Poesia Baixo Miño. Obispo Salvado, 13. 36700 Tui. Haberá dous prémios por .centro de ensino: un lote de
libros e a publicación dos poemas. Para maior información perguntar por
Emília no (986) 60 04 78.

Traballos sobre
a solidariedade
A Fundación La Caixa convoca o prémio Miguel Angel Terribas dotado
con 2.500.000 pta., e aberto a traballos
de investigación sobre a solidariedade.
Admiten traballos individuais ou en
grupo, até o 30 de Novembro, na
Fu·n dación La Caixa. Colaboraciones
Institucionales. Via Laitana, 56. 08003
Barcelona. Teléfono (93) 404 60 82. O
teléfono do servício de información da
Fundación é: (93) 207 74 75.

Convocado por Caja España e abertos a
todos que apresenten obras antes do 20
de Novembro de 1995. O de escultura
ven dotado con 2.000.000 pta., e o de fotografia con 500.000 pta. Informan en
Caja España-Obra Cultural: Plaza de España, 13. 47001 Madrid. (91) 520 28 OO.

Prémio de poesia
] osé Mª Díaz Castro

Amais da mostra exposta na Federación de Asociacións de Viciños, hai
outros actos organizados en Vigo de
homenaxe aos fusilados o 27 de Setembro de. 1975. O máis próximo é o
Recital poético do 5 de Outubro na
galeria Sargadelos (Doutor C~daval),
coa participacón de Xosé M~ Alvarez
Cáccamo, Xosé Luis Méndez Ferrin,
Miguel Anxo Fernán Vello e Bernardino Graña. Co mesmo motivo

My Famíly. Película

auspiciada por Coppola
que retrata de forma
. esteticista a vida dunha

Anúncios de balde
• Ur~e conseguir ou atopar os vídeos de Bernstein en Leccións de música para xovenes. (986) 40 05 53.
• 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. máis gastos de envio contra reembolso . Escrebe a: Meiga Alternativa.
Apartado 1.386. 15007 A Coruña.
• A revista q~incenal de crentes gale.,
gos Irimia chegará a ti gratuitamente
até final de ano. Escrébenos ao Apartado 980 de Santiago de Compostela.

Convocado pola Asociación Cultural e
Gastronómica O Grel9, ven ·dotado
con 350.00 pta. Os orixinais han de
respetar unha extensión máxima de
500 versos e chegar por quintuplicado
antes do 30 de Xaneiro de 1996, a:
A.C. O Grelo. Otero Pedrayo, 47-49 .
Lugo. Teléfono (982) 25 46 26.

• Clases de inglés a dom~cílio e traducións. Profesor nativo. (986) 37 06 53.

Concurso fotográfico
Camiños de ferro

• Alúgase piso amoblado en Fragoso (Vigo), 3 dormitórios confortábeis.
65.000 pta. (986) 37 06 53.

A Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca o seu décimo concurso fotográfico dota.do cun primeiro
prémio de 1.000.000 pta., un segundo
de 300.000 pta., un prémio especial para xente nova da mesma cuantia, e 1O
accesits de 50.000 pta. Tamén farán
unha escolma doutras 95 fotografias
que receberán 3.500 pta. Cada concursante pode apresentar un máximo de 3
fotos (inéditas e orixinais) dun tamaño
que ande entre os l8x24 e os 40x60
cm., relacionadas co ferrocarril e o seu
entorno. As obras han de chegar sen
nengun soporte e cos dados persoais no
dorso. No caso ·de optar ao prémio de
autor xoven, hai que indicar a idade.
Admiten envíos até o 17 de Novembro na Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. Palacio de Femán Núñez.
Santa Isabel, 44. 28012 Madrid. Maior
información no (91) 527 79 94. t

Actividades
Fusilamentos
do 27 de Setembro .'

família mexicana en Los
Angeles. O filme serve
para lembrar que esta
cidade pertenceu un dia a
México. Nada amabel cos
gringos, é unha obra máis
que digna e fácil de ver.+

Cinema

celébranse tres mesas redondas, os
días 10, 24 e 3-0 de Outubro ás 8 do serán, na sala de conferéncias do Centro
cultural Caixavigo. A primeira, o
Martes 10 de Outubro, vai titulada
Antecedentes da transición: contexto histórico do 27 <fe Setembro, e
conta coa parti_cipación de Gómez
Alén (Histó;iador. Presidente da Fundación 10 de Marzo), Jaime Pastor
(Catedrático de Ciéncias Políticas da
UNED), Blanco Chivite (Xomalista.
Condeado· a marte e indultado) e
Álvarez Solis (Xomalista). •

Q) escudo de Galiza,
des.e ñado por Castelao,
agora en insígnia.
¿olicita a cantidade
que desexes ao apartado
1371, 36200 de Vigo.
ENVIA O IMPORTE TOTAL
EN SELOS DE CORREO$

P.V. P. 200 PTA UNIDADE

• Merco discos LPs de música clásica e jazz. Perguntar por Manuel no
(986) 86 42 73, ás noites.

• 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 Aguiar (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 Mancho 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 filo loxia. Isabel e Neal. Rua de Enfesta
Ú -2º. Santiago. Teléfono 57 35 84.
• Radio Kalimero , radio libre en
Compostela, oferece a colectivos sociais e persoas a nível individual , a posibilidade de facer un programa de
radio. Mandade un guión do programa
(temática, distribución do tempo, etc),

co vaso nome e xeito de contactar, ao
apartado 968. 15700 Compostela.
•Vendo piso (180 m2 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.
• Véndese Seat 131 con pouco uso
(máis extras, con ITV) e prezo a convir. (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.
• Vendo terreo de 600 m2 a rente da
estrada en Reboreda (Redondel a).
Chamar ao teléfono (986) 26 22 7 1.
'• Vendo Peugeot 205 direitamente,
160.000 ptas. Teléfono (986) 46 06
12. Aténdese de 4 a 5 da tarde.
• Por levar a GaJiza en liberdade
ao ensino fui privado dos direitos
fundamentais e expulso do trabalho. Lutando pela readmisslio estou
em processo judiciário desde Novembro de 1994. Nao recebi calquer ordenado ou subsídio de desemprego. Necessito com urgéncia da tua olidariedade. Jesus Peres Bi eites. Fundo de
Solidariedade nas comas : 209 L 0500
16 30000 81644 da Caixa Gal iza , e
834 023957200 da Caixa G e ral de
Depósitos de Valen~a do Minho.
• Impártense 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. Perg untar por Suso no
(986) 27 13 96..
• Quix era fa lar con calqu er per oa
qu e teña feita tesina ou tese de doutoramento sobre o nacionalismo galego. (986) 37 12 72 ou 41 45 62. •

Cinema
Ciclo Harvey Keitel
en Vigo

16: Reservoir Dogs (1993) de Quentin
Tarantino (VOSE). Martes 17: O piano (1992) de Jane Campion (VOSE).

O centro cultural Caixavigo adica un
ciclo de cinema ao actor Harvey Keitel, do Luns 2 ao Martes 17 de Outubro. Os filmes: Luns 9: Copkiller
(1982) de Roberto Faenza, en versión
orixinal .subtitulada en castellano (VOSE). Martes 10: Bad Lieutenant
(1991} de Abe! Ferrara (VOSE). Luns

O Mércores 11 ás 30,30 h., no auditório do Concello de Vigo, o cine clube
Lumiere pasa O val de Abraham (Portugal 1993) de Manoel de Oliveira.
Entrada 300 pta. •

O val de Abraham

Teatro
Mofa e Befa
Representan a sua comédia Para ser
exactos, o Sábado 7 ás 11 da noite no
cine Veiga de Moaña. Tamén no cine
Veiga, o Sábado,14 á mesma hora, Teatro do Morcego pon en cena Os pátios da memória.

Na soedade dos
~ampos de algodón

·

A Factoría Teatro interpreta a obra de
Barard-Marie Koltés, sobre as relacións
humanas no mundo industrializado, os

dias 12, 13 e 14 ás 10 da noite na sala
Galán de Compostela. Entrada 800 pta.,
prezos especiais para estudantes.

Teatro Negro de Praga
Apresenta Fantasía Máxica, o Vénres
6 no centro cultural Caixavigo, e o
Mércores 25 no no Pazo de congresos
da Coruña.

Falame de ti
Xalgarete interpreta Falame de ti de
Dario Fo, os dias 7 e 8 no centro culturªl Caixavigo. •

axenda
Exposicións

31

Música
dos. As obras foron todas realizadas de
1960 a 1980 por dezasete artistas: Tino
Grandío, Xosé Mº Labra, Reimundo Patiño; Manuel Mampaso, A. Lago Rive- .
· ra, Luís Caruncho, Leopoldo Nóvoa,
Manuel S. Melzún, Jorge Castillo, Alberto Datas, Xose Lodeiro, Acisclo
Manzano, Rafael Baxeras, Ánxel Huete,
Francisco Mantecón e Xaime Quessada:
Abre de Martes a Sábado de 11 a io h.,
Domingos e feirados de 11 a 14 h.

· Formas nos tempos
Aberta no Centro d~ Artesanía e Deseño de Lugo. Até o 27 de Outubro. ·

E ·P elúdez dixo...
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.

A Biblioteca Províncial de Lugo acolle a
mostra hemerográfica sobre O Pelúdez,
destacado personaxe do San Froilán.

Julia Relinque
Oleos na aula de Caixa Ourense (en
Ourense). Até o 14 de Outubro.

Filatélia na Guarda
A Asociación· Naturalista Baixo Miño
(ANABAM) organiza en colaboración
co Grupo Filatélico Guardés, unha
rnostra filatélica no Centro cultural da
vila. Do 8 ao 15 de Outubro.

Gallaecia fulget
A Universdade de Santiago org~ unha ampla mostra co gallo do seu quinto
centenário, dividida en cinco locais de
Compostela: A Xénese 1495-1767, no
Coléxio de Fonseca; O Debate que
abranxe do 1767 até o Século XX, na
. Igrcxa e no claustro da Universidade; O
Presente sobre o tempo que vai do 1900
até hoxe; e outro dous apartados titulado A Nostalxia (na Casa da Troya) e O
Futuro (na Casa d3: Conga). Abre de
Manes a Sábado de 10,30 a 13,30 e de
15.30 a 20 h. Domingos de 11 a 19 h.
Para concertar visitas en grupo ou peder algunha información chamar ao
(981) 56 31 00, extensión 1()<)9.

Escultura
contemporánea en Vigo
A sala de exposicións do Centro cultural Caixavigo abre odia lO de Outubro
a mostra U11ha visión da escultura
contemporánea.

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

Na Casa das Artes do Concello de Vigo, exposición de Miguel Pereira.

vier Magallaes, Ramón Trigo, Andrés
Vila e Santiago Montes. Amais das esculturas de Armando Martínez e Jandro, comprenden esta homenaxe realizada en Vigo aos fusilados polo franquismo o 27 de Setembro de 1975.
Aberta até o 30 de Outubro no local da
Federación de Asociacións de Viciños,
Praza da Princesa.

Lázaro Hernández

Bieito Ponte

Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Obra sobre papel, até o 16 de Outubro,
no Centro cultural Caixavigo.

Raimundo Anido
Pinturas na galeria Sargadelos de Vigo.

Fragmentos renacentistas
enMonforte
O Coléxio Oficia.l de Arquitectos de
Galiza artellou a mostra que permanecerá aberta na Casa da Cultura de
Monforte até o 11 de Outubro. Oferece
22 paneis didácticos sobre a arquitectura e urbanismo, nos que arnosan as orixes históricas e as especulativas da
apariéncia actual das cidades galegas.

Os fundos do CGAC
O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC. Santiago) expón as obras
adquiridas até agora para os seus fun-

Lázaro expón a sua obra sobre papel
na Sala de Arte de Calxavlgo.

• Gostaria manter amizade por carta.
Son Yanasa Pinillo, teño 15 anos e moro
en: Vía Blanca 216. Entre Vegas y Aqres
(Lerro). Ciudad de Habana. Cuba.

O Auditório de Gal1za (Santiago) acolle até o 2 de Novembro amostra A arte inexistente, con obra de artistas galegas do século XX: Elvira Santiso, Maruxa Mallo e Carmen Corredoyra, anteriores á posguerra. Xulia Minguillón,
María Victoria da Ponte, María Antonia Dans, Elena Colmeiro e Bea Rey
entroutras do periodo que vai da posguerra aos 80. E Menchu Lamas, Berta
Cáccarno, Parnen Pereira, María de Felipe e Maria Xosé 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.

Galiza e América
V Séculos de história

Relacións

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

Até o 21 de Outubro, de Luns a Sábado
de 10,30 a 14 e de 1.6.30 a 21 h., na galeria Sargadelos de Santiago. O folleto
da exposición explica o procedimento
de Carlos Rial para facer as Embalaxes
"recortou primeiro sobre unha plancha
de porispán a silueta dun carpo humano,
pequeno como o dun neno, e o puxo de
perfil, coa cabeza inclinada hacia adiante, e a meteu nun baño de cera líquida
E botou líquido corrosivo sobre o porispán e entón quedou o molde de cera feito e listo para vaciado. Sen embargo,
colleu e pechou este molde polos lados
e por abaixo con taboleiros, e asi fixo un
caixón, ·que era o que queria".

Os Korosi Dansas abren o concerto de
Siniestro Total, o Mércores 11 de Outubro ás 10,30 da noite, no Coliseum
da Coruña. Entrada, antecipada 1.000
pta,, 1.300 na billeteira.

Vieja Trova Santiaguera
O Xoves 5 ás 11 da noite no Nova
Olimpia de Vigo, e o Venres 6 no San
Froilán en Lugo.

Hate Overgrown
Hard core lisboeta, actuan xunt.o The
F eissons o Xove~ 5 no Pedramola de
Vigó.

Actuacións na Cidade
Vella compostelá
A Asociación cultural Cidade Vella
ten un variado -programa de conceitos
para o mes de Outubro. Os máis cercanos: o euskaldun Joxe, guitarra e
voz, o Luns 9 na Calexa e o Luns 16
no Curruncho; o grupo Tangata o

mos, a hipocresía 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
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.
• Óscar Garda Lago, preso no cárcel de Puerto 1, desexa manter correspondéncia con mulleres maiores
de 18 anos para aliviar o seu encerro e
estabelecer auténticas relacións de
amizade. C.P. Puerto de Santa Maria.
Puerto l. Apartado 555 de Cádiz.

• Chámome Janetsy Herrero Lago,
teño 11 anos e gosto da música e o baile, estudo para ver se chego a ser unha
• Desexo intercabiar correspondéncia.
boa bailarina, tamén gosto da praia e o
Escreber a: Rubén Mendiondo Aldams.
cinema, colecciono revistas e postais.
Mariano Barberán 53. E/ 3ª e 4ª. Rpto.
Gostariame receber moitas cartas, conJosé Martí. Camagüey 12. 71200 Cuba.
. testarei a todas. O meu enderezo é: Vega #213 bajas, entre Tamarindo y Vía
• Teño 30 anos, e gostariame coñe- ·
Blanca. Cerro . Zona Postal 20. 12000
cer xente nova para compartir vivénCiudad Habana ..Cuba.+
cias. Non soporto os convencionalis-

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

Prototipos:
mobles e obxectos
A sala Marisa Marimón de Ourense
garda unha série de mobles e obxectos
deseñados por artistas e arquitectos. ·
Son pezas de Juan Cuenca, Angel
Duarte, José Duarte, Equipo 57, Pedro
Feduchi, Aurora Herrera, Sigfrido
Martín, Guillermo Pérez Villalta, José
Ramón Sierra e Juan Suárez. ·

Colección Laxeiro
Mostra permanente 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.

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

lmaxes da imaxe
Unha fotógrafa, Rosa Veloso;e cinco
pintores Xurxo Martiño, Quintana Martelo, Jesús Otero-Yglesias, Guerreiro e
Roberto González, nesta mostra da Casa da Parra (Santiago) que pretende ser
un retrato do novo realismo galega.+

Martes 10 na Borriquita de Belén e o
Mércores l l no Momo; e ·Ricardo
Parada , guitarra e voz, o Manes 17
no Atlántico.

La Polla
Xunto os grupos KGBen e Oxtias Ke
Te Pariu, o Sábado 7 de Outubro ás 10
· da noite no Estádio da Pasaxe en Víncios (Gondomar). Entrada 1.500 pta.

Concertos
do San Froilán
Lugo concentra unha chea de concer-.
tos no Pavillón dos Deportes ou na
Praza Maior, polas festas do patrón:
Siniestro Total (o Xoves 5), Madrede~ e a Vieja Trova Santiaguera (os
dous o Venres 6), Víctor Manuel e Pablo Milanés (o· Sábado 7), Milladoiro
(Domingo 8) ; Los Tradicionales de
Carlos Puebla (Luns 9), Luz Casal
(Martes 10), e os conxuntos de rock da
comarca Luz de Sombra, Inadaptados
e Leimotiv (os tres 0 Mércores 11 ).

Mclan na Iguana
O Venres 13 ás 12 da noite no Iguana
(Vigo).

Pyramidyacs na Iguana
O Sábado 7 de Outubro ás 12 da noite
no Iguana de Vigo actua o grupo australiano Pyramidyacs. +

P~rtugal
Ex osicións
No PORTO:
Escultura británica contemporánea
De Henry Moore aos anos 90, até o 5
de Novembro na Funda~ao Serralves
(07-351-2-618 00 57).

Artistas galegas

O fu ilamento
do 27 de Setembro

• Son unha estudante cubana de 23
anos, gosto da música, 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.

Embalaxes

Siniestro Total
na Coruña

Luís Moscardó

Bienal]. Malvar

• Mozo de 24 anos, filio de pais galegos, quixera manter correspondéncia con mozas galegas de 18 a 35
anos. Son curriño e falangueiro. Gosto
da natureza e os animais. Escreber a
Alberto Seoane. La Economía, 17-4 lz.
48902 Baracaldo. Vizcaya.

Pintura e escultura. Bieito Ponte
monstra a sua obra, do 1 ao 15' de Outubro, na nova sala de exposicións da
Renfe en Vigo.

Os Diplomáticos de Monte Alto actuan
xunto os Negu Gorriak. O Vel)res 13
ás 9,30 da noite na sala Óxido de Vigo. Entrada única 1.500 pta.

Expón cadros na galería Trinta de Santiago. Até o 21 de Outubro.

Pódense ver as obras escolleitas para
participar na Il Bienal de Pintura J.
Malvar, no Museu do Povo Galega
(Santiago).

Recorte de impren a da época, legal e
clandestina, cadros de Laxeiro, Lodeiro, Xosé Guillermo, Segovia, Diz, Xa-

O home no seu tempo
O Departamento de Arqueoloxia do Museu de Castrelos expón unha mostra de .
gravados rupestres europeus coa intención de achegar variadas representacións
da figura humana e dos seus vencellos
sociais, económicos, ou sexuais. Através
de reproducións fotográficas ampliadas,
planos e calcos a escala natural, amasan
petroglifos das zonas máis ricazes: Escandinávia, o Arco Alpino e a Galiza.
Abre na segunda planta da Casa das Artes, até o 8 de Outubro, de Luns a Venres de 11 a 14 e de 17 a 21,30 h., Sábados só ás tardes e Domingos á mañá.

Negu Gorriak e
Os Diplomáticos en Vigo

dos por compputadora. Gérard Sarrouy Metamorfoses de Pedra, escultura no Espa90 Oikos até o 11 de Outubro (07-351-1-888 00 12). Marta Anahory pinturas na galeria Vértice até o
14 de Outubro (07-351-1-387 73 85).
Ilka Kabakov expón a intalación Incidente no museu ou música aquática, até
o 22 de Outubro na Funda~ao Calouste
Gulbenkian. Antero de Quental, vida
e obra, unha iniciativa: da Cámara Municipal de Lisboa en tiomenaxe ao poeta e militante socialista co gallo do prlmeiro centenário da sua morte. A mostra está á disposicion das escotas do
ensino básico e secundário. As entidades que desexen solicitar a exposición
·deben chamar a Divisao de Património
Cultural: Palácio dos Coruchéus. Rua
Alberto de Oliveira. 1700 Lisboa. Teléfono (07-351-1-793 64 59).

.;

Teatro
EN LISBOA:

Corpos pintados. Pintura de Marcelo
Larra in.
EN LISBOA:

Corpos pintados até o 30 de Outubro
no Centro cultural ·Belém (07-351-1301 96 06). Unha mostra de grande impacto visual procedente de Chile. Roberto Edwards traballa con corpos nus
pintados que pega sobre fundos brancos, logo completa a montaxe cun au-.
diovisual de 24 proxectores coordena-

A ·1ouca de Chaillot de Jean Giraudoux, interpretada por Fernanda Alves
e o elenco do teatro D. Maria II nunha
encenificación de Rui Mendes. Até o
22 de outubro de Martes a Sábado ás 9
da noite, Domingos ás 16 h., no Teatro
Nacional D . Maria Il (87-351-342 22
10). Coelho, coelho de Coline Serreau,
encenificación de José Carretas. Polo
Novo Grupo no Teatro Aberto (0735 l-l-797 09 69). De Afonso Henriques a Mário Soares, de Filipe La Féria e Carlos Paulo, con Rita Ribeiro,
Carlos Paulo, Carlos Quintas e José
Manuel Rosado entre outros. No T~a
tro Politeama (07-351-1-343 12 00}.+

Danza
Andrés Corchero
Compón e interpreta Solos los dos, espectáculo composto por duas pezas
curtas de danza en forma de "solo". Os
dias 6 e 7 ás 10 da noite na sala Galán
de Santiago. Entrada 800 pta.+

Banda deseñada
Xornadas
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 galega nos
80, XI Concurso galego de banda deseñada, V Certame Ourense de banda
deseñada, Concurso de BD de Loulé
(Portugal), TBO e Xornalistas na
BD.+

Libros de texto
Material escolar
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guerra

Matias .Usero,
un crego fusilado por Franco

TRES EN RAIA

Queimando
·barcos calquera
.
negocia
/

•X.C.

• G. LUCA DE TENA

pasado 1 de Outubro
Xoán Paulo beatificou
.
outra presada de bispos,
cregos e monx·as "vítimas da
guerra civil". Sen embargo a
hislória_da sublevación militar e o
papel da lgrexa no apoio dosgolpistas é ben clara. Matias
Usero, un crego secularizado, foi
fusilado o 28 de Ago~to de 1936,
e non casa de nengun xeito no
patrón ,da xerarquia.

º

S

e non é un fracaso tratar durante
case dezaseis semanas das pescas do Sáhara (que non son de
Marrocos) sen gañar unha palabra, unha prenda, unha promesa, un xurel,
unha pota do contrário, eu non sei a
que se poderá chamar fracaso. Por
qua non ten Emma Bonino un golpe de
vergoña e dimite? Por que non dimite
esa grea de endolistas vestidos de funeral que chaman Comisión de Pesca?

Catro meses para contarnos que Mar~o
cos non quer vender e qué a Comisión
non ten máis que aterecer. Polo médio,
explicacións tan brillantes como esa de
que houbo contactos a todos os níveis
ou esoutra de que non é posíbel un
acordo sen reducir capturas, palabras
m~oñentas que tapan o que de verdade pensan: que hai que queimar barcos.

Guillermo Llorca Freire é o prinCipal estudoso da apaixoante biografía de Matias. Usem. O. próprio Lisera estaba escrebendo a sua própria história· o dia
que foi fusilado, e os seus asesinos
queimáronlla. Tiña 61 anos e apesar da
amistade familiar con Franco e de que o
seu irmán Antonio fora alcalde de Ferrol
,. durante a Ditadura de primo de F-livéra,
non houbo cleméncia. A lgrexa tíñase
sumado con entusiasmo a abenzoar o
golpe, sendo o arcebispado de Santiago un dos primeiros en desginala como _
cruzada. Usero non deixaba de ser un
filio descarriado.

Queimando barcos, até un comisário
cen veces menos capaz que Enmma
Bonina, como era o Manuel Marin, ou
un paifoco coma o Paleokrasas, darían chegado a un trato con Marrocos.
Pero qu-e barcos quer queimar esta
orquestra de fracasados? Se ternos
barcos demáis para unhas pesqueiras
arrasadas, como aseguran con língua
de trapo os da Comisión, o argumento
será válido para todos ou será falso .

Canta Llorca Frelre na Enciclopédia Galega como Usero .ordenado sacerdote en
Mondoñedo, SÍ,ntese decepcionado por
non poder practicar a sua concepción católica ·avanzada e marcha a Cataluña ingresando .na Orde Capuchina. Despois
vaise a América con voto de probeza. lnícia asi un periplo por todo o mundo e faise da orde salesiana na que chega a ter
importantes pastos. Viaxa a Oriente e
percorre Asia, e ao regreso exerce como
mestre.

..

A heterodóxia é perseguida pola Congregación do Santo Ofício· que o considera "modernista e· liberal" chegando a
privalo de todo exercício sac~rdotal.
Matias Usero, fondo coñecedor de todas as filósofias .relixiosas secularízase
e en 1928 afíliase ao PSOE, destacando na sua actividade política, intervindo
na proclamación da Re9blica en Ferrrol.
No 1935 abandona o PSOE e ingresa
en várias lóxias masónicas. Todas estas actividades, e por suposto a sua posición frente á xerarquia católica, pesarían definitivamente na hora da vinganza dos militares.
·

Por que non canta a Comisária de
Pesca que Rusia ven de asinar un
ac0rdo con Marrocos para pescar
400.000 toneladas e que tamén Corea
e Taiwan extenderon os seus cupos a
costa da mesma praia. Nen sequer os
biólogos da Comisión están da.cardo
con esa imaxinada desfeita biolóxica
que asumen os que dinque _negócian
por nós. Onde está a forza da UE?
Matias Usero forma parte desa lexión
de personaxes que o franquismo énterrou no esquecemento e que tanto contribuen a facernos entender o corte que

sofreu a nosa sociedade en 1936.
Quen coñece a sua história? Quen leu
os seus libros·? Quen sabe das suas
aportacións? +

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

Excepcións nunha lgrexa cómplice

Eufemia Norte (Ourense) que terciou
No libro A lgrexa Galega 'de Francisco
na defensa dos viciños do bairro da
Carballo (Edicións A Nosa Terra) desLónia que eran considerados todos
crébese o proceso de adesión e suporte da lgrexa aos sublevados. Deseles como comunistas, Cando os vicípois de descreber algunhas das vioños reclamaban obrigábanos a demostrar a sua "inocéncia".
léncias que tiveron lugar en contra da
lgrexa. Transcrebe Carballo as indicacións do arcebispos sobre certificaCesáreo Gil ten testemuñado algunhas
Un mcderni:zador
cións a presos en pleno 193_
declaracións dos seus fregueses: "can6, "Absté: ñanse os párrocos de dar certificados - do foi a guerra don Fernando non foi
Llorca Freire resume toda esa frenética
un cura, foi un pai para a xente da Ló- .
actividade soGio-política, como xornalis- _ : de boa conducta aos afiliados a socie1 dades marxistas ... ; aos demais tamnia. El chegou a sacar do cárcere, un
ta e escritor. '"0 índice eclesiástico proi: . p_ouco estendan certifica.dos, se estes
por un, a todiños. Por. el, da Lónia, que
biu os seus .libros e Usero chegou a ser
han surtir efectos ante~ autoridádes cieu saiba, non mataron a ninguén.".
excomungado. Erudito, polemista, amiví s ou militares, esperando que as
go das controvérsias, popularmente comesmas · autoridade$ llelos pidan de
"Don Fernando _salvounos dunha hecañecido palas suas rarezas e extravagánpalabra ou por escrito: e en~ón certifitombe. Coñecia a todos os do povo e
-cías, sempre tomabé!- part~ nos conflios
carán en conciencia, sen miramento
respondeu por eles como se fosen
~ociais do seu entorno_ E raro atapar
nengun, sen atender a consideracións
seus fillos. Poucos quedamos sen ir ao
unha iniciativa cidadá na que non estihumanas de nengunha clase".
cárcere e r~spondia por n9s. Nunca na _
vese presente: sube ás tribunas dos
vida o esqueceremos".
.:
Ateneos de Ferrol, de Vigo, Madrid, ... foi
,1
As posicións do clero en xeral foi sedirector da Escota Racionalista, de ca1
guir. as normas episcopais e dar certifiCarballo fai balance de toda esa época 11
,ráoter anarquista, en Ferrol, presidente
cados selectivos; outros acompañaron
"numerosos libros de testemuñas da re- •
honorário de várias sociedades agrárias,
aos sublevados na denúncia e o fusilapresión agora editados, novelas e teatro 11
un dos protagonistas principais na conmenfo; un último grupo apiadouse e
presentan unha lgrexa intolerante neses 11
secución do ferrocarril Ferrol-Xixón,
axudou aos perseguidos. -E o caso de
tres anos e logo no primeiro franquismo; 1
amigo de Xaime Quintanilla, Castelao,
1
Fernando Quiroga, párroco de Santa
é un recordo difícil de superar".+
1
Bello Piñeiro, de Aurora Rodríguez Car1
balleira _e da sua tilla H~ldegart".
-------------------------------------------------------------~

As outras frotas que pescan á beira
do Sáhara roubado, non deixaron de
deitar as redes durante estas dezaseis semanas de fracaso da Comisión
e de veda para nós. Entre eles , xa se
sabe, os barcos de Marrocos.
Non hai nesa Comisión algo da capacidade para convencer a Marrocos que
tiveran rusos, chinos ou xaponeses? +

VOLVER AO REGO

D

in os socialistas desencantados que o piar do seu governo non foi a corrupción e o
GAL, senón ese modo trapalleiro de
pringarse. Neutros paises, afirmán , a
corrupción é d€ luva branca e os
atentados fanse con ·precisión de ci ruxano. Non hai presos que canten,
nen governadores civis que escreban
comunicados de ,grupós terroristas co
seu próprio bolígrafo.

Pero, acaso non tivo o lidér socialista
italiano Betino Craxi, que exiliarse en
Túnez? E ndn foi descuberto o_governo de Mitterrand poñendo bombas
nun barco ecolóxista? eíué dicer do-:.
venezolano Carlos A (j és P~r-ez ou
do peruano Alan Gar<pi~ todps eles
membros da lnternacjb'i:lál Socialista
e todos. perseguidos po19b xu_s.tiz a? •

