A coordenación .de Go_verno, Xunta e Concellos poderia resolver a angústia dos
galegas en América ·

O 0,7% para os emigrantes
Co ~tlántico de por médio, os emigrantes galegas na América son cuase ignorados na sua principal problemática económica.
Eles reclaman esta axuda, merecida por tantos anos entregados a soster- ao seu pafs desde a distáncia. A situación é
particularmente grav~ na Arxentina, onde tamén se acumula a meirande bolsa de emigrantes, cunhas pensións de miséria,
tendo que ·renunciar por poder comerá asisténcia sanitária. É o O, 7°/o que os galegas debémoslle aos avós.

ACIG estucla a posibilidade

ISILDA,
APORTIJGUESA
Cristina Frasié
Unha novela negra de sabor galego.
Adesapararición dunha r¡ipaza
portuguesa pon ó descuberto unha
cínica trama de intereses que só d
detective Ron Negriña será quen
de resolver.
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· de convocar unha folga
xeral
(Páx. 5)

Ogoverno do Canadá
aceitou o referendo do
Quebeque, mália non e$tar
contemplado
na Constitución
(Pax • •12 e 13)

Xosé L. Fernández:
"Pedimos unha lei de comércio
para loitar en igualdade cos

hiper"
(Páx. 16 e 17)

ONOVO CÓDIGO, PENADO
O novo Código Penal, que sustitue ao d,e 1848, foi aprobado
coa abstención do PP. A postura da dereita española, que despois de colaborar na sua redacción desde os tempos da UCD,
esgrimiu o cumprimento íntegro das penas para xusfüicar a sua
belixeráncia cunha leí que se considera como a máis importante após a Constitución, pode ter tres motivos. O primeiro seria a
pretensión do PP de quedar coas mans libres para modifícalo
se se atopa cunha maioria parlamentar para facelo .. o segundo
a incontinéncia eleitoral que leva á dereita a esquecer unha e
outra vez os compromisos como alternativa de Governo, recorrendo á demagóxia dos 13.000 presos ("etarras e violadores",
afirmou Trillo) que supostamente quedarían en liberdade. Algo .
negado polo resto dos partidos e o ministro Belloch. O terceiro
estaría en consonáncia coa postura que mantiveron cando a
aprobación d? Constitución, opoñéndose aos aspectos máis
progresistas. E predsamente o sistema de penas onde semostra máis anovador o novo código, que dá un paso adiante ao tutelar os dereitos das persoas. Ainda así, deixa sen resolver, pre"cisamente polo consenso coa dereita, ten:ias como o aborto ou
a insumisión, onde non 'concorda co dereito penal moderno.•

A NOSA TERRA
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A coordenación entre Governo,_XL:.Jnta e concellos poderia resolver
a$isténcia sanitária aos g·alegos máis necesitados

a

Os vellos emigrantes da América
precisan dun 0~7% · para sobrevivir
ARANTXA ESTEVEZ-XAN CARBALLA

A emigración americana envellece e ninguén se lembra dela. A miséria está marcando os últimos dias de moitos dos que tiveron que
. deixar o seu país pola mesma causa. As campañas de solidariedade internacional que xurden na Galiza non contan coa grave
situación económica que sofre este colectivo. Son eles mesmo~ os que reclaman unha axuda do seu país ante a imposibilidade de
que América lla ofereza.
Ramón Valcarce estivo na Galiza hai mes e médio para solic!tar
o que considera de xustiza. E o
presidente do Centro Galega de
Xubilados e Pensionados de
Buenos Aires, e ve como, dia
tras dia, mojtos ·
sócios vanse dando de baixa desta
institución. Non teria maior importáncia se se tratase dun centro recreativo pero esta
institu9iói:t é algo
máis. E unha mutua que aterece
asisténcia sanitária aos sócios. Por
isa, as baixas son Ramón Valcárcel.
preocupantes. Cada vez que un vello emigrante se
dá de baixa, significa que queda
sen médicos e mediciñas.

agrávase dia a dia, segundo Valcarce, pala insensibilidade social
de governos como o arxentino.
As prioridades son outras; atender aos compromisos financeiros
cos organismos intemacionais e
ao pago dos intereses da débeda
externa. "O actual
sistema está quebrado desde hai
tempo. Os distintos governos administraron mal os
aportes que efectuaban os traballad o res; confiscaban os seus fundos e entregaban
bonos; os proc.esos de inflación
cónstituian a camuflaxe que permitia ocultar o verdadeiro problema. Pero, con todo, os xubilados
e pensionados vian actualizados
os seus haberes, ainda que fara
parcialmente e con retraso", canta Valcarce.

-,

Unhas oito mil pesetas ao mes
custa ter o dereito á asisténcia
sanitária. Se se ten en canta
que as pensións arxentinas están nas vinte mil, as cantas non
Farmácias que pechan e
saen e as baixas medran. A
pensionistas sen mediciñas
pergunta é se é xusto que unha
persoá traballe várias décadas
Todos os· emigrantes que marnun país extranxeiro para checharon a Latinoamérica están
gar á vellez sen asisténcia e
sofrindo as consecuéncias do
nun
esqueceproceso de endebedamento
mento completo.
destes paises.
··só o caso conDi Valcarce que
. creta de Arxentios emigrantes teñen vergoña a
nhas oito mil
na afecta a miles
admitir a sua prede galegas.
pesetas ao mes "Existe a sospeicá ria situación.
Pero o orgullo
t a fundada de
custa ternon dá de comer
que o Governo
e, por iso, el en- ·
arxentino, ao auo dereHo
cabeza unha solitorizar a criación
á asisténcia
citude de axuda a
das empresas
todos os goveradministradoras sanitária
nos: locais, autode fundos de xunómico e central.
bilacións, confiou
o
40°/o
do
total
As institucións
plenamente no
alonxáronse dos
sistema privado e
das pensións
emigrantes. Unha
esqueceuse do
arxentinas
pequena aportapúblico. Proba
ción poderia cudisto é que, mália
que están
a loita dos movebrir a seguridade
mentos de xubisocial destas pernas vinte mil.
lados e pensios oa s. "Actualmente non se conados, non se
- autorizou nungun
. ñece con preciaumento no cosión o número de
bro desde hai máis de tres
persoas que forman a colectivianos", canta Valcarce.
d ade de emigrantes. Non son
menos de 150.000 do Estado
A exposición da crise que fai o
español, destos un 80%'son gapresidente do Centro Galega
legas. Na sua inmensa maioria,
de Xubilados e Pensionados
uns ben e outros non tanto, van
'
.
ten unha conclusión moi clara:
sobrelevando a pesada carga
Os nenos dos anos 2·0 e 30 son os vellos de hoxe que reclaman atención dos seus compatriotas no país.
BLANCO
Arxentin,a non se pode facer
da . vida cotiá, donde cada vez
reclamar axustes e se conforTanto as empresas sanitárias
cargo dos emigrantes galegas.
A Xunta e a reducción
súmanse novos achaques co
prestadoras de servizos, como
me co que se cobra, que resul"Reprográmanse os dias dos
seu conseguinte custo económide axudas individuais
as farmacias, ameazan periódita unha cantidade totalmente
pagos e, ?e isto se extende no
co". expl ica o presidente do
camente con suspender as
desactualizada cos tempos que
Na Secretaria Xeral de RelaCentro Galega de Xubilados e
tempo, xa non saberemos que
corren. As atencións médicas e
suas prestacións por falla de
cións coas Comunidades Galedia irnos cobrar. Toda a acción
Pensionados.
pago. En moitos casos, xa o fias axudas paré; mercar medicagas do Exterior estase a prepaoriéntase a desalentar á xente,
xeron", explica Valcarce.
mentos estanse reducindo,
rar a memória anual que reflecte
de xeito que xa non se poidan
A situación das· persoas maiores

u

•
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as axudas destinadas á emigración. Non hai grandes novedades en comparación con outros
anos. Por unha parte, na Xunta
non se tañen competéncias sobre a emigración, e non hai xeito de ofertar unha axuda continuada por esta razón. Pero Arximiro Rios, xefe de servizo, opina que hai logros importantes
como a extensión das ,pensións
asistenciais á terceira idade par a os emigrados. "Ainda que
proveñan do governo central, a
comunidade galega foi a que.
máis loitou, por ser a que ten
máis xente fora, para que estas
axudas puideran chegar aos
emigrantes tal como as estaban
recibindo inmigrantes que chegaran ao Estado", explica.
Arximiro Rios tamén fala de que,
mália estas axudas, existe un
"valeiro" sen cobrir. O valeiro é
importante de abondo porque nel
entran miles de persoas que se
atopan sen recursos. Ter solicitado a nacionalidade do país receptor é un obstáculo para perceber as axudas. E non é algo
extraño; moitos emigrantes fixéronno para obter maiores avantaxes en América e como médio
para unha integración máis completa no país de acollida.
Que medidas pode tomar á
Xunta ante ese "baleiro" que,
segundo as voces que chegan
de América, tórnase cada vez
máis grande? Desde hai cinco
anos estabelécense as Axudas
Asistenciais lndividuais, que sa-

A SOLUCION PASA POR GALIZA
RAMON

VALCARCE

Observando a actual situación en Arxentina e, tenunha familia que non estea alcanzada por este fedo en conta, a pequena marxe de vida que ten un
nómeno e, ainda que pareza mentira, nunha grande.
xubilado, esta realidade indica que calquer activiporcentaxe deben axudar os pais aos seus tillos.
dade a desenvolver procurando un alívio, que permita sobrevivir cun mínimo de dignidade, debe . Neste plan de busca de posíbeis solucións.através
buscarse no exterior. Na República Arxentina, a
da axuda do Governo do Estado español e dogocolectividade de emigran·
,
verno galego, ternos que
tes procedentes do Esta- - - - - - - - - - - - - - - - pensar na necesidade da
utilización dos servizos sado español está formada
nun 80% por galegas. Esnitários cos que conta a
ta porcen.taxe mantense
nosa colectividade: Centro
Galega e Hospital Espae, por iso, é necesário,
·
ñol. Estas institucións taacudir as autoridades e
ao pavo galega, en xeral.
mén sofren as rabadas da
crise, coa sua permanente
É bó insistir máis unha
perda de sócios, que non
vez, en que a esta situat.
t
poden aturar o costo das
ción non se chegou por
OS
suas cuotas sociais. Consideramos que a -posibiliimprevisión dos integrantes da colectividade, quen
dade de acadar a axuda
co seu traballo diário fordos Governos central e
maron unha familia honogalego aos emigrantes en
rábel, que con grande saBos Air.es, resolvería en
críficio, incluso axudaron
grande parte a crise desaos que quedaban no seu
tas institucións. Estes funpaís a sobrelevar anos moi difíciles e constituiron
dos ~ervirian para dar asisténcia sanitária a todos .
o seu futuro na vellez.
e, consecuentemente, reducirianse os costos dos
centros que, cada vez, tañen· un maior número de
Hoxe en dia atopámonos cun descoñecido e non
servizos a prestar. •
previsto factor distorsionador da economia familiar,
como é o índice de desocupación e sub-ocupados,
RAMoN VALCARCE é presidente Centro Galego
que chega e sobrepasar o 20%. Difícilmente haberá
de Xubilados e Pensionado's de Buenqs Aires

'Non cansaremos de
1'ns1'st1'r que a e·sta s1'tuac1'0/n
de precariedade -non_se
/
eh egou por imprevision
d ·
d
ln e gran .e s a.
colectividade"

en dos fundos da Tesoureria
Xeral da Xunta e concértanse
cos Centros Galegas de Arxenti-

na, Venezuela, Cuba, Uruguai,
Brasil e Chile. "Ainda que non
ternos todos os datos concretos,

Os emigrantes encheron os seus destinos de organlzacións para apoiarse entre si. Na foto, Quinta do Sanatório do C. Galego.

Implicación dos concellos
Dentro da própria colectividade
de emigrantes, é difícil concenciar do grave problema que
atravesan os máis vellos. Ramón Valcarce conta que, antes
as visitas· dos representantes
institucionais, todo se torna en
peticións para a mellara de centros. Esquécense as persoas
que quedan dentro das suas casas, que se avergoñan de sair
ainda atravesando problemas
como a falla de medicamentos
ou unha precária alimentación.
Alguns concellos xa tomaron
nota da solicitude de axuda procedente de alén do mar. Probabelmente a ·cabeza máis visíbel
desta iniciativa sexa Rafael
Mouzo Lago, alcalde de Corcubión. A sua preocupación persoal tras unha visita a Venezuela,
onde atopou a un número importante de paisanos seus na
pobreza tras moitos anos de traballo, converteuse nunha teimana que pretende se impliquen
todas as institucións. Partidário
de que sexa Galiza quen bote
unha msn aos vellos emigrantes
máis necesitados, ere que os
concellos teñen responsabilidade na tarefa. Unha aportación
económica, mínima dentro dos
presupostos municipais, foi unha solución sinalada por este alcalde nun recente debate sobre
a problemática da emigración.

este ano concedéronse perto de .
mil, o que supón un 70% das
Para o presidente do Centro
solicitudes que tiveGalego de
mos", di Arximiro
Xubilados e
Rios. O primeiro que
Pensionados,
chama a aténción
que traballa
cabeza máis
destas axudas indivicon Rafael
visíbel da
d uai s é que son de
Mouzo cando
corenta mil pesetas
visita Galiza,
iniciativa
de
anuais cada unha, é
unha solución
dicer, non chegan a
puntual
"neimplicar
catro mil ao mes.
cesária canorzamentaria-do se tala de
O segundo é a dimipersoas con
mente aos
nución que sofreron
poucos anos
nun par de anos. No
de vida por
concellos
na
ano 1991 materialidiante", implizáronse 2.200 axucaria a aporaxuda
aos
das e, no ano setación
de
guinte, 2.500. Seemigrantes
concellos,
gundo Arximiro
Xunta e GoRafael Mouzo
Ríos, a situación
vern'o Cennos últimos anos
InmediaLago, alcalde de tral.
vario u, referí ndose
tez para que
a ampliación das
os
cartas
Corcubión.
pensións e isto pocheguen aos
de explicar, seguncentros galedo o xefe de servizo
gas, non para
da Secretária para
infraestrutuas Comunidades
ras, senón
Galegas, a redución amáis da
para cubrir a seguridade social
metade das Axudas Asisten- _dos que máis a precisan e non
ciais lndividuais .
poden pagala. •
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Non esquenzamos aos avós
Nunca nos han pagar a nosa fame de outrora,
remataban os versos emocionantes de Fuxan os
Ventas referidos á emigración. Calquer radiografía da
nosa história política, social e económica ten que
poñer en lugar principal a ferida que parteu en dous
ao país, levando a homes, mulleres e nenas nunha
imensa riada que atravesou dúcias de paises de
Europa e América. A situación económica que se vive
desde hai vários anos en Latinoamérica invertiu os
termos nos que se planteaba a ecuación daquel
masivo exílio, e son agora os emigrantes os que
reclaman axuda da pátria que deixaron.
:;o
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O problema principal concéntrase na Arxentina, no
que a política económica de Menem destruiu por
completo o entramado de axudas e subsídios que a
meio das Mútuas se deran os traballadores. O sistema
de pensións deixou a persoas que traballaran durante
décadas, sostendo en moitos casos ás famílias que
ficaran na Galiza, nunha precariedade de fame. O
problema chega a ser angustioso. nestes anos nos que

\

o neoliberalismo de Menem, destruiu a moeda, xa
feble, e non dubidou en cargar no centro de Bos Aires _
contra vellos e vallas que reclamaban revalorización e
estabilidade nas suas pensións.
O reclamo do asociacionismo da emigración galega ao
Estado español era completar o sistema de axudas e
pensións aos connacionais na emigración, mesmo
extendido á primeira xeneración galego-arxentina. A
preguiza e o deixar pasar o t'empo, foi a política
seguida desde o governo central. A criación da Xunta
debuxou unha nova situación, pero baixo a disculpa da
falta de competéncias e a evidéncia consecutiva de
Albor, Laxe e Fraga en non querer forzar pol.iticamente
a soberanía, a Secretaria das Comunidades_Galegas
só deseñou un programa de axudas, en ocasións
repartidas clientelarn:iente, e organizou un mínimo
programa de intercámbios, como os Reecontros que
se dan nos meses de final do ano.
Os grandes ausentes desta política de achegamento

foron en todos os casos os concellos. Agora que se .
cumpre un ano da reivindicación do 0,7%, que
mobilizou principalmente á mocidade, é o momento de
chamar aos governos municipais a debater estas
axudas, e designar unha parte dos seus orzamentos a
atender aos galegas emigrados.
Os departamentos de servicios sociais municipais non
singularizan este problema porque a distáncia permite
encoller os ombreiros, e porque é 'mellar mirar para
outro lado ainda que non haxa concello galego que
non se beneficiara do retorno do aforro dos galegas.
Escalas, lavadoiros, construccións civís de moi diversa
fasquia, até mestres pagados cos cartas dos galegas
emigrados en Cuba, Uruguai, Arxentina ou Venezuela
enchen moitas vilas e aldeas galegas. Esa débeda
cos avós e as avoa~ galegas, que agora están en
grave dificuldades, é a que debemos pagar
comenzando desde a base democrática dos
concellos.+
· A NOSA TERRA

_4_~_~:_:_~_~_NO_VE_MB_RO_DE_19_95~~~~~~~-;~~·~~~~~~~~~~~~~~
·ARECONVERSIÓN PESQUE~A

O presidente da CEOE e P~jol califican o acorde de positivo

Intereses ~spañois e comunitários no Magreb
consideran un éxito o acordo con Marrocos
• G. LUCA DE TENA

Os intereses españois e
doutros paises
comunitários no Magreb,
nomeadamente Franza,
·consideran un éxito o
acordo con Marrocos e
asi o proclamarán na .
Conferéncia
Mediterránea que se vai
celebrar en Barcelona
este fin de mes.

norteamericanos, xudeus
e un pouco os árabes, pero Europa estivera ausente". Cannes e Barcelona
ocúpanse dos intereses
da UE no Magreb.

A avangarda financeira e industrial da UE está satisfeita
ca trato, e dentro dela hai que
considerar tanto a esta fracción
dos .intereses pesqueiros como
a empresa estatal española
Enagas a francesa Sonatrach.
O Governo español marca o
paso dos que consideran a política mediteránea como monteria maior na qL.Je compre considerar os grandes contratos e
desbotar as pezas menores. A
pesca pode selo de feito ao representar só o 1 por cento do
PIB español ainda que a sua
importáncia sexa básica na
economia galega.

Esta interpretación, que abanDuas opinións de calidade condeira o Governo de Madrid, non
firman que España vai· celebrar
considera a queima de máis
coma unha festa
dun tércio da frona Conferéncia
ta, a perda de
Mediterránea o
máis de seiscenque Galiza consitos postas de tradera un atentado
ballo direitos e o 'Non son eu
contra os seus
peche a perpeo
descobredor
intereses básituidade dos calad o iros sahar iada influéncia de cos. O presidente
da Confederanos. Este vai ser
certos grupos
ción Española de
o resultado do
Empresários Joacordo que ainda
europeus na
sé Maria Cuevas
agarda aproba(amigo persoal
ción, por un praeconomia
do presidente da
zo de catro anos,
Xunta e financiaasi que se levanmarroquina"
dor xenerosísimo
ten as reservas
CONSELLEIRO DE PESCA
do PP nas duas
de Bélxica, Hoúltimas campalanda e Alemaña
ñas autonómipor competén. cas) di que a
cias de Marrocos
pesca é un intesobre producións
rese menor para .
agrícolas marxio Estado e quer
nais.
aumentar o lo.t e
de Marrocos conEn rigor, os artra a cobiza dos
madores máis
barcos do Norte que lle rañan
capitalizados fan un bon negóas praias.
cio coa exportación das suas
empresas a Marrocos, a cámbio
Importante para España
da franquía de pesca ilimitada,
das melloras do rexime de exJordi Pujol volve a vista á definiportación, da prevista reconverción financeira da política da UE
sión das tripulacións con rebaino Mediterráneo, trazada en Canxa de salários e do tratamento e
nes. Ali se debuxaron as liñas do
conserva do peixe en plantas de
. que van ser os intercámbios co
capital mixto.

Abrir portas e introducir estabilidade? Eisa versión do
conselleiro de Pesca "Estou seguro de que se houbese transparéncia poderi an se entender causas
que non se comprenden.
Asegurar no tema de Marrocos que ternos que facer
concesións para frear o integrismo islámico paréceme un algo de chantaxe".
Xoán Caamaño explica en
que copsiste a oculta ameaza: "E unha chantaxe á
opinión pública para sometela co temor de que hai intereses máis elevados ca
os da pesca, pero que non
se poden coñecer. Se os
hai, que os digan para que
todo o mundo comprenda.
Ese roibén de que hai algo
por trás, estanos levando a
romper os princípios esenciais da UE". E o conselleiro de Pesca remata "Non
son eu o descobredor da
influéncia de certos grupos
europeus na economia
marroquina nen o que estivo a dicer causas da casa
real de Marrocos".
o

A coroa española ainda é
administradora do Sáhara, segundo a ONU, como
sinalaba unha manifestación, convocada pala
Asemblea de Mariñeiros do Morrazo o día 4. Pero o Governo
español prefire os negócios coa
última satrapia medieval do Magreb, entre as que figuran a exportación de armas para enmendar á oposición interior, como explica Gilles Perrault en O
Noso Amigo o Rei, o libro que
quixo proibir Hassan 11. A Comision Europea tamén.t

consumo de peixe nos Estados Unidos aumenta imparabelmente. Ao mesmo tempo, os
diários insisten en que os caladoriros están esgotados

Magreb, arredor do gasoducto do
Rif que trae o gas alxeriano deica
o Estreito. Pujol di que o de Cannes foi un acerto que se vai prolongar no éxito de Barcelona a fin
de mes. "Ninguén o vai recoñecer
-di o presidente catalán- pero
irnos ter un bon acordo con Marrocos. lsto é moi importante para
España e para Europa. Ainda
que un bo trato dificilmente poder

ser agradecido (sic) porque ten
que partir da base de que ternos
que sacrificarnos. Marrocos entra
no xogo, abrímoslle as portas e
introducimos elementos de estabilidade'.
Pujol fala do Cúmio de Ammán,
que foi unha prolongación da
conferéncia de Casablanca. "Ali
os únicos que contaron foron

Prexudicados ~nce barcos galegas e beneficiadas as Malvinas e a Arxentina

España regala cuota·
no Atlántico Sulocidental ao non conceder permisos temporais
• SEVERINO XESTOSO

A recente negativa da Administración Pesqueira de tramitar os permisos temporais de
pesca (PTP) de once dos barcos que traballan no Atlántico
Sulocidental puxo de manifesto a falta de fluidez na comunicación entre a Dirección Xeral
de Recursos Pesqueiros, dunha banda, e a Secretaria de
Pesca e os armadores do sector, da outra. Mentres a primeira afirma estar permanentemen e en contacto cos segundos, estes últimos, por médio da sua asociación, recoñecen que "desde hai praticamente cinco meses non existen contactos e_o diálogo nen
sequer é doado".

O conflito ten como pano de
operan nesa área e colocaría ao
fundo a recente Conferéncia
Estado nunha posición de desventaxe no momento destes ordas Nacións Unidas sobre espécies transzonais e altamente migaismos internacionais acordagratórias, xa que a Dirección
ren unha regulación na zona.
Xeral está a levar á prática con
Cómpre ter en conta que os inexcesivo celo o Tratado que
formes científicos que manexamanou nesa Conferéncia, mesron na Conferéncia indican que
mo cando ainda está pendente
o esforzo pesqueiro nunca pode ratificación, posibelmente no
deria acadar o de hai catro ou
vindeiro Decembro. Os emprecinco anos, cando chegaron a
sários do sector non comparten
traballar entre 65 e 80 barcos.
.a decisión de repregamento da
Dirección Xeral porque, coa visO conflito coa Administración
ta posta nos orgaismos internacentral agravouse no momento
cionais que nacerán a resultas
dos armadores denunciaren puda Conferéncia en cuestión, xulblicamente a pasividade da Digan moi perigosa a redución da
rección Xeral, transcorridos 30
nosa presenza no caladoiro. Sedias despois de solicitar os pergundo estas voces, un abandomisos temporais. A reacción da
no de parte da frota significaria
Administración, o 27 de Outubro,
beneficiar outros países que .. f?i remitir un fax denegan~o os

mer, a mencionada veda da pota
permisos en base a que a Consó resposta aos intereses dos
feréncia da ONU foi en Agosto
países desa área -que perside 1995, o estabelecimento dunguen máis cuota de mercado e
ha zona de veda de pota nas zomáis cantidade que pescar- e,
nas da Arxentina e as Malvinas
e a convenéncia de que España . en todo caso, o repregamento
da frota que propugna o Ministénon aumente o estarzo pesqueiriq é precipitada e resposta ao
ro en zonas internacionais.
que califica como síndrome Tobin. Os armadores eren que, a
A política da Administración· é
resultas da' guerra do fletán, o
só conceder os permiso·s temCanadá usou unha estratéxia
porais no Atlántico Sulocidental
propagandística e nível internaaos barcos que, ao tempo, estecional que o Estado espaflol non
xan en posesión dunha licéncia
foi quen de contrarrestar e que
nas augas reguladas polas Malsinalaba á frota galega como devinas. Para os armadores isto
predadora, mentres o Canadá e
significa que o Governo desas
outras nacións con frota pesillas vai ser quen regule a pesca
queira, apresentábanse como
galega nas augas internacionais
defensoras dos recursos pesdo Atlántico Sulocidental.
queiros e, ao tempo, quedaban
coa cota de produción .galega.•
Pará a patronal armadora Ana-

RESPOSTAS AO DESMANTELAMENTO ECONÓMICO

"Pior q_
ue a crise é a·pasividade da Xunta", sinala Manuel Mera

Q

número de parados
en Galiza mantense,
pésie a disminuir a
povoación e aumentar o
número de pensionistas.

A CIG ·poderia convocar
3US

peenma

-···-

unha folga·xeral despois
da mobilización do 25

Frente a 900.000
persoas ocupadas, das
cales só 550.000 son
asalariadas, o número de
desempregados é de
200.000.

;es
esdo
Es-

oude; as
en.

A mobilización nacional do 25 de Novembro
"estará inscrita no proceso de actos que preparen·
unha folga xeral, como resposta contundente á
política que as distintas administracións manteñen
con Galiza", sinala Manuel Mera, secretário

-···º

confedera! da CIG. A decisión dependerá da
participación do~ traballadores nos actos dos
próximos dias. Contin_uan a celebrárense ·
a~embleas comarcais e de fábrica, asi como
reunións con diversos colectivos sociais.

s maiores de 50
anos, os mozos e as
mulleres son os máis
afectados pola destrución
de emprego.
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u n 36-38% dos
asalariados teñen
contrato eventual e un
93-95% dos novos son
deste tipo ou a tempo
parcial. De continuar esta
liña, en dez anos o 70%
dos traballadores por
conta allea estarán nunha
situación laboral
precária.
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unha década, o
número de explotacións
agrárias pasou de 80 a
60 mil.
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BENITO/VOZ NOTICIAS

Mobllización celebrada o pasado dio 4 a prol da frota de Marrocos.
•M.V.

Pesca e conserva, naval, agroindústria e outros casos como
o de Alvarez son mostra, segundo a Confederación lntersindical Galega, do ataque que
están a padecer os sectores
básicos e que se engaden á
"precarización, empobrecemento e incertidume" que vive
a cidadania.

ota

s~n

s salários
un •
40-50% máis baixos que
en Cataluña, País Basco e
Madrid, as zonas máis
desenvoltas.

á

9

-···-

Manuel Mera, Secretário Confedera! do sindicato nacionalista,
lembra que á embestida final
que ven de sofrir o sector naval
público, ben lago haberá que
sumar a crise de empresas como Bazán, cuio plano de conversión á produción civil pode
non ser levado adiante.

A M61s • .cril8, desgoverno
''Os seis anos de governo

Fraga
teften unha clara expresión en
cifras. Aqul non só hai cri~e. senón desgoverno e pasividade
ante a destrución de 1 20. ooo
poatos de traballo neste periodo. ~7.000 deles na indústria",
ainala M~ra.

"Hai sectores que están a medrar -recól\ece- pero- so'n

aqueles que non crian emprego,
nen están relacionados coas actividades básiéas do país".
"Doutra parte a débeda pública
-engade- pasou de 40.000
millóns cando Fraga tomou posesión, aos 350.000 previstos
para o final do orzamento de
1996".
üutro síntoma desta situación
de emerxéncia radica, segundo

Manuel Mera, "no deterioro das
condicións de vida de moita
xente e na acumulación de riqueza en poucas máns, desde
que veu Fraga".

"É certo, sinala o dirixente da
CIG, ·que o governo galega· non
canta con todas as competéncias necesárias, pero ainda sen
elas poderia tomar medidas de
presión e defensa, do tecido industrial".

Mera retírese tamén á mellara
das estradas como "clientelista",
porque "non tivo en conta as necesidades, nen contou coa planificación territorial do país". "As infraestruturas teñen sentido -engade- se van acompañadas da
defensa do aparello produtivo,
pois neutro caso as estradas que
poderian ser úteis para promover
as exportacións, acabarán servindo, á inversa, para que aumenten ás importacións". •

r----------------------------------------- ~---------------------------------,
'
.

1

CCOO e UGT /-.

esquécense de sinalar aos culpábeis'
"Para min é todo un síntoma
-sinala Manuel Mera- que
certos méios de comunicación
alcumen de unitária a manifestación de CCOO e UGT, conforme satanizan as mobilizacións dos mariñeiros e ocultan
as 0pinións da CIG".
"Que porque sucede? Pois porque CCOO e UGT maniféstanse do ganchete daqueles mesmosque son responsábeís das
L----------f--~_:

____ .:__:_:_ ____

medidas que critican. Mobilizarse asi é querer enganar á xente. A sémana pasada asinan un
acorde que significa a perda de
case 1.170 postas de traballo
en Astano e Barreras, non fan
apenas nada en defensa da
pesca, e agora saen á rua e, inda por riba, ca apoio do PSOE".

sector naval público
(Astano e Barreras)
perderá, despois da
sinatura da última
re·conversión, 1.170
empregos.

-···-·

Q recorto da flota do
banco canário-sahariano
suporá a perda de 600
novos postes de traballo .
que se sumán aos xa
. desaparecidos por mor
da redución da flota
conxeladora que
traballaba na pesca do
fletán.

pre sinalar aos responsábeis.
Non facelo constitue un fraude".

Manuel Mera matiza con todo a
sua postura a respeito das
duas centrais estatais: "Non
son os nasos enemigos. O que
lle pedimos é que analisen as ·:
suas alianzas e que rectifiquen. 1
Algo xa conseguimos, porque :
"Creo -engade o Secretário
até que nós non anunciamos a :
Confedera! da CIG- que ademanifestación do 25 eles non :
mais de dicer o que pasa, compensaban en mobilizarse".•
1
~-_-~~~::.~-~-:~::_ 1--~·-·:_~~~~---~~;_ ______·__ :_ _____,.._:_ ____
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dificultades da
indústria conserveirá caso de Massó- estanse
a ver incrementadas coa
entrada de latas
marroquinas·. Conservas
El Cisne pode ser unha
das novas empresas
ameazadas de cerre . .- ·

1
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XOSÉ LOIS

•OBNGda
emigración
reunirase en
Cafalunya

Nos vindeiros dias 25 e
26 de Novembro,
celebrarase en Barcelona
a IV Asemblea do BNG na
emigración. Nela
trataranse, entre outros
aspectos, a problemática
dos que teñen que viver
lonxe da Galiza e a
orgaización do
nacionalismo no exterior.
Catalunya e,
concretamente •. a cidade
de Barcelona, recebeu a
milleiros de galegos,
sobre todo, a partir dos
anos 50. Por outrq banda,
xa no noso país, o
deputado nacionalista
' Alfredo Suárez Canal,
apresentou no
Parlamento unha
proposición non de lei
para criar un Museu da
Emigración. O grupo do
BNG ere que non é unha
iniciativa meramente
cultural, senón un acto de
xustiza e consecuéncia
cos milleiros de persoas
que tiveron que deixar
Galiza por razóns
económicas.+

• Malvar a prol
da Xunta no
caso do Ribeiro
de matute
O Fiscal Xefe do Tribunal
Superior, Ramón Garcia Malvar,
opáxose-á-admisión á trámite
dunha querela do socialista
Miguel Cortizo contra a Xunta
da Galiza por malversación de
cartas públicos en referéncia ás
subvencións a Caves Fin de
Siglo. O Tribunal Superior
·coincidiu con Malvar rexeitando
·un recurso despois da non '
admisión a trámite da querela e
este úlimo afirmou que a
intervención dese alto tribunal
tiña que producirse caso de
deducirse responsa9ilidades
penais de persoas aforadas,
pero non cando está imerso nun
procedimento no Xulgado de
Ourense.

• Unha ONG 1,va as
bici-muiños a
Guatemala

Malvar na prática exculpou á
Xunta das responsabilidades pala
falta de control do destino dos
cartas. Para o Fiscal esas
medidas correspondian só ao
Instituto Galega de Promoción
Económica (rGAPE), órgao que
concedeu o creta, ainda q'ue o
Consello da Xunta asinou o
devadito empréstito e o próprio
IGAPE é unha institución financeira
da própria autonomia. •

A organización non
guvernamental de
Chantada, Bicis pota Paz,
financiou un proxecto de
muiños de millo enGuatemala, do cal xa ten o
informe final. Coa modesta
cantidade de catrocentas
mil pesetas, o proxecto
financiado polos
chantadinos pode ter unha
maior repercusión. Moer
millo é unha actividade moi
importante nas
comunidades de •
Guatemala para facer a .
torta, alimento básico.
Segundo esta ONG, a dura
tarefa de moer, que
normalmente levan a cabo
as mulleres, vese moi
facilitada polas bicímuiños. Os .aparatos
conteñen un muiño de
millo e móvense por médio
de pedais e o cadro dunha
bicicleta conectado ao
muiño. Bicis pota Paz
tamén enviou triciclos,
para transp9rtar camas
grandes, a Africa, Asia e
Latinoamérica, desde o
inicio dos seu traballo en
1990. +

•OPPde
Carba Hedo
.
,
renuncia a
cobrar o canón
eléctrico

.

Mentres o concello de Chantada
ten unha senténcia ao seu favor
na que se lle adxudica o
pagamento de máis de mil millóns
de'pesetas en concepto de canón
eléctrico, o PP de Carballedo opta
por non enfrentarse á Deputación
de Lugo. O Sábado 4, o PSOE e o
BNG apresentaron unha moción
para que o concello solicitara o
que lle corresponde por-ter no
seu território unha central
hidroeléctrica. O PP, que conta
con cito dos once concelleiros,
rexeitouna porque "non convén
enfrentarse~ Deputación". O
alcalde de Carballedo, Xúlio
Manuel Yebra-Pimentel,
argumenta que a Deputación de
Lugo fai moitos investimentos no
concello e que non ten sentido
litigar con ela.
A oposición lembrou aos
representantes do PP as
contadas obras que leva feíto a
Deputación de Lugo en_
Carballedo e pediulle ao alcalde
que, cando menos, o concello
se integrara na federación de
municípios afectados palas
hidroeléctricas. O grupo de
governo negouse tamén a esta
proposición.•

• Ingreso en prisión
doutro insubmiso

A. IGLESIAS

• Os empréstitos do lnesga
chegan un ano tarde
lnvestimentos Estratéxicos da Galiza (1NESGA), entregou con un ano retraso dous empréstitos brandos -a baixo interese- a lnditex (matriz
de Zara) e a Coren. O !NESGA é unha sociedade de fomento da Xunta
presidida polo conselleiro de Economia, Xosé António Orza, e integrada polas catro caixas de aforras e o Banco Gallego que en teoria deberia ser un instrumento financeiro flexíbel que acodira a apoiar
_aqueles proxectos empresariais expansivos vitais para o desenvolvimento da economía do país. Co retraso dos cretos (1.500 millóns a
. Zara e 340 a Coren) estas duas empresas tiveron que pospor temporalmente o seu crecimento e consolidación; por esta razón, a utilidade
do !NESGA quedou en entredito, sobretodo porque esta era a primeira operación que desenvolvía -a devantjita insitución "financeira. +

Mália a aprobación do
novo Código Penal, o
insubmiso Xosé Lois
·cabánas, militante de
Galiza Nova, terá que
ingresar na prisión de
Bonxe o vindeiro 13 de
Novembro. Cabanas foi
condeado polo xulgado de
Vilalba a dous anos, catro
meses e un dia de prisión
acusado dun delito de
insubmisión ao servizo
militar. A Cabanas non lle
aplicaron o princípio de
retroactividade da lei
penal, mália que o novo
Código Penal impón unha·
pena mínima de seis
meses (a aplicada a el),
que é máis beneficiosa
que a que ten que cumprir
.
'. -o lr·l's'ubmiso. +

g¡

• A CIG leva ao
Tribunal Superior ó
conflito do anúncio
televisivo
Manuel Dios, secretário de Comunicación da crG, apresentou un recurso diante do Tribunal Superior o Mércores 8 de
Novembro polo que o sindicato considera "violación da liberdade sindical e da liberdade de expresión". A negativa da
Compañia da Rádio e a Televisión da
Galiza e da Televisión Española na Galiza a emitir un anúncio publicitário da
central sindical foi o que motivou o recurso. A decisión produciuse no Consello de Administración da CRTG cos votos
a favor dos representantes do PP, a
abstención do PSOE e en contra do BNG.
O argumento esgrimido pola compañia é
que non se curr,pren as normas da publicidade ao ser co,rsiderado dentro dos anúncios «políticos, relixiosos ou filosóficos».
Manuel Dios ere que a campaña non entra
dentro destes supostos e que se se aplicara estritamente ese critério non haberia publicidade na TVG. "Non se poderia emitir a
prática totalidade da publicidade política
de carácter institucional da Xunta, campañas de carácter filosófico coma a de
somos iguais, somos diferentes ou a relixiosa do xogador Donato, do Deportivo,
anunciando o libro dunha secta", di.+

• Chirac renúncia ás
promesas eleitorais
•
para cumpr1r
con
Maastrich
O primeiro ministro francés Alain Juppé
. apresentou a sua demisión ao presidente
Jacques Chirac, que inmediatamente
confirmouno. no seu posta cunha remodelación importante no govemo. Redúcense
- os ministérios pero endurécense, se cabe
máis, as políticas de restriccións. A remodelación resposta, en parte, ao desprestíxio do governo entre a povoación. Pero
Chirac e Juppé seguirán adiante coa sua
política económica, que nada ten que ver
co que se prometeu antes de gañar as
eleicións. O primeiro ministro subiu os impostos e conxelou os salários aos funcionários, o que lle valeu unha folga que paralisou a Franza. As intencións están claras, e Jacques Chirac non as agacha:
non se potenciará a política social e si
continuarán as medidas liberais con menores cargas aos empresários. O obxectivo é a converxéncia europea, ou sexa
Maastrich a cámbio de ter máis paro.•

. .

• Escondrillas di que
,
as negoc1ac1ons
con Massó
están paradas
Como xa se informara anteriormente (ANT
Nº 697), Luciano Villar, presidente do comité de empresa de Massó ven denunciando hai tempo a falta de claridade nas
negociacións entre a familia Massó e o
empresário Escondrillas. Por fin, Villar conseguiu comunicarse co empresário e o
que este lle comunicou ven confirmar as
· sospeitas. José Mª de Escondrillas afirmou
non ter contactos cos propietários da conserveira desde hai máis de un mes e asegurou descoñecer a situación que atravesa. Confirmou, ademais, que non estaria
disposto a adquirir menos dun 80% das
accións. Para o presidente do comité de
empresa, a imprecisión da posíbel operación pon de manifesto que a Consellaria
de Relacións Laborais fiouse dun papel .
asinado polo empresário para ampliar a regulación de emprego aos traballadores fixos. As axudas para as traballadoras fixas
discontínuas ainda están no ar.+
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o.proxectci d9 lei pasou o ~rá\nite par1kmentar

.
cos votos do PP e as críticas de falta de diálogo de PSOE e BNG·

Os fundos sociais das Cah(aS de Aforro poderán
suplantar as funcións da administración pública
.

..

.

-
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o ''fiasco da obra

• CARME VIDAL

3.

Como un proxecto difuso,
confuso e intervencionista
calificaron os grupos da
oposición o proxecto de lei
de Caixas de Aforro que
'prosperou grazas ao voto
do PP. Tanto PSOE como
BNG acusaron ao governo
de se agachar na
ambigüidade, que lle pode
permitir usar a obra social
como substituto da política
pública na matéria.
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O conselleiro de Economia, Xosé António Orza, defendeu o proxecto de lei de Caixas de Aforra
destacando a sua definición como entidades financeiras de carácter social e sen finalidade lucrativa, ao tempo que fixo fincapé na sua territorialidade que fai
que "deban pór os seus planos
de expansión en coñécimento da
Consellaria". Orza sinalou que as
Caixas terán a obrigatoriedade
de destinar entre o 25 e o 40%
dos seus beneficios a obras sociais, pero que nengun momento
respondeu ás acusacións da
oposición sobre o destino destes
fundos, que mesmo se poderian
adicar a cumprir funcións que
pola sua natureza deberia cobrir
a administración pública.

ié

:e
e

Os grupos da oposición recebaron con descontento a pasividade
das explicacións do conselleiro
aos múltiples requerimentos que
lle lanzaron. O portavoz do BNG,
despois de chamar a atención de
que só as caixas, e o Banco Pastor como excepción, son os poderes finaceiros que teñen no país os seus centros de decisión, sinalou que cada vez no plano funcional "as caixas se distinguen
menos dos bancos, mesmo nas
operacións activas hai xa caixas
na Galiza que se adican ao financiamento creditício de empresas
en proporcións análogas á banca". Dado o contido do proxecto,
o BNG, que apresentou unha
emenda de devolución -ao igual
que o PSOE-, considerou que
debido á auséncia de navidades
seria "un acto de modéstia que

benéfico-so~ial"

e se a Xunta ''tenciona alimentar,
a partir dos éxcedentes das caixas, circuítos paralelos aos dos
presupostos xerais da Comunidade Autónoma" co fin de cobrir servizos públicos sociais "cada vez·
máis desmantelados". No fin Bei- ·
ras chegou a dicer que no proxecto de lei-"vale'todo", e o destinado
a obra social pódese investir en
"fundos do IGAPE considerándoos como unha obra de interese
social". O deputado nacionalista
argumentou as suas dúbidas aludindo ao "contexto da actual conxuntura política do aparello institucional da autonomía galega" e
acusando directamente no tecido
administrativo á "trama partidária
da forza política hoxe no poder".
Do mesmo xeito que o voceiro socialista se perguntou polos critérios que se seguirían para deenvolver a sua función social xa que
_a lei prevé que os investimentos
respondan a estudos prévios, pero "QL!e estudos?, quen os fai?";
perguntou Santos Oujo.

se considere como unha reforma"
e considerouno "máis papista que
o papa da normativa central", co
que a lei nace "maniatada". Para
Beiras, do Proxecto non se pode
deducir un modelo para o país e
neste sentido increpou ao conse-

lleiro dicendo se ta responder ao
de "Méndez de Caixa de Galiza
ou de Gayoso de Caixa Vigo".

Unha obra social #conf~sa"
Pero o debate máis forte xurdiu

verbo da utilización\ dos f.undos
das Caixas destinados a obra soGial, habida canta tamén que é no
· único ponto onde se introdl)cen
navidades claras a r~speito do
marco normativo anterior. Be iras
. inte~rogou no seu discurso sobre

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

A oposición critica

o intervencionismo do Governo
O portavoz nacionalista Xosé
Manuel Beiras lembrou máis
unha vez no parlamento o modelo financeiro creditício proposto polo BNG e que responde aos "xenuínos problemas
. derivados da condición periférica" e á elaboración dun modelo
económico de acumulación autónoma que que "poña en valor
o potencial económico galega".
O economista e deputrado nacionalista apresentou como as
duas vías posíbeis a criación
de institucións financeiras pú. blicas autónomas ou o empre-

go de "resortes autonómicos
de política financeira-creditícia
que regulen e orienten o funcionamento do binómio aforroinvestimento no sector privado
da economía". Nestes dous
modelos, Beiras défendeu con
contundéncia a opción do seu
grupo polo primeiro, co fin de
. constituir unha política económica autónoma galega coa
criación dun Instituto 'Galega
de Crédito e criticou qtJe ·po-r
iso "foi tildado de intervencionista e quixera saber se non o
é máis o que deseña normas
que interveñan no campo do

xogo privado", referíndose ao
proxecto de lei de cai~~s de
aforro que pasou a tr:ámite cos
votos do P.
tamén o deputado socialista
Santos. Oujo calificou á lei de
~·excesivamente intervencionista", e para iso referiuse ao artigo 39, segun.do ó cal a Consellaria de Economía e Facenda
terá-que dar· autorización ás
Caixas ·tanto para a.·concesión
de créditos como para os investimentos ·en imóbeis, accións, participacións ou outros
activos monetários.•
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O portavoz do grupo socialista
pediulle unha resposta ao conselleiro do porqué da apresentación
neste momento deste texto lexislativo "decepcionante" e incidindo
no tema da obra social sinalou:
"Como se enlaza co IGAPE,
!NESGA e SODIGA? Intentan
unha nova forma de financiamento autonómico para as obras
de carácter social"?" Para o deputado do PSOE esquécense temas como a criación de emprego
e déixase átotal ambigüidade no
destino da obra social que fai
que .a lei sexa "de toma e 9aca
porque non hai claridade do uso
que se vai facer". Outras das tachas aludidas polo deputado socialista foron a ubicación da figura do Defensor do cliente coa
Consellaria de Economía, e o feíto de que o texto permitise que
minorías dás asembleas podan
decidir as fusións con outras Caixas ao tempo que pediu que se
dese canta das accións sociais e
dos presupostos no Parlamento.
Tanta Beiras como Santos Oujo
lamentaron a falta de diálogo do
grupo do poder coa oposición á
hora da apresentación do proxecto no Parlamento e. consideraron o novo texto como uriha
"reforma" dos anteriores.•
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P.ARLAMENTO

Guiña prometera na apresenlación do proxecto que se chegaria a un acorde "máximo"

O .PP aproba a ·lei de Ordenación ~o _ferritório
_s en o/consenso reclamado pola _oposición
ceildéncia debia ser realizada
por todos os grupos mediante
ponéncia conxunta".

• CARME VIDAL

Non hai recoñecimento de
parróquias nen comarcas
-apesar das promesas de
Guiña Crespo cando se
~presentar~ o proxe~to
ria Lei de Ordenación do
Território que se ven de
aprobar no parlamento cos
votos do PP e a oposición
de nacionalistas e
socialistas, que lamentaron
a falta de consenso nunha
lei que deberia estar
chamado a perdurar.
Cando se apresentara o proxecto de lei hai un ano no Parlamento, o conselleiro de Ordenación do Teritório prometera o
máximo consenso nunha lei
A nova lei posue uo marcado carácter desregulador, deixando en mans dos concellos-facilmente influenciábeis polo clienteconsiderada transcendental pa- . llsmoas decisións urbanísticas.
A. IGLESIAS
ra o país. Mesmo asegurara dase está a esquecer a "nosa conquela o conselleiro que a ausénpeténcias, mesmo pola xerarFrancisco Trigo, que hai un ano
cia das comarcas se ia subsadición periférica" e deféndese
apresentara o proxecto alternati- : quia de quen ten que apr9bar.os
un "modelo provincial e provinnar en comisión, onde se terian
vo do BNG, criticou que a lei naplanos" e mesmo se propón dese conta as aportacións dos gru- · cese con problemas de "contracialista cando se algo comeza a
de o governo, unha "división tehon ter vocación de perdurar
pos parlamentares. Un ano desdición á hora de definir os elerritorial desvertebradora, porque
pois, a lei foi aprobada con máis
son os entes provinciais, que só
mentos de planificación" e mesas comarcas só se van realizar
que escasas modificacións e
poden existir se se están a inmo chocase coa Lei do solo ou a
pola vontade ~os concellos".
tanto socialistas como nacionaxectar artificialmente". O depude desenvolvimento comarcal.
listas lamentan non ter chegado
tado nacionalista criticoü a falta
En troques de constituir un ver- . Ademais de criticar o esquecide consenso á vez que defena nengun tipo de consenso que
dadeiro marco de ordenación temento da parróquia e a comarca
evitase a promulgación dunha
deu que "unha lei de ordenación
como sinais ·de identidade galerrio rial, a lei provoca segundo
lei "sectária''.
do território dada a sua transTrigo "un maremagnum de comgas na lei, F. Trigo sinalou que

Unanimidade na galeguizacióri
das denominacións provínciais
da Coruña e O~rense
Os tres grupos con representación no Parlamento aprobaron
de xeito unánime o cámbio nos
topónimos provinciais de A Coruña e Ourense, que até agora
figuraban oficialmente en español. O texto da iniciativa apresentada polo PP será remetido
ás Cortes Españolas, ao se
tratar o nome das províncias
dunha com peténcia esta~ al ,
coa petición para a sua tramitación na orde do dia dun pleno próximo ao que acudirán os
portavoces dos grupos políticos con representación na cámara galega para efectuar a
sua defensa.
Tanto o PP como o PSOE comprometeron aos seus grupos en
Madrid para apoiar a iniciativa e,
ao respeito, Pilar García Negro
solicita "que se impliquen tamén
en lle dar a máxima celeridade
posíbel para que .entre nesta lexislatura". A deputada nacionalista pede tamén cumprimento
par.a o contido desfa proposición , e novamente demanda o
acatamento da Lei de Normalización Lingüística no uso dos
topónimos, e neste senso sinala
a contradición na que entra o
mesmo presidenté tja Deputación da Coruña cando no Concello vota a favor do recurso ao
Supremo na defensa do nome
. castellanizado".

A' aprobación do nome en catalán das províncias de Girona e Lleida nas Cortes ven xa
de Setembro do 1991, a inicitaiva de Convergencia i Unió
e nese mesmo ano, en Outu bro, o BNG apresentara unha
proposición non de lei relativa ao cámbio rt-.a denominación oficial .das províncias galegas sen que por isa se fixese cumprir por part~ do Grupo Popular no Congreso dos
Deputados. Ao n·on ter nengun tipo de resposta, en Febreiro de· 1992 o BNG formulou unha nova pergunta parlamentar sobre os trámites
nos que se encontraba a iniciativa lexislativa, e o tema
volve ao parlamento o 12 de
Setembro de 1995, máis de
tres anos despois, da man da
proposición asinada polo PP,
que agora foi aprobada por
unanimidade.
Os tres grupos parlamentares
mostraron a sua satisfacción pola aproóación da iniciativa, e
mentres Mª Xosé Porteiro facia
votos por "pór en valor unha língua que debe ser útil e confortábel", o deputado do PP pontualizaba que "non se trata de imposición senón de ·que se use por
convencimento neste momento
de optimismo que vive a língua
galega". •

Taméri o socialista Xosé Carlos
Baños calificou a posición do PP
de "visión de exclusividade ao
respeito da lei" e lembrou o acordo prometido que se traduciu en
catro únicos cámbios a respeito
do proxecto apresentado. Para
Baños a lei carece de "personalidade, falta de elementos autóctonos e non garante que a ordenación do território se leve a cabo"
e deixa todo en mans do executivo, xa que só se limita a estabelecer instrumentos "para que algun dia alguén teña vontade de
facer unha ordenación do territorio". Tamén recoñeceu o deputado socialista que a lei chegaba
tarde para porlle fins aos "desmáns" que sofreu o noso território e ia conseguir que a Galiza tivese "o maior número de instrumentos de ordenación territorial".
O deputado do PP Conde Roa,
ante as críticas da oposición , sinalou que a lei "non estabelece
critérios senón instrumentos que
terán que desenvolverse a posterior!' e argumentou a falta de
consenso aludindo a auséncia
de vontade por parte do BNG e
o PSOE , chegando mesmo a dicer que "é imposíbel chegar a
unha posición de consenso con
grupos que apresentan emendas de supresión". +

Suárez Canal e Cortizo desconfian dos dados da Consellaria

Pérez Vidal recoñece _que a situación dos montes
galegos facilita os incéndios
Coa auséncia total dos membros
do govemo, o conselleiro de Agricultura Tomás Pérez Vidfal compareceu no Parlamento para facer balance dos incéndios forestais producidos neste último ano.
Ademais de repetir que un 90%
dos inc;éndios son provocados, P.
Vidal recoñeceu que a "invertebración do monte, sen unidade
de manexo", fai que os lumes se
produzan con facilidade dado que
-apesares de dicer que estaban
a empregar un 40% dos investimentos en prevención- dá canta
do recoñecimento da limitada política preventiva da Xunta. .

dados da Consellaria, mais recoñeceu
que "funcionários da
própria Xunta con tradin os dados, que
sempre se maquillan
á baixa ", e neste
sentido sinalou que
el mesmo seguira un
libro da zona de Vald eorras , onde se
contaban diariamente os lumes e logo
comprobou como
non coincidían cos
dados oficialmente.

O portavoz socialista Miguel Cortizo
asegurou igualmente que os dados da
consellaria eran falsos, e deu como
Pérez Vidal foi requerido pola oposición para que expli- exemplos os incéncase a eficácia dos 5.000 millóns anuais gastados na dios de Vimianzo e
era Fraga.
A. IGLESIAS Laza, "onde se dec l arou unha terza
parte do queimado". Mesmo asi,
retrasada", Suárez Canal pediuCortizo destacou que coas cifras
lle que dese contados 5.000 miaportadas pola consellaria, no
A difícil regra de tres do consellóns anuais gastados durante os
95 r'ecuperouse o nível do ano
lleiro foi respostada polo deputaúltimos seis anos, cando o au90 "só con duas semanas e 11
do nacionalista Suárez Canal, . mento do número de incéndios
dias sen choiva e con 30.000
quen sinalou que de seguir exprovoca a diminución da eficámillóns investidos", o que contrapolando os dados da era Fracia, e demandou un cámbio na
verteu á Galiza "na primeira coga, no ano 2000 teriamos por ripolítica forestal de cara a un
munidade en número .de incénb a de 20 .000 incéndios e
maior investimento na prevendios: un 30% de superfície quei100.000 Ha. que~madas, e isa · ción. O deputado nacionalista,
mada do Estado e máis da memete medo". Despois de calificar
na sua segunda intervención, sia comparecéncia de "patética e
tade de lumes". •
nalou que estaba a traballar cos
O conselleiro empregou cifras
con teimosia para defender unha
vez máis q éxito da política forestal apresentada como estrela
do governo Fraga, e para isa
non 11.e quedou máis que dicer
que no ano 95 arderon "43.000
Ha. e se permanecese o mesmo
sistema que antes, a superfície
queimada. rondaría as 300.000".
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ENS lNO PÚBLICO

A .LQPAGCD reducirá a democrácia nos centros _
e privatizará os seus servizos

A metade dos ensinantes

,

-

pararon na folga contra a Lei Pertierra
f•.
• H.VIXANDE
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O STEG
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OS CAE

cifraron nun 60% o nível
de incidéncia da taiga
convocada o Martes 7 de
Novembro por esas tres
forzas contra a Lei
Orgánica de partiéipaci_ón,
Avaliación e Governo dos
Centros Docentes
(LOPAGCD), tamén
coñecida como Lei
Pertierra, mentres que a
Xunta reduciu as suas
estimacións ao 10%. A
manifestación nacional
celebrada en Compostela
tivo unha asisténcia de
3.000 persoas, entre
profesores e alunas.
Os sindicatos de profesores c1G
e STEG estiman que nos centros
de ensino meio o seguimento
do paro foi maior, do 80%, pero
esa porcentaxe quedou compensada por unha menor incidéncia da xornada de folga nos
coléxios de EXB, uri 46%. O éxito considérano grande se se teñen en canta as circunstáncias
da convocatória, feita a presa e
con alguns sindicatos en contra.
Tan só os sindicatos de ensi nantes c1G, CNT e STEG, apoiaron
a convocatória dun paro que,
ante a iminéncia da aprobación
da LOPAGCD, houberon de facelo
apuradamente. Por outra banda, tanto a UGT como as ccoo
non apoiaron a convocatória .e
só a nível estatal orgaizaron unha concentración de delegados
diante do Ministério de Educación _ "O profesorado terá que
tomar boa nota da atitude dal guns sindicatos que actuan de
comparsas da Administración",
explicou Anxo Louzao, membro
da dirección de c1G-Ensino. "Algunhas orgaizacións opuxéronse timidamente ao Governo e
agora queren lavar a cara", engadiu Louzao.
O Comité Aberto de Estudantes
(CAE) foi a única orgaización de
estudantes que apoiou a convocatória. Este colectivo convocou
diversas manifestaciÓns nas ci-

Moitos estudantes convocados polos CAE sumáronse ás mobilizacións. Na imaxe a manifestación de Vigo.

dades e, nalgunhas localidades
como Vigo , conseguiu que as
suas mobilizacións contaran
cunha grande participación.

Fenda entre
escola urbana e rural
A Lei Orgánica de Participación , Avaliación e Governo dos
Centros Docentes (LOPAGCD)
prevé restrinxir a democrácia
nos centros e introducir critérios de competitividade entre os
coléxios públicos, algo que
contribuirá a incrementar as diferéncias de servizos e materiais que hai entre a escala rural e a urbana.
O Governo central colou pala
porta de atrás' a tramitación desta lei, mentr.es negociaba cos
sindicatos a sua modificación.
Unha consulta feíta no sector
puxo en evidéncia unha oposición case total a esta iniciaiva
lexislativa: un referendo acadara
o resultado de 85% do profeso-

rada en contra (na Galiza chegou ao 88%). Esa unanimidade
levou ao Governo a aterecer un
pacto, pero despois demonstrou
que tan só era unha manobra
para impedir unha resposta orgaizada entre os mestres. A velocidade de tramitación e a apatía das ccoo e a UGT fixeron o
resto. A lei pasou polo Congreso e o Senado e a xornada de
folga antecedía á sua aprobación definitiva.
Os sindicatos retiráronse da mesa negociadora ao saber do dobre xogo do Governo, pero só a
CIG e o STEG plantaron cara ao
Executivo e convocaron a folga
do 7 de Novembro. "Frente a isto habia que respostar cunha
folga, para que se era aprobada
a Lei, nacese sen forza ou non
puidera ser aplicada".
Coa LOPAGCE os centros de ensino poderán alugar as suas ins- talacións para financiarse, iso
significa que verán reducida a

sua asignación orzamentária e
terán a abriga de ir ao. mercado
para acadar recursos. Para os
centros urbanos, ben dotados,
con instalacións en boas -condicións, e cunha demanda por
parte do público, non haberá
problemas para conseguir ese
financiamento. Probabelmene
verán incrementados os seus ingresos, pero no rural, onde os
coléxios están en piares condicións e non hai demanda dos
servizos que poden ofertar, non
vai hab_er c~rtos, co cal non podarán mellorar a calidade.

Profisionalización
da dirección
Outros elementos polémico na
LOPAGCE é a criazón de feito dun
carpo profision.alizado de directores. A Lei estabelece que para
acc_
eder á dirección é preciso ter
expedéncia, deste xeito só
aquelas persoas que xa desempeñaron o cargo, poden ser directores. Ademais, ao cabo de

ANXO IGLESIAS

12 anos consolídase a prima
económica polo desempeño
desta función, ainda que se deixe de exercer. O director será o
encargado de xestionar o centro
e vender servizos, deste xeito,
introdúcese o modélo americano, onde a profisionalización da
dirección converteu aos directores en relacións públicas e máximas autoridades nos centros,
en lugar de seren representantes do claustro escolar. O PNV, _
ao coñecer esta Leí -que de
feíto modifica a LOXSE-, -dixo
que agora "o director vai ter
mando en praza". A xerarquización introducida pala Leí suporá
unha redución da democrácia
interna nos centros e unha ameaza contra a liberdade de cátedra. Por outra banda, Henrique
Zapata, LJn membro-de c1G-Ensino,experto en lexislación educativa, afirmou que "a LOPAGCE é
grave, pero piar vai ser •todo o
desenvolvimento regulamentar
que o Governo vai facer posteriormente".+
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.O Concello de Santiago homenaxeará a Anxel Casal no centenário do seu nacimento

e
•C.V.

l-

O alcalde de Compostela apresentou publicamente o programa
de actos, aprobado en Xunta de
Portavoces, que se van desenvolver na cidade en homenaxe
instituciqnal aoque tora o seu al~
calde, Anxel Casal, cando se
. cumpren os cen anos -do .seu naci mento na Cor.u ña. A seguir
dunha moción do BNG apresen. tada en Agosto na que se solici-

taba a "recuperación da -memória
ciación de Escritores .Galegas.
histórica e o desenvolvimento
dunha homenaxe a un alcalde _O programa comezará cun acto
comemorativo o dia 15 ás 20 hoque entregou até a sua vida", segundo a voceira Encarna Otero, _ ras na. Galería Sargadelos, coa
participación de Antón Fraguas,
o concello vai realizar os dias 15
Fernández del Riego e Díaz Pare 16 diversos actos nqs que se
do, para o Sábado 16 ás 13 horas
recordará a figura de Anxel Carealizar a colocación dul)ha placa
sal e o seu importante labor polírecordatória ou na .rua Anxel Catico e cultural na cidade de Sansal ou no número 16 da ruado lntiago, onde traballou na editorial
ferniño, hoxe Trindade, onde viNós e propiciou que no salón de
veu o alcalde. Média hora despois
plenos se criase a primeira Aso-

celebrarase un pleno extraordinário onde se lle outorgará a título
póstumo a medalla de OU(O ao
mérito cidadán e cultural e o título
de filio adoptivo, para, finalmente,
inaugurar unha galeria con retratos dos alcaldes da cidade.
Ademais o concel]o publicará un
dos bandos de Anxel Casal e
editará unha unidade didáctica
sobre o alcalde que se distribuirá polos coléxios da cidade. A

portavoz nacionalista lembra
que é necesário ter prese,nt~ o
labor de·s envolvido por Anxel
Casal e nomeadamente a sua
tramitación do Estatuto en Madrid; alén disto, a concelleira
quer destacar tamén o protagonismo da sua compañeira Mª
Miramontes, que co seu traballo
como modista sufragou moitas
das actividades políticas e culturais protagonizadas por Casal e
polo Partido Galeguista.+
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-UNHA XESTIÓN CLIENTELAR
XEsus VEGA
amortización- 19.500
millóns --da
debeda viva).
Estamos ante
unha loxica
perversa: o
governo quere ser mais
"papista" que
os demais no
Nesta ocasión, a evidéncia numérica dificumprimento
culta, sen embargo, a operación cosmetica. Por primeira vez nos ultimas anos, .os
da disciplina
de Maastricht
recursos que vai manexar a Administrasen avaliar os
ción galega durante 1996 experimentan a
costes sociais
respeito dos existentes no exercício actual, un crecimento (3,5%). · Se excluimos
que leva apare 11 ad os · seda consideración analítica os orzamentos
mellante polícorrespondentes aos organismos autónotica e ao mesmos (SERGAS, IGVS, SGPIHM, EGAP,
etc.), o medre a respeito de 1995 fica retempo
mo
ducido a un cativo 1, 1%, ou o que é o
non é . quen
mesmo: produce-se un descenso real nas
de explicar
disponibilidade~ existentes para levar
cabalmente o
adiante 0s programas de gasto público.
HERMO
uso do grande endebedaA notabel dependéncia que caracteriza a
mento rexistrado dende 1990 {naquel
estrutura dos ingresos orzaméntarios (o
momento a debeda viva estaba polos
84% dos mesmos proceden do Estado
40.000 millóns e ao remate de 1997 sicentral e da UE) plantea unha conclusión
tuara-se nos 400.000 millóns) . Porque,
elemental: a capacidade financeira da
ao cabo, a virtualidade da debeda debe
Xunta ·esta directamente relacionada ca
ser xulgada en relación cos seus efeitos
seu peso político real nos cenários estatal
na estrutura produtiva do naso país: foi
e europeu. A pesar da imaxe fabricada no
Debido á febleza dos ingresos proceden-ou está sendo- unha ferramenta para
departamento de agitprop fraguista, o bates da xestión dos tributos cedidos e promudar significativamente a dinámica da
lance de resultados de seis anos de
pios (só representan
economía galega ou
maioria absoluta esta escrito nestes orzaun 9% do.total) apare- - - - - - - - - - - - - - ten sido o caixón de
mentos: o acordo de financiación autonóxastre do que se boce como ultimo mecamica de 1992 -apoiado polo governo
tou man para montar
nismo compensador
Fraga- ten provocado o estancamento e
posibel o recurso ao
unha parte da· sól_ida
a re¡;Jresión relativa nas finanzas públicas
endebedamento. Perede clientelar tecida
galegas. O rebúmbio dos recursos xurídipolo PP?
ro, nesta matéria, o
cos polo traspaso do 15% non foi quen de
governo de Fraga atoagachar a caréncia da necesária vontade ·pa -se nur:iha situaA restricción asumida
de presión politica que debía caracterizar
ción paradóxica: mennos ingresos provoca
· a un governo que gasta de lembrar o amunha lóxica contentres argumenta que a
plo apoio eleitoral recébido.
ción nos gastos. A teconverxéncia prevista
no Tratado de Maassoura do governo ataAs insuficiéncias dos recursós procedentricht limita seriamente
ca sen contemplates do Estado non son compensadas po- · o uso deste instrucións os gastos de
los fondos transferidos dende a UE por
mento de financiación
capital (reducen-se
máis que estes sexan apresentados, moi- · do gasto público, deun 13% a respeito
tas veces, como unha sorte de maná redíca-se a pagar as elevadas cargas deridos de 1995) a cambio de manter os vindentor dos deficits históricos da economía
culados ás operacións correntes (medran
vadas da debeda contraída dende 1990
galega. .Os 48.700 millóns previstos para
(para 1996 xa conseguiu iguálar practicaun 9% sobre os de 1995). As reducións
1996 representan só o 5% do volume tomente a cifra de ingresos por endebedanos capítulos VI (investimentos) e VII
tal dos orzamentos e a pesar de que a
mento 54.600 millóns -coa suma de pa(transferéncias de capital) manterializanprópria .Memória explicativa, editada pala
gos. por xuros--- 35.000 _millóns -e por' se en exemplos concretos moi significatiCada vez que se discuten os orzamentos
públicos os voceiros guvernamentais procuran exibir as suas cualidades na arte de
xogar coas cifras. As meias verdades, se
van envoltas na linguaxe porcentual adecuada -e, ademais, son tratadas coa xenerosidade informativa habitual- acadan
unha instalación máis solvente no reino
das mentiras realmente existentes.

Córiselleria
de Economía,
sinala que "o
Fondo de Coesión, criado
pala Regula- ·
m e n t o
1164/94 do
Consello comunitário, cofi náncia actuacións desti na<fas a facer cómpatíbeis as candi- cións de converxéncia impostas para a .. consecución
da unión monetária europea ca mantenimento da
actividade investidora nos
paises máis
afectados palas restriccións financeiras
que se derivan do proceso de converxéncia", os recursos procedentes deses Fondos acadan a ridícula cifra de 2.800 millóns (1.200 millóns menos dos que estaban previstos para 1995).

'O._ balance

de .resultados de seis
anos de maioria
absoluta esta escrito
nestes orzamentos"

vos: o IGAPE ve diminuir os fondos disponibeis para o seu labor dinamizador;
os programas de "infraestrutur.as basecas
e de transporte" baixan un 20%; os destinados á "mellara da competitividade dos
· grupos empresariais de interese galega"
descenden nun 8,5%; as transferencias
de capital na Conselleria de Industria situan-se nun nivel inferior ao qu~ apresentaban no orzamento de 1993 ...
Este recorte dos gastos de capital vai
acompañado de certas decisións sintomáticas. Por exemplo: os unecos investimentos que medran ·son os denominados
"gastos .de caracter inmaterial", eufemismo que agacha en moitas ocasións a realización de campañas publicitarias ou
de traballos proprios do funcionamento
corrente da Administración. Ou tamén: as
aportacións previstas ao capital das Fundacións experimentan unha suba do 48%
dando-se o caso de que unha Conselleria como a de Industria -<¡ue sofre unha
seria restricción nas suas disponibilidades orzamentarias- dedica case un
10% do seu volume total de gastos a
subvencións ou aportacións a diversas
Fundacións e recintos feirais .
Os orzamentos para 1996 revelan a contundéncia da opción tomada polo governo Fraga a respeito da situación económica e social do noso Pais . Instalados
nunha actitude de pasividade suicida ante as dificultades dos sectores agrario e
pesqueiro e o desmantelamento operado
nunha parte do tecidó industrial, apostan
decididamente por unha xestión clientelar
que permita consolidar unha rede de lideres e axentes sociars satisfeitos cos recursos que receben da Adm inistración
autonómica. E así, ao mesmo tempo que
se fan profesións de fe no deus -mercado para xustificar a inibición gubernativa
diante da grave crise dos sectores produtivos basecos , practica-se ointervencionismo sen reparos á hora de configurar
os circuitos privilexiados de financiación
con cargo a unha parte deses 800.000
millóns que administra o governo Fraga.
E, como é sabido, a eficacia do ponto de
vista eleitoral da xestión dos recursos pú blicos non deriva, polo menos no corto
prazo , dunha orientación socialmente
produtiva dos mesmos .+
~u V EGA ~

deputado do B G

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

RECICLAXE, NATURALMENTE
MANuEL ANTONIO FERNANDEZ -

..
.
crítica. En qÚ~dádos- ~~b~~?- d ué tra~· As ceusas non deben:ser tán claras cando
do lixo avanzasen, os resultados económicos da incineradora se resentirían.
científicos de prestíxio internacional , como
llos científicos avalan os seus pontos de
vista? Será tachado irremediábelmente de - Paul Connett e Barry Commone_r, tan unacientífico,· silen<~iado
- ha longa enumeración . É por iso, polo que os apoloxetas da incineración rexeitan a compostaxe da matepala sua "falla de rr-· - - - - - - - - - - - - - das desventaxas da
gor". Só· despois dos
incineración dos resí- .ria orgánica en Galicia, por innecesária; e
a da reciclaxe do papel por productora de
duos sólidos urbanos
graves accidentes de
Harrisburg 'e Cher -'
e dos resíduos tóxicos
manufacturas mediocres ...
e perigosos: moi cara,
nobyl, re~oñécense os
inciner~dora .
problemas inerentes a
Frente ás alternativas tecnocráticas de
contaminante, pouco
esta dubidosa tecno1oxestión dos resíduos, que defend·en decontrolábel e ineficienxi a: acumulación de
te enerxeticamente taterminados .grupos empresariais e finanNa historia recente da problemática ecolóresíduos, falla de conlando.
ceiros, o ecoloxismo galega ~vaga por un
xica galega tense dado en diferentes ocatro 1 cidádán, aplica:
modelo auténticamente sostíbel. Un mosións a situación de que sectores do camcións bélicas, etc.
deló que parta da Educación Ambiental
A construcción da incipo científico apoiaron as posturas oficiais
da cidadania, para intentar modificar as
neradora de Cercada
frente á desidencia ecoloxista e doutros
Coa tecnoloxia de inpautas de comportamento e consumo acvai a afogar as escasectores cidadáns, · acusados en repetidas
cineración de resísas dinámicas de reci- . tuais, de cara a unha redución e clasificaocasións de opoñerse ao progreso.
duos acorre algo seción en orixe do lixo e unha participación
claxe en curso e oponmellante. Os defensoactiva' de todos para facer máis habitábel.
se frontalmente á apaO caso da enerxia nuclear exemplifica moi
res do Proxecto de Xestión da Xunta ofeesta pequena porción do planeta, chamarición de novas iniciativas, pala sinxela raben esta situación. Primeiramente se nos
récennos unha auténtica "panacea", un
da Galiza, onde nos ten tocado vivir.+
zon de que as incineradoras modernas nedemostra con todo tipo de dados e estusistema supermoderno que elimina dun
cesitan todo o lixo posíbel para o que esdos que é a enerxia do futuro: segura,.· plumazo todos os problemas que ternos
tán proxectadas, co fin de produciÍ' a sufiM. A. F ERNANDEZ É; membro d a AGENG
inesgotábel , barata. Probe do ecoloxista
cos nosos vertedeiros, sen nengun risco
ciente electricidade para seren rendábeis.
(Asemblea Galega de Grupos Ecoloxistas
e Naturalistas de Galiza)
que ouse pór algun iíl)P,E(qi~e.n~o , alg~n~<;i , , ª'Tl~i.~n.t~I; \ t , 1 ' ' '
Se as taxas de re~uperación dos materiais
A democrácia dunha sociedade mídese ~~
polo nível de participación cidadán na toma das decisións que afectan ao seu
conxunto. Estas decisións,--por moi' complexas que sexan, non poden seren dei- ·
xadas nas mans duns poucos ·políticos
ou expertos. Entre outras raións, porque
a Ciencia e a Técnica raramente son
neutrais. Ben ao contrario, soen estar
mediatizadas polos interéses económicos
e os poderes imperantes do momento.
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'A construcción

da
de Cerceda vai afogar
as escasas -d inámicas
de reciclaxe en curso"
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P.OLÍTICA MUNICIPAL
Eulóxio López coida que con
unidade e vontade política
Cangas pode iniciar a saida da
crise. Este veterano militante
nacionalista preside a
corporación en coalición co
PSOE, EU e Unidade Popular.
Cangas é un dos concellos
máis afectados polo recorte
da pesca no banco canário
sahariano e pala crise da
conserveira Massó.
A maiores, o concello
acumula problemas vidas de
governos anteriores.
Recentemente, várias
informacións sinalaron o
Morrazo como zona conflitiva, .
apontando mesmo á división no
seo do BNG.

Eulóxio López, alcalde de Cangas
'Cando hai vontade política todo é p·osíbel' o tren da história.

teria perdido

É posíbel governar cando se

En que sentido?

preside unha coalición de catro partidos?
Si, porque soubemos antepoñer
os intereses xerais ás nosas diferéncias. Ademais, demostramos
que, cando hai vontade de atallar
os problemas, todo é posfbel. De
ter continuado o governo anterior, outros catro anos, Cangas

Ainda estamos a retirar a lama
acumulada na administración dó
concello. Habia unha doble contabilidade: a dos técnicos e a dos
políticos que non pagaban, pero
contrataban obras sen plego de
condicións, nen nada. Durante a
sua xestión a débeda pasou de
480 millóns a máis de 800. Pro-

'Can catre anos
máis de PP
Cangas teria
perdido o tren da
história"

Do Morrazo estase a dar unha
imaxe violenta.

ducíronse desvíos de partid~s a
fins distintos dos indicados. Estámonos agora a encontrar con
obras xa feitas pero que carecen
de todo recoñecimento legal.

primeira vez que se vai onde hai
que ir: á Direción Xeral do Catastro. Despois de oito anos o problema estaba cada vez máis embarullado. Existe con todo posibilidade de solución. Conseguimos
.
Pero Cangas segue a arras- _ o compromiso de que se van retrar o problema ·da contribu- . solver as reclamacións individuais que_estaban sen resposta.
ción?
~

A solución é agora máis complicada do que teria sido en 1991
ou 1992. En todo caso esta é a

Foi unha resposta de urxéncia.
Tratábase de contestar a informacións falsas ou terxiversadas publicadas odia anterior. Na miña
boca puxeran palabras quitadas
de contexto. O certo é o contrário
do que se afirmou. Os alcaldes
non estamos contra os mariñeiros, senón contra o acorde asinado pola UE con Marrocos. A respeito da coordinación en -xeral,
ímola manter. Hai unha semana
que se constituiu a Mancomuni-

dade. Hai moitos temas que podemos tratar conxuntamente neste organismo: resíduos sólidos,
matadoiro, conservatório, recollida de animais, centro asistencial
de drogodependentes, vias de comunicación do Morrazo, aprovei-'
tamento de recursos económicos
e defensa dos postas de traballo
na comarca. Tamén, no que res- ·
peita ao BNG, trataremos de actuar coordinadamente.

/

•M.V.

alcaldes do BNG do Morrazo
deron unha roda de prensa
conxunta. Manterase esa coordinación? ·

Coordinación na bisbarra
O pasado Martes

di~

7, os tres

Resulta curioso que en Andalucia haxa mobilizacións moito
máis gordas, pero non se lles
dea ese enfoque. Trátase dunha manipulación, non sei se
orixinada no feito de que tres
alcaldes da comarca señamos
do BNG ou, máis en concreto,
da proximidade dunhas eleicións. As forzas estatais teñen
divisións· e intentan facer crer
que tamén as hai no nacionalismo.•

Durante o governo popu!arde Manuel M. Neira

Dous millóns de subvención
a Foz para un investimento que non aparece
•H.V.

3

1

ll .

.s
t)

O ex alcalde popular de Foz,
Manuel Maria Neira, xustificou
cunha factura diante da Xunta a
compra do material dunha emisora de rádio que non foi adquirida. Esta non é a única irregularidade na que está implicado, xa
que durante o seu mandado desapareceron 11- millóns da caixa
de recadación. Por este desfalco, Neira foi incriminado diante
dos tribunais.
A compañia de Manuel M. Neira
poderia constarlle un disgusto
seu padriño político, o presidente
da Deputación Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo,
que se obstina en tela a soldo na
sua equipa de Governo provin. cial desde que, nas pasadas eleicións, Neira perdeu a alcaldia.

ªº

O Concello de Foz tiña previsto
saida das últimas eleicións mumontar unha rádio municipal,
nicipais -formada polo PSOJ: e
para iso botou man dunha subo BNG- perguntouse "cal foi o
vención que oferecia a Consedestino que deu o anterior gollaria de Presidéncia e Adminisverno municipal aos dous mitración Pública. Conforme a
llóns de pesetas de subvención", xa que o material non se
iso, o 1a de Decembro de 1993
Neira enviou a Dositeo Rodríadquiriu, segundo recoñeceu o
guez un escrito e unha factura . concelleiro popular que era depola compra d·e equipamento
legado de cultura en Decembro
de 1993, Anxo Cao, que afirpara a rádio por un valor de
dous millóns de pesetas~ Os ·mou que "a factura enviada á
documentos hainos, pero o ma- · Xunta é unha factura de ·presuposto, e unha vez que se fixera
terial non aparece.
a compra presentariase a factl)ra oficial definitiva". Segundo
A factura, da empresa coruñesa
o concell~iro, o Concello agora
Elega, S.L., ten data do 9 de
debe adquirir "o material cos
Decembro de 1993 e supón un
dous millóns e apresentar a
importe exacto de dous millóns
de pesetas, desglosado en . factunf á Xunta". Para iso, Cao
1. 739.130 pesetas máis un 1v A estima que "hai que pedirlle un
informe ao interventor para sade 260.870 pesetas.
ber onde van os cartas". A
cuestión é que o PP estivo no
• A equipa de governo municipal

governo municipal durante ano
e meio despois da entrega da
factura irregular e non adquiriu
o material nen aclarou o destino dos cartas.

me que a Xunta, ante o incumprimento da anterior ·equipa de
governo, abrigue a devolver os ·
cartas, ainda que se descoñece
onde están.

Ademais desta irregularidade, o
Concello localizou outra factura
da empresa Elega, S.L. por un
valor-de 260.870 pesetas, cantidade ·exactamente igual ao IVA
da factura do material para a
emisora de rádio. O governo local sospeita que esta nova factura "é un amaño, porque ese
material nunca chegou ao Concello e todo indica que esa operación fíxose para pagarlle á
empresa o 1vr>. da outra. factura".
Sen embargo, para Anxo Cao a
coincidéncia de importes é unha
casualidade.

Comisión de investigación

O governo municipal actual te-

Ante a descoberta desta irregularidade, o BNG local apresentou ·
unha moción para criar unha comisión de investigación que
aclare o destino dos cartas e do
material. A comisión teria que
delimitar as responsabilidades
nas que puderon incorrer tanto
Neira c0mo Cao, para trasladar
os resultados á administración
de Xustiza. O BNG tamén quer
que se exixan responsabilidades políticas á Xunta pola concesión desta ·subvención e a
non comprobación do destino
dos cartas.•

NACIÓNS SEN ESTADO

O referendo era inconstitucio~al pero Canadá permitiuno

A economia motor para ·o Quebeque ·pe
•H. VIXANDE

A escasa·marxe de votos
coa que venceu o non no
referendo de
independéncia no
Quebeque m·arcou, un
ponto máis n.o proceso de
liberación nacional da
nación sen estado máis
rica do planeta e centrou o
debate nas posibilidades
de deserwolvimento
económico, que Canadá
negaba.' Un elemento
ocultado aqui é que a
Constitución canadiana non
recofiece a posibilidade
dun referendo, pero a
madurez democrática do
Estado permite que este se
celebre.
A vitóri·a do non no referendo de
independéncia do .Quebeque por
algo máis de 50.000 votos só significa un lixeiro atranco no proceso para esa nación acadar a sober an i a que hai máis de trinta
anos ven reclamando. Os partidos soberanistas, partidários do
si e a favor de modificar as suas
relacións co Canadá en base ao
direito de autodeterminación,
anotáronse un tanto en canto se
produciu a derrota: por primeira
vez o Governo canadiano oferecia máis autonornia.
Durante os últimos trinta e cinco
anos, o Quebeque botou abaixo
todas as iniciativas centralistas
de Otava. O desencontro entre a
província e a Federación foi constante porque esta úlima levou
adiante un desenvolvimento xurídico e económico que o Quebeque estimaba discriminatório.

Rique:z:a relativa
Contra as informacións aparecí-

das nos meios de comunicación,
o Quebeque non é un' dos Estados máis ricos do Canadá. Ao seu
Oeste várias províncias apresen. tan un maior desenvolvimento
económico. Asi, a zona francófona ten un Produto Interior Bruto
por habitante de 22.948 dólares,
mentres que no Territórios do Noroeste o PIB per capita é de
30.553 dólares, en Alberta de
30.272 dólares, en Ontário de
27.639 dólares e na Colúmbia Británica de 27 .236 dólares. Contodo, o Quebeque serve de moeda
de cámbio da econemia canadiana porque, debido á sua povoa- ·
ción, acumula un Produto Interior
Bruto global de 15 billóns de pesetas. A povoación do Quebeque
representa o 24% da Federación
pero o seu PIB total é o 22% dos
748.000 millóns de dólares do PIB
do conxunfo de todas as províncias. A xuízo dos analistas, esta
situación. debería ser inversa debido á grande concentración de povoación e ao vasto território que
ocupa a província. Pero non se
cumpre a ecuación segundo a cal
un país é tanto máis rico canto
maior povoación e território ten.
Para o Quebeque o Tratado de
Libre Comércio. suscrito por Canadá, México e os Estados Unidos e o acces"o aos mercados internacionais son un obstáculo para o seu desenvolvimento económico. Asi o entenderon os partidos nacionalistas -ali chamados
soberanistas-, que centraron
nos agrávios económicos a campaña do referendo, deixando a un
lado reivindicacións culturais ou
lingüísticas que podian mermar o
apoio so~ial á cuestión nacional
se eventualmente os partido? -federalistas -a prol do Canadáfacian un uso da polémica que os
soberanistas consideran demagó-xico. O primeiro ministro Jacques
Parizeau aprendeu do erro de
René Lévesque, que, en 1980,
convocou e perdeu un referendo
· similar porque fixo bandeira das
reivindicacións culturais. Contodo, aquela consulta pódese contemplar desde un ponto de vista
máis amplo e encadrala no meio
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De esquerda a direita, os tres líderes independentistas, Jac_q ues Parizeau, Jacques Bouchard e Mario Dumont.

dun _proceso para acadar a soberania nacional e ter nas suas
mans a capacidade de intervir" a
prol do seu desenvolvimento económico.
Quebeque non é a zona máis
acaudalada do Canadá, pero si é
a nación sen estado máis rica do
planeta. As autoridades federais
son quen marcan o aceso aos
mercados internacionais e asinaron un Tratado de Libre Comércio
cos Estados Unidos e México que
está redactado á medida dos in tereses dos estados anglófonos.
Precisamente a posibilidade de
que o Quebeque acedera á independéncia levou aos outros sócios do Tratado a falar dunha renegoci ación do mesmo, caso
desta nación seguir vencellada

ao acorde económico . O PIB canadiano supera ao quebequés, o
parq é superior na zona francófona e a renda inferior. De ter o
Quebeque un estatuto de sociedade distinta, as aspiracións de
soberania económica dos quebequenses terian sido colmadas e
os desequilíbrios e as dificuldades para acadar maior desenvolví mento, terian desaparecido, a
xuizo dos nacionalistas.
Os federalistas empregaron todo
tipo de ameazas coritra o Quebeque. Unha delas foi a transferir
unha parte da débeda externa da
Federación -400.000 millóns de
dólares, moi por riba do resto das
economías ocidentais-, cando
eses cartas serviron para facilitar
o desenvolvimento Oeste. A ra-

zón económica foi empregada
polas duas bandas, pero con direccións apostas. Mentres o Canadá se expresaba ameazante, o
Quebeque descrebia a situación
futura como liberadora desde o
ponto de vista económico.

Constitución canadiana
A constitución canadiana non recolle a posibilidade de secesión
nen da celebración dun referendo
nun dos estados da Federación
para reformular as relacións con
Otava. Pero isto non foi impedimento para a consulta popular. "O
referendo non se basa na legali dade, senón na lexitimidade democrática derivada da vontade
política", declaraba Daniel Turp,
presidente da comisión Política do

r----------------------------~----------~------------------------------------------------------------------------~-------------------~

Un país con fOrzas polític~s próprias
e

PARTIPO LIBERAL.

Desde os anos sesenta, o Quebeque comezou a configurar un mapa político diferenciado·, coa constitución do Partido Liberal de Jean Lésage. Pero foi nos anos 70 cando se definiu totalmente e monstrou a polaridade que

O seu lideré Daniel Johnson, a
cabeza visíbel da campaña do
r1on. Esta forza é a irmá menor
do Partido Liberal do Canadá
do primeiro ministro Jean Chréde 37 anos que ·representa a
tien. Johnson, de 47 anos, disgrande esperanza de futuro
tanciouse lenemente de Chrédos conservadores canadiatien ao defender, na última recta
nos, logo da grave crise <;fa
da campaña, a reforma da
sua forza poi ítica, a raiz do
Constitución canadiana para o
descalabro nas eleicións xerecoñecimento do Quebeque , rais de 1993, na que sofreu
como sociedade distinta.
unha derrota e desapareceu o
bipartidismo, coa incorporación
e PARTIDO CONSERVADOR. _
no mapa político federal do
Bloque Quebequés, -que pasaTamén paridário do non. Está
ba a se converter na segunda .
encadrado na estrutura política
forza. política. Aos conservadodo Partido Conservador do Cares tamén lle sairon competinadá. No Quebeque o seu lídores pola direita, xa que en
der é Jean Charest, un político
Ontário e Alberta governan os

foi evidente nesta última consulta. Os federalistas e os soberanistas representan a eses.
·dous bloques, que se reparten un eleitorado
do 40%, ainda que nos últimos tempos os
apoios aos soberanistas son algo maiores.

ultraconservadores. Precisamente nestas duas províncias
comeza a talar da separación
para se incorporar aos Estados
Unidos de América.
·
• PARTIDO QUEBEQUÉS.

Defensor do si. Criado en 1968
por René Lévesquee liderado
até a derrota no referendo por
Jacques Parizeau, de 65 anoG,
o Partido Quebequé§ representa a eséncia do soberanismo. O
· até agora primeiro ministro
substituiu ao líder histórico do

seu partido, Lévesque, do que
se distanciou pla sua liña autonomista.

e

ACCION DEMOCRATICA.

A pral do si. A forza que lidera
Mario Dumont é unha escisión
do Partido Liberal, por entender Dumont que a forza de
Johnson praticaba un federalismo limitado. Acción Democráica xoga a buscar o voto do soberanismo moderado. Sumouse á campaña do si sob compromiso de Parizeau de apoiar

un proxecto de asociación co
Canadá.
• BLOQUE QuEBEQUÉS.

Partidário do si. O Bloque Quebeq u és, dirixido por Lucien
Brouchard, é a segunda forza
do Canadá e, despois da derrota no referendo, poderia encabezar o movimento soberanista,
que ten previsións de realizar
unha nova consulta nun horizonte .non moi lonxano. O líder
desta forza ten experiéncia po1ítica en todos os campos, xa
que, aos s.eus 57 anos, estivo
nas filas liberais durante do
mandado de Pierre Trudeau e
despois achegouse aos conservadores para, en 1994, fundar
o Bloques Quebequés. + .
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Apresentan a marte do Primeiro Ministro
como un selo de paz

e ir ·a independéncia
Bloque Quebequés. Neste sentido, ainda que desde a autoridade
central non houbo impC!.rcialidade
-o desembarco dos políticos de
Otava foi completo e o Governo
federal gastou 400 millóns de pesetas para fletar autobuses e
avións con destino ás manifestacións unionistas de Montreal-, si
foi aceitada democraticamente
unha posibilidade que non tiña referendo legal. lmpedilo "implicaria
a utilización da violéncia, do Exército", declarou Turp.
"Euskadi non é o Quebeque", dixeron desde o PNV, pero os políticos españois tampouco se comportaron como os canadianos e
deixaron ver ás claras que no Estado español non cabia unha posibilidade semellante. Os meios
de prensa repetiron unha e outra
vez que ali o princípio de autodeterminación é unha garantía que
na Constitución española non
aparece reflectida. Isa non é certo , Canadá tampouco recolle a
posibilidade, nen sequer de consulta eleitoral, pero o seu sistema
político consinte.
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Quebeque tentou a independéncia, pero con tacto, iso levou aos
meios de comunicación a talar de
ambigüidade na consulta ao eleitorad o. Pero a formulación da
pergunta comezaba cun declaración definitiva: "Quebeque é un
país soberano".

lmigrantes
Con respeito ao papel desenvolvido polos imigrantes, os latinoamericanos constituen a única
comunidade allea que se integrou
no Quebeque e que se implicou
na sua loita pola soberanía. A
maior concienciación deste grupo
e a proximidade do idioma foron
elementos decisivos dentro deste
proceso. O resto dos grupos imigrantes con certo peso son anglófilos e federalistas. Cómpre ter
en canta que, se con anterioridade aos anos sesenta os italianos
e europeus do Leste constituían o
groso da imigración, na actualidade hai grande parte de povoación

_____ ,

asiática que ·d escoñece o francés. Por outra
banda, un elemento
importante para o ascenso dos nacionalistas é o aumento da natalidad e entre a povoación francófona. O idioma do 82,2% da povoación é o francés, que
ademais é a única língua oficial. O inglés é a
língua de do 9,7% dos
quebequenses. O resto, o 8, 1% dos habitantes dese território son
alófonos, é dicer, exprésase en idiomas diferentes ao inglés e
francés.•

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

Da revolución tranquila

á

CD

ind~pendéncia

Entre 1980 -data do anterior
referendo- e a actualidade as
relacións entre Otava e Montreal foi tensa. En 1982 Quebeque
rexeitou asinar a constitución
federal canadiana. O acordo do
Lago Meech (1987-1990), destinado a dar máis poderes ao
Quebeque, fracasou. O obxectivo era recoñecer ao Quebeque o estátus de sociedade distinta, que ia conferir a esa proví ncia un rango maior no seo
da Federación. En 1992 o Quebeque rexeitou o consenso dos
primeiros ministros federais en
Charlottetown. E en 1993 naceu o Bloque Quebequés, o
partido de Lucien Bouchard,
que nas lexislativas desde ano
convertíase na segunda forza
política na cámara federal. Un
ano despois, o Partido Quebe-
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qués, de Jacques Parizeau, gañaba nas eleicións do Parlamento provincial da nación
francófona.
O camiño percorrido polo Quebeque cara a expresión da sua
identidade nacional foi longo. A
renovación política da corriunidade francófona comezou en
1960, coa chegada ao poder do
Partido Liberal de Jean Lesage,
que deu comezo á revolución
tranquila. Pero habia de agardarse até o ano 1968 para que
a toma de conciéncia tivera unha expresión política de carácter partidário, daquela foi cando
o Partido Quebequés foi constituido. O nacionalismo iniciaba
un impulso que en 1980 tomaba unha dirección definitiva a
prol da soberanía.•

--------------------------------------------------~
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doutros líderes como Kennedy
ou Gandhi, non se traduciron en
A marte do Primeiro Ministro isavances das causas palas que
raelí Isaac Rabin, nun atentado
loitaban. O retroceso é palpábel
· perpretado polo seu compatriota . cando foron, precisamente, os
Yigal Amir, está a ser apreseninimigos internos os que decidiron rematar cos liderazgos contada como un selo de paz entre
Israel . e os palestinos. Neste
trários aos seus intereses.
sen.so pronunciaron os discurAs realidades internas
sos todos os líderes mundiais
presentes nos funerais celebrados en Xerusalén. Os intentos
Rabin, terrorista, xeneral lago, e
despois político loubado polos
de que non se rache o proceso
de pacificación nesa área tan
seus intentos de estabelecer a
esquecer a auténtica situación
paz de Israel cos seus viciños
árabes, non tiña reparos en usar
interna do próprio estado israelí
os mesmos métodos de loita que
e as suas contradicións.
utilizaba na guerra, para conseguir a paz. Asi, o pasado mes,
Nengun medio occidental empregou a palabra terrorista cando se
deu o visto e prácet para que o
referiron ao asesino de Isaac RaMossad asasinase a Fati Skaki,
lider da Yihad Islámica. Foi unha
bin, o seu compatriota Yigal Amir.
premonición qu~ os ·servícios seFoi calificado de ultradereitista,
gredos isrealies recoñecesen esortodoxo, estudante, sultranaciote feito? Por que fallaron no seu
nalista, Ímpatizante dos movimentos dos colonos ... O calificativo tecometido de impedir atentados
os até de agora tan eficientes
rrorista só se emprega para os
palestinos e para os nemigos do
servícios de seguridade o mesmo dia na que se celebraba a
sistema. Amin non era un "xoven
manipulado", senón o lider estumanife~tación pola paz?
diantil da universidade que, todos
os fins de semana, movía a cenRabin, conectado cos grandes
tos de xoves. O próprio governo
capitais xudeus, era consciente
de que Israel non podia pagar
israelie recoñecia tímidamente
que podian existir polo menos ou.:- · indefinidamente o prezo que
conleva -a ocupación dos territótros 3.000 persoas armadas coa
rios, nen o capital a permanente
mesma ideoloxia". Seguindo a
terminoloxia políticamente corree- . inestabilidade da zona. E tamén
correr o risco dun enfrontarnento .
ta, os médios ocidentais tampouaberto con Síria, de non acadarco consideran aos colonos que
se un acordo de paz en Damasatentan contra os israelíes como
terroristas. Membros dun estado
co. Para acadar eses obxectivos
era preciso ceder territórios. A
que se estabeleceu mediante accións armadas contra os habitan-· superioridade do armamento
tes destes territórios e ·contra os
convencional israelí xa non é válido ñen contra os ataques da
seus viciños.
guerrilla palestina e menos conA acción de Yigal Amin, festexatra outro estado dotado, tarnén,
da por moitos israelíes, hai que si- · de armamento nuclear..
tuala na estratéxia da dereita deOs actuais líderes palestinos tase país que consiste en afirmar
que o proceso de paz trae-como
mén se decataron de que os
consecuéncia o enfrontamento incastigos á povoación israeli non
os levaba por si sós a nengunha
terno da povoación israelí. A devictória. Tornaron a decisión de
reita, o Likud, empregou o pantasma das divisións internas,
camiñar paseniñamente cara un
mesmo da guerra civil con fins
estado próprio, até o ponto de
que Hamas está considerando
políticos. Os comícios están á volparticipar no proceso que deta dun ano. Como reaccionarán
semboca en novas eleicións e
os israelíes? Un sondeo realizado
incluso entrar en negociacións
hai dous meses daba a Rabin e a
con ·1srael. A posición dos lídeÑetanyahu a mesma intención de
res palestinos, sobre todo Aravoto para as próximas eleicións
fat, quedaría malparada no caso
xerais. Quebrará este atentado
esa tendéncia que permitiría pade se bloquear as conversas e
ralisar o proceso de _paz? Isaac
se paralisar o proceso
paz.
Shamir, afirma en rádio Europe 1
Por outra banda, o interese dos
que os acordes cos palestinos
EE.UU é claro. O obxectivo a lon"non se converterán en realidade
go prazo é chegar a un total acorporque o povo xudeu opons~"·
de de paz, porque o seu xendarShlomo Ben-Ami, ex embaxame petrolífero custa demasiado
diñeiro e xa non é efectivo para
dor de Israel en Madrid, consipór orde na zona, facendo intervir
dera, pola sua banda, que "Israel é xa unha nación- diferente á
aos próprios EE.UU., como no
que foi antes do asasinato". O
caso de lrak, algo que antes imdiplomático plantea a posibilidaposibilitaba a preséncia da
de de "superar conflitos interURSS. Europa, Rúsia e Xapón,
nos pola via pacífica", asi como
con intereses tamén na zona, tena "quebra na confianza interna
tarán que Israel siga os pasos
do israeli nos seus sistemas e
que levaba Rabin. Serán estes inna sua cultura política".
tereses os que poderán superar
as contradicións existentes no
As esperanzas de Ben-Ami non
seo do próprio estado esraelí, con
semellan estar moi fundadas pois
dificuldades inerentes á sua conse repasamos a hístória podeformación e desenvolvimento co-.
mos decatarnos que o sacrificio
mo sociedade militarizada.•
•A. EIRÉ

Os Partidárlos do si (oul)
fixeron da economia, base
fundamental da campaña.
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O atentado contra Isaac
Rabin amQsa os problemas
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REPRESIÓN LABOR.AL

Tres afiliados da_CIG foron despedidos duas veces n~n ano

A pizarreira Ferlosa, experta
en botará rua aos sindicalistas.

Quebec

•A. ESTÉVEZ

O primeiro de Decembro
terá lugar o xuizo en
Ourense polo despido de
tres membros da CIG. O
conflicto da empresa
Ferlosa cos delegados
sindicais xa é vello.
Sempre se dan unhas
circunstáncias
. semellantes; cando se
achegan as eleicións
sindicais, despídense aos
candidatos. Ainda que un
xuizo anule o despido, xa
se celebraron as eleicións
sindicais. No comité de
empresa da plzarreira
Ferlosa, de Quiroga, só
hai representantes do
sindicato independente.
Carlos Iglesias, Manuel Bobillo e
Frar:icisco López son os tres traballadores despedidos, que formaban parte da candidatura que
a CIG apresentaba ás eleicións
sindicais. Para dous deles, é o
terceiro despido desde que están en Ferlosa. No mes de Xaneiro, comunicouselles a decisión argumentando que se negaban "a descargar carros". Esta
actividade non lles correspondia
pola sua categoría profisional. "O
xuizo deu a razón a estes traballadores polo que tiñan que reincorporarse á empresa. Pero, coa
excusa de que delegados da
CIG pecháronse nas oficinas en
solidariedade con eles, implicáronn os a eles tres e voltaron
despedilos", conta o secretário
do sindicato na comarca de Valdeorras, Adriano Brito.
As eleicións sindicais, feitas a
primeiros de ano, cumpriron co
obxectivo dos directivos de Ferlosa: desmantelar a lista da cen -tral nacionalista, segundo ·contan
os seus representantes. O primeiro conflito deste tipo xa ven

MANuELCAo

O segundo referéndum sobre á independéncia desta província canadiana nos últimos 15 anos fracasou por 53.000 votos deixando
un país practicamente dividido en dúas metades. Convén resaltar
a escasa conflitividade¡política e social que unha decisión deste tipo xerou entre a cidadanía. De xeito similar aos matrimónios entre
membros de clase alta que rompen os seus lazos de sen estrondo,
as sociedades avanzadas discuten en público e resolven civilizadamente as desavenéncias relacionais que poderán ou non deri. varen ruptura. En realidade, en ámbos casos ocorre que as relacións custo/benefício son analizadas de xeito racional e minucioso
sendo a decisión froito dun frío cálculo económico que desdramatiza un resultado que no pior dos casos non alterará drasticamente
as posicións de uns e outros. Lonxe por tanto dos maximalismos
enxluíntes e da visceralidade irrracional, o resultado do referéndum
non acarreará consecuéncias prácticas moi diferentes no longo
prazo que unha victória do sí pola mesma marxe de votos.

ANOSATERRA

do ano 1986, cando se despediu
á candidatura de UGT en vísperas de eleccións: No ano 1990,
despídase ao representante da
CIG. "Alegaron. que chegara tarde a traballar un dia, cando a
verdade é que ia no autobus da
empresa xunto con outros corenta compañeiros. Cando foi readmitido, o xuiz xa indicou daquela que había unha clara persecución sindical", con.ta Brito.

O sindicalismo,
mellor na casa

cas uns dias antes para que non
se tomaran represálias cos traballadores", canta Adriano Brito.
A estratéxia reiterativa da empresa tarta ao sindicato. "De qué
vale que os xuizos dean a razón
aos traballadores se a Ferlosa
saelle máis rendábel ter aos tres
na casa perante un ano cobrando que- telas dentro? Propagan o
medo entre o resto dos compañeiros mentres os empresários
paséanse con grandes automóbiles e nós para conseguir un
convénio digno ternos que loitar
como tolos. Sen representantes
sindicais, as condicións laborais
están empeorando", di Brito.

"O o xerente da empresa, Xosé
Luis Ramos, non quer que a CIG
entre no comité. Antes, ainda faciamos fronte con CCOO ·e
O primeiro de Decembro celébra. UGT. Agora, estamos sós porse o xuizo. Os traballadores están
que estes sindicatos prefiren
convencidos de que o fallo daraaforrarse os problemas e estar a
lles a razón pero tamén contan
ben coa patronal. O que está en
con que a empresa apele e ainda
xogo é o dereito do traballador a
no podan reincorporarse ao ·seu
votar ao sindicato que lle pete. A
posto. De calquer xeito, a central
xente colle medo porque se se
nacionalista quer denunciar a atiapresenta nunha lista pode ser
tude da empresa ante todas as
trasladado de posta ou perder
primas no salário. Por suposto · institucións e non descarta a via
penal. Tampouco esquecen que
que a ninguén que teña un conparte da empresa está en mans
trato temporal se lle ocurre aprefrancesas e, polo tanto, queren
. sentarse pola CIG. Repítese
contactar .co sindicato francés,
situación de hai uns anos, cando
CGT, para informalos do que está
tiñamos que facer as listas de
acontecer en Quiroga.+
xeito clandestino e facelas públi-

a
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A Fundación San Rosendo
despide traballadores que denunciarOn
as c~ndicions dos internos
.
Ao longo dos últimos meses
ven de despedir a tres dos traballadores que foron ao xuízo
pola situación das residéncias
outrora de Caritas e hoxe administrad as pota Fundación
San Rosendo.
En meses pasados xa foran
despedidos outros tres traballadores, nunha liña que a CIG
considera, "pura represália."
Todos eles forman parte da
plantilla fixa, con máis de 12
anos de antigüidade. En nen-

gun caso houbo lugar o xuízo
porque a Fundación no acto de
conciliación aceitou sempre a
indemnización marcada. A carta de despido ten sempre o
mesmo texto, mudando só os
nomes, e alegábase desobediéncia aos superiores e falta
de produtividade.
As indemnizacións, rondaron os
2 millóns cada unha. "Por riba
de desfacerse desta xente ..:__
afirma o secretário da CIG en
Ourense, Etelvino Blanc0:- es-

tán obtendo cartos das institucións. A Deputación, coa maioria do PP, aprobou 15 millóns
para a Fundación. Así póderise
facer despidos arbitrários e pagar co erário público esa represál ia. O que valoramos é que
Benigno Moure segue ás suas
anchas e con. todo o poder e o
apoio das institucións".
Os traballadores agora despedic:los son do centro onde estalara o conflito, Nª Sª da Esperanza, na Farixa. +

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

Desde o ponto de vista económico a situación do Quebec non
ha variar sustancialmente cun grao maior ou menor de independéncia política. Os proprios nacionalistas saben da necesária e
inevitabel integración no TLC, do mantemento dunha moeda estabel que podería ser o proprio dólar canadiano, da perténcia
aos órgaos económicos e políticos ipternacionais máis importantes: OMC, FMI, ONU, OTAN, etc. E evidente que se as consecuéncias da vitória e da derrota foran moi grandes a conflitividade aumentaría: nengún povo maduro se xoga o futuro á ruleta
rusa. Daí que o histerismo dos medios de comunicación madrileños non teña tanto que ver co caso de Quebec senón con pantasmas máis próximas. Conscentes de non ter outra cualificación importante que non sexa talar o idioma español temen, con
razón, que iso non sexa suficiente para seguir predominando
sobre partes importantes do território do Estado. Polo menos en
Cataluña e Euskadi, xa quedan lonxe os tempos nos que o
acento de Valladolid abría moitas portas. Mesmo en Galiza estase perdendo ou vai en regresión esta absurda créncia.

---------------'Daí que o pisterismo dos medios
de comunicación madrileños non
teña tanto que ver co caso de
Quebec"

De converterse nun pais indeperidente, a província do Quebec con
1.540.680 km2, 7.282.000 habitantes, rende per cápita de 22.946
$ CON, taxa de desemprego do 11 %, baixa inflación e unha moi
cuantiosa Débeda Pública, sería o país nº 16 da OCDE polo tama- ·
ño da súa economía sendo a súa futura evolución económica consecuéncia dos mesmos factores que na actualidade. Os ·cámbios
máis significativos atinxirán ao eido cultural e administrativo. Maior
influéncia tería no resto da Cariada pola escasa conciéncia nacional, de xeito que unha eventual ruptura favorecería as tendéncias
· disgregadoras inducidas por EEUU (o 85% da povoación vive a
menos de 160 Km da fronteira). Ademais, non hai que esquecer ás
comunidades inuit, crees e mohawk, contrarias á independéncia.
A histeria madrileña ten certo fundamento se pensamos que en
España as CCAA máis ricas son as que solicitan maiores cotas
de autogoverno quedando o resto como unha economía moi dependente e subordinada. Por certo, Galiza sería unha das economíªs con máis posibilidades potenciais dese resto do-Estado
menos autonomista.+

ELEICIÓNS CATALANAS

O PP .abrigado a facer cada vez unha m~nsaxe máis es_
pañolista

Todos contra Puiol·'. · · ·.
•A.E.

As eleicións catalanas
estánse a converter nunha
puxa de todos contra
Pujol, tentando
arrebatarlle a maioria
absoluta que todos os
i nquéritos lle dan como
posíbel. Pero ese mesmo
apoio social á política de
CiU failles medir moito o
discurso aos seus
contrincantes para non
aparecer como
anticatalanistas. Neste
aspecto só o PP se
desmarca, aguilloado
polos sectores máis
reaccionários.

posíbel acordo post-eleitoral.
Pero esta visita encabuxou ainda máis a certos sectores do
PP, sobre todo aos cataláns,
qué acusaron a Fraga de estarlle darido o espaldarazo a Pujo!.
De nada serviron as declaracións do Presidente da Xunta
referíndose aos GAL, para fratar
de darlle carnaza á dereita e
compensar esta visita. Estas foron consideradas tamén como
un apoio ao PSOE. Por se fose
pouco, serviron para que alguns
médios periodísticos puderan

especular coas diferéncias existentes dentro do PP e á posibilidade dun relevo nunha cúpula
moi escorada á dereita, sustituindo ·a Aznár por Ruiz Gallar. dón. Fraga apad~iñaria esta
operación se A_znar non consegue a maioria absoluta.
Tamén o PSC se atopa con numerosas contradicións nesta
campaña eleitoral. Por unha
banda non pode atacar a Pujol,
o seu sócio todos estes anos, a
quen ainda Madrid segue a ollar

como i.Jn aliado. Pala outra non
pode deixarlle ao PP todo o
campo do voto anticatalán. Os
socialistas cataláns nutríronse
sempre dunha maioria de v9tos
dos emigrantes que, nalguns
casos ollan con receo a política
catalanista de Pujol. A dificuldade estriba en que se ven abrigados a tapar a marcha de votos
pola dereita e pala esquerda. A
falta de discurso de Nadal, escollido como candidato pala sua
faciana máis catalanista, precisamente, é tanta que o leva a
cometer o .erro
de criticar a Pujo! pola sua idade , argumento
que se pode revirar contra del.
Rafael Ribó de
JniCiativa per
.Catalunya propón un. consenso, con un compromiso de pluralismo . para
tratar os principais femas. Tamén pon de
manifesto que
son os únicos
que nunca pactarían con Pujol.
PoJa sua banda
ERC, con Angel
Colbm -como
candidato, fat
fincapé no _inde.,.
pendentismo. O
exemp~o
do
Quebec está a
ser utilizado fortemente duran~
te a campaña
eleitoral e apresen tad o como
un camiño para
avanzar cara a
independéncia
de Catalunya .
Colom considera que o independentismo
vai en aumento
e pretende arrebatarlle a Pujol
o voto da xu ventude, ainda
que non rexeitaria darlle o
seu apoio a CiU
nun determinado momento.+

A política que desenvolveu Jordi
Pujol durante os últimos anos
de identificar catalanismo con
Generalitat e o governo autonómico coa sua própria persoa é o
grande ponto de crítica que lle
fan ao Honorábel todos os seus
contrincantes eleitorais, pero, ao
mesmo tempo, tamén o seu patri mónio máis importante . Os
distintos partidos gárdanse moi
moito nesta campaña de aparecer como anticatalanistas. Só o
PP racha esta regla xeral empurrado polos sectores máis retrógados de Madrid e as suas derivacións no Principat.
Estes sectores ultras ameazan
ao candidato do PP, Vidal-Cuadras , con retirarlle o voto para
sempre, non só se non se opón
a política lingüística da Generalitat, senón se chegara a pactar
con Pujo!. O PP está a caer
nesta trampa que funde a estratéxia deseñada, non só para o
Principat, senón para o conxunto do Estado español. Os intentos de catalanizarse coa fichaxe
de converxentes , como Trias
De Bes, quedan , surpredentemente anulados pala campaña
eleitoral que están a facer,
apoiada por unha parte da Rua
Génova madrileña.
Por outra banda, o ataque frontal
a Pujol, poderia impedir calquer
entendimento con CiU, no caso
de que nas próximas eleicións
xerais, os populares necesitan
do seu apoio para formar un Governo. Neste senso as conversas
que viñan mantendo con Unió,
apoiadas polos demócrata-cristiáns europeus, poden quedar
anuladas. Pujo! tenlle manifestado a alguns achegados que gostaria dunha maioria da que non
tivera que depender de Unió,
apoiándose se fixera falta en
ERC. O apoio -dado a Aznar no ·
congreso dos populares europeus celebrado esta semana en
Madrid, acabou de enfurruñar a
Pujol e tamén a Arzallus, que
non tivo reparos en demandar un
cámbio de postura dentro do PP.
Ante esta te~itura Fraga non tivo
máis remédio que viaxar a Catalunya entrevistándose con Pujol,
para tratar de que non se racharan todos os lazos de cara a un

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

Fraga
defende.a
importáncia
·do Castelán • ANTÓN F. ESCUDERO

A visita de Fraga lribarne a
Catalunya causou unha forte 1
polémica nas fileiras do PP : ·
no Principat. Comezada xa a :
campaña eleitoral para as 1
autonómicas catalanas, calquer deélaración pública
transfórmase en básica para
o eleitorado, senda coñecidas as distintas posicións
que hai dentro do PP segundo o território ou a corrente.
Hai días, en Catalunya xa
sorprendera desagradabelmente as declaracións do
candidato do PP, Vidal-Quadras, cando ao celebrar a
victória do non no Quebeque, mostrou a sua ledícia
pala "tradicional amizade do
Canadá con España".

1

1

4

O aspecto
1

A Generalitat suvencionará
até un 50% aos meios en.catalár.1
-

A Generalitat de Catalunya ven
de publicar unha arde pala que ·
fixa as axudas á prensa periódica escrita en catalán asi como
a aquelas empresas que editan
aprcialmente en catalán · e se
propoñan chegar á catalanización total do seu contido. O importe das axudas pode acadar
até o 50% dos gastos de edicións, pero .tamén prevé outra
liña de axudas de até o 50%
para á adquisición de equipas
para ·mellorar _as condicións de
produción.
A orde xustifica estas axudas

afirmando que "a preséncia da
língua catalana no sector da
prensa ~scrita evol_
ucionou positivamente nos últimos anos, pero
ainda rion acadou a normalidade
lingüística desexábel''. Segundo
o DOGC, a axi.Jda será concretame.nte para os semanários de
10.000 pesetas por número publicado durante o ano anterior
á solicitude, engadíndolle 5 pesetas por cada exemplar vendido. No caso de ter ·periodicidade superior a semanal e senda
tamén de ámbito nacional , a
axuda será de 75.000 pesetas
número. Para as locais será

~

¡

•

só de 40.000 pesetas número.
Esta resolÜción do DOGC é unha das aplicacións prácticas do
Plano de Normalización Lingüística, aprobadas recentemente
pala Generalitat. O Plano aposta por unha maior axuda á prensa en língua catalana. Apoio
que Pujo! promete incrementar
se volta a sair reelexido, cando
apresente no Parlamento a reforma da Lei de Normalización
Lingüística, para extender o seu
uso a todos os ámbitos, incluindo sancións administrativas pecuniárias aos infractores.•

No xantar-conferéncia de
Fraga lribarne no Hotel Ritz
barcelonés, voltou a sair a
vea española máis forte do
PP. Baixo o significativo título de "Unha idea de España
para comezar o Século XXI", 1
debullou todo un programa
de intencións. Afondou sen
complexos naqueles temas
que o seu próprio partido en
Catalunya tenta non destacar por mor do aspecto negativo que lle traería nas .turnas. Con escasas referéncías a Galiza , defendeu a
unidade .de España fronte
aos separatismos, a importáncia do castelán como língua de comunicacións "a nível nacional e mundial", e resaltou tamén que as probas
nucleares fral)cesas na Mururoa lle merecen pouco importáncia, pasto que o que é
máis interesante son "asuntos próximos como a proble-·
mática con Marrocos". Viña
deste xeito , a afondar nas
manifestcións de Aznar que
xustificaba o apoio ás probas
nucleares francesas afirmando que era a cámbio da pos- 1
tura gala fronte a Marrocos.

t

lingüístico, que
fundamenta moitos dos comentários e discursos dos diferentes candidatos ás eleicións catalanas, foi apresentado por Fraga, aportando a
sua solución particular. o bilingüismo harmónico. "Estaria
contento se na Galiza todos
talaran perfeitamente catalán,
galego e inglés", comentou
nun dos poucos momentos
nos que puxo a Galiza como
exemplo ·- de algo. Non falo u
dá 11suposta" problemática lingüística catalana, pero abondou co que dixo para clarificar
a verdadeira postura do PP,
máls alá de diferéncias tácticas. Certamente non se pode
dicer que a sua visita iose
propícia para a visión que o
PP' queria vender ao comezo
da campaña en Catalunya:
un partido plural e integrador.
Como está a quedar de manifesto aquí, e hai anos que se
evidéncia na Gali:za, unicamente se pode dar no caso
de que se pense como eles.
Senón quedas automática..:
mente excluido. •

As .MULTINACIONAIS AO COPO
Presid~nte

da Federación Galega de Con

Xosé Luís Fernández N
'En ano e meio 6 comércio tradicional perdeu na Galiza u1
O comércio tradicional na Galiza emprega
a ·135.000 persoas fronte ás 9.000 que
traballan nas grandes superfícies.
Segundo a Federación Galega de . ·
Comércio, que v~n de celebrar o 11
Congreso do Comércio Galega, nos
• CARME VIDAL

O sector está a padecer directamente no último ano e meio a
crise económica gáleg·a cunha
redución nun 30% da cota de
venda e, segundo o presidente
da Federación , Xosé Luis Fernández, "Se sofrimos a destrución do tecido industrial, se agred i ron á construción naval e á
pesca, agora o. que nos queda é
. o comércio tradicional. Se atacan
tamén ás pequenas cadeas de
distribución, que é o que vai quedar no país?".
Que peso ten o pequeno comércio nos índices económicos do. país?
Supón un ·14,7% do PIB e en
emprego estamos nun 13% do
total que existe en Galiza, polo
tanto · o noso peso específico é
moi forte.
Continua sobre o sector a ameaza de peche?
Até agora veuse producindo un
forte número de peches de estabelecementos e asi nos últimos
catro anos e meio pecháronse
entre 800 é 830 comércios pero
neste momento parece que o proceso parou e ~.ai que analisar que
se ben efectivamente pechan uns
pero abren outros.
C~les son as razóns para que
disminuise de tal xeito o número de comércios?

últimos catro anos pecháronse máis de
800 establecementos do sector. As razóns
que aluden os comerciantes son a alta
fiscalidade e a competéncia das grandes
superfícies que proliferaron en Galiza
despois dunha política de concesións de

tos diante dun estabelecemento
comercial posíbelmente sexa
sancionado, por iso reivindicamos aquí un urbanismo acorde
nas ciqades.
A concesión de licéncias de
apertura de grandes áreas comerciai s, foi un
golpe para o sector?

xislar sobre a matéria ..

Grandes áreas de fóra
Vostedes din que a lmplantaciórr de grandes áreas de capital estranxeiro non só perxudican ao pequeno comércio sen ó n tamén a
economía do país en xeral.

'Aceitamos .
que estamos
nun país de libre
mercado,
pero non
a continuar
suportando
agresións
inxustas"

Estamos esperando que sexa aprobada a Lei de Comé rcio· para que,
efectivamente, regule a implantación desas gran. des áreas porque
esixirá para a
apertura deses
centros unha segunda licéncia co
que xa non será
tan fácil a sua instalación. Neste
momento a autorización concédena
os concellos, pero
no momento no
que teñan que in- tervir as autorida,
des autonómicas para a concesión desta segunda licéncia é
posíbel que non proliferen do
xeito que o están facendo.
· Piden vostedes algunha medida proteccionista que defenda
os seus intereses?

Só pedimos que se implante unha leí de comércio onde se reguOs impostas que padecen os • le a nasa actividade e a de topequenos comerciantes son imdos, os grandes e os pequenos.
portantes e por outra banda as
Estamos nuri pa.ís de libre merautoridades competentes non
cado, de libre competéncia e esestaban a facer moito a favor do
tamos dispostos a seguir o xogo
pequeno e mediano comércio
pero non continuar suportando
cando a outro tipo de distribuagresións inxustas, que o peción apoiábana. O comércio traqueno comércio · sexa o que padicional por norma está ubicado
gue o maior número de imposnos centros das cidades e os
tes, que se vexa agredido pela
nasos núcleos urbanos estaban
implantación das grandes áreas
nunha grande situación de abanporque non exista unha reguladono, con mala iluminación, as
ción. O que pedimos é que entre
ruas nunhas condicións que non
en vigor a lei de comércio para
son óptimas para efectu_a r as
loitar asi en igualdade de condicompras ... Tamén influe moito a
cións.
política de aparcamentos na
que, mentres a outro tipo de esPero segundo a lei de comércio
tablecemelltos se lle facilitan teinte'rior, a Xunta pode dar tarrees ou se lles dan boas condimén licéncias de apertura?
cións para que teñan mil ou
duas mil prazas de aparcamenTen que existir primeiro unha
to , ao comércio tradicional non
lei marco a nível español para
se lle f ai nada por achegar os
que logo lle sexan transferidas
coches onde están ubicados e,
as competéncias ás comunidapor contra, se unha persoa se
des autónomas que, en defini.tiarrisca a estacionar cinco minuva, serian as que terian que le-

a

Non só é por seren de capital de
fóra, porque se
·se instalan aqui
empresas que
xeran emprego,
ainda que sexan
capitais estranxei ros, non nos
perxudicaria, ben
ao contrário. O
problema está en
que estas empresas non só non
crian emprego
como o pequeno
e mediano comércio
senón
que, ademais, retiran circulante
das nasas cidades .co ·que se agrava. a situación. Facendo un símil, se unha
família ten 100 mil pta. para vivir
ao mes pero ten 50 mil hipotecadas coas 50 mil restantes non
poden resistir e iso é o que pasa
nas cidades. Se existe unha
grande área que drena mil millóns de pesetas todos os meses
que van fóra do país indubidabelmente non se produce riqueza na zona e isto é un problema
que ten que ver cos consumidores e as autoridades. lnvertindo,
comprando, gastando no comércio tradicional estase criando riqueza na zona onde está ubicado. Unha vez entre en vigor a lei
de comé·rcio non ten porque h.2ber choque de intereses, irnos
estar regulados os comércios e
as grandes áreas.

Os comerciantes tradicionais
opóñense á liberdade de horários porque entenden que bene.f ícia ás grandes superfícies?
Teño que volver a remitirme á lei
que non recolle liberdade de horári o senón- un máximo de 72
horas semanais e 8 domingos
desde a sua aprobación até o
ano 2001. A lei di que até entón
rexerá esta disposición e nesa
altura nos sentaremos novamente a nego_ciar. Segundo as con-

licéncias de apertura. Entre as suas
demandas están un urbanismo acorde co
sector que contemple as ruas como
verdadeiros centros comerciais e a
implantación da lei do comércio onde se
regule a sua actividade . .

dición.s nas que se encentre nese momento o comércio se ampliará ou non o horário, ademais
a transferéncia de ampliación se
cederá ás comunidades autónomas que terán no seu momento
que lexisla.r sobre a ampliación
ou non de horários e apertura en
domingos.
O grande capital pode presionar para que se tenda á chamada flexibilidade de apertura.
lndubidabelmente o. lobby das
grandes empresas vai presionar,
pero nós estamos ai e ternos que
facer comprender a quen nos represente que iso atacaria ao naso tecido empresarial. Se sofrimos a destrución da indústria, se
agrediron á construción naval e
á pesca agora o que nos queda
é o comércio tradicional. Se atacan tamén ás pequenas cadeas
de distribución , que é o que vai
quedar no país?

Baixa na venda
Estase a notar moito a crise
económica no comércio tradicional?

créditos blandos para reformas
comerciais e ao ano seguinte xa
se implantou en toda a comuni dade autónoma. Neste momento
estamos facendo formación tanto dos nasos empregados como
dos nasos traballadores autónomos e empresários. Paso a paso
irnos conseguindo a transformación do comércio tradicional.
Non hai máis que ver a concurréncia deste congreso para ver
o interese que os comerciantes
demostran por transformar e
modernizar.
Estase tendendo a facer cooperativas de comerciantes?
Non, a liña vai máis a facer centros comerciais que son propriedade dos pequenos e medianos
comerciantes que se agrupan
uns cuantos e fan un novo establecemento. Pero non esquezamos que as nasas cidades , os
nosos núcleos urbanos , son xa
centros comerciais e as nasas
autoridades até o de agora non
foron sensíbeis á transformación
desas ruas para efectuar a compra única do venres á tarde ou o
sábado e os tiros teñen que ir
por aí. .

A crise repercute directamente
no pequeno comércio. Pódolle
Cal é a sua posición ao respeidicer que nun periodo dun ano e
to da liberalización do despido
meio o comércio
que defende Antradicional na Gatón i o
Ramilo
1iza perdeu un
convidado a es30% da sua cota 'As grandes
te congreso?
de venta porque
superfícies
se están dando
Nós non quere condicións ecomos tomar posinon
só
non
crian
nómicas negaticionamentos pevas das que nos
ro o comércio
emprego
está costando
tradicional coñécoma o pequeno cese por ser o
traballo sair. Por
sector con máis
que non hai cori e mediano
s umo? Porque a
empregados fieconomia fo.i en
xos. Por norma
comércio senón
detrimento e o
os nasos emprepoder adquisitivo
gados levan moi que retiran
do cidadán medio
to tempo con nós
circulante das
e son como da·
decaiu. Cando un
país sexa capaz
família e por iso
nasas cidades"
de aumentar a
eses critérios
capacidade de
non nos afectan.
consumo, nese
É indubidábel
momento creceque isa é un asrán as vendas
pecto máis que .
dos comércios.
nos está perxudicando, o ter eses
Para moitos a saida do pequecontratos fixos e ter que pagar
no comércio pasa pola especiapor cónceito de antigüidade
.. lización e a modernización.
cantidades importantes porque
os nasos inimigos, as grandes
Niso estamos loitando, pola
áreas, teñen outro tipo de contransformación do comércio tratratación, sen ter fixos, e até nedicional. Comezouse, como exse aspecto hai unha competénperiéncia piloto en Lugo, cos
cia desleal.+
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A farriília contra o paro
"A solidaredade familiar é a única que reduce o golpe do 22
por cento de paro que padece España" conta Elizabeth Nash
no INDEPENDENT. "Dinque o traballo mergullado e ocasional é
responsábel do 25 por
cento do Produto
Nacional Bruto , pero de
feíto é só como un -Coxin
contra desemprego de
longa duración. Unha lei
aprobada o ano pasado
para fomentar o
emprego só criou
contratos lixo, máis
explotación' e menos
seguridade. O INEM
pagou case dous billóns
de pesetas o ano
pasado, a cifra máis alta
de Europa, pero ninguén
sabe como xerar
emprego. O mes
pasado, un aumento do
paro acaeu con alguns
síntomas de
recuperación económica. Millóns de españois terán que botar
man da axuda das famílias e da imaxinación para abrir
camiño".•

o

O castelo da Xunta
di que se a Xunta non é un trabalínguas, si
parece un castelo administrativo kafkiano. "Case corenta
. organismos (consellos, comisións delegadas e órganos de
coordenación), participados por várias consellarias ocúpanse de
ámbitos tan diversos coma a heráldica ou o uso do naso idioma_
Un exemplo: da Consellaria de Política Territorial dependen
numerosos órganos satélites. Este é o caso do Consello Galego
de Transportes (presidido polo Conselleiro con participación de
Presidéncia, Economía, Educación, lndústria, Família, Sanidade,
Agricultura é Pesca); da Comisión Especial de Transporte
Escolar (en compañia de Educación e Economía); da Comisión
Superior de Urbanismo (presidida polo conselleito, con
intervención da Presidéncia, Agricultura, Cultura e lndústria).
Non é un trabalínguas senón un labirinto administrativo que soa
máis a burocrácia cá rendemento real. Organismos sobran , o
que compre é x~nte capacitada para pólos en funcionamento". •
TEMPO SINDICAL

A contaminación, valor de bolsa
Xosé Maria Da Rocha e Xavier Lavandeira escreben no
DIARio16 DE GALICIA que "todo o país e en particular as
empresas l.evan demasiados anos utilizando bens que nos ·
pertencen a todos s~n pagar por u sal os". Os autores do artigo
comentan untia declaración de António Ramilo, presidente da
Confederación Galega de Empresários , que aboga por "primar as
empresas e non o meio ambiente". "Atopámonos ante o que os
economistas chaman un fallo do mercado; unha situación na que
é preciso intervir no mercado xa que este non asigna de modo
eficiente. Unha forma de intervir (ainda que non a única) é
estabelecer impostas. O seu obxecto é inducirás empresas a
tomaren decisións correctas desde o ponto de vista social. lsto
non é máis que obrigalas a pagar por todos os bens que utilizan
na produción (que é o normal, ou?) criando un prezo (o imposto
meioambiental) que reflicta o valor que o meioambiente ten para
a sociedade. Gostarianos que o señor Ramilo tivese aberto un
debate sobre as avantaxes e inconvin-tes das distintas formas de
corrixir os elevados níveis de contaminación. Porque( ... ) os
impostas non son a única forma de intervir. ramén poderia
pensarse nas avantaxes de instituir unha axéncia meioambiental
que determinase o níveis máximos de contaminación. Unha vez
determinado ese nível global, un mercado de direitos de
contaminación cotizábeis en bolsa permite repartilo. Este
mecanismo non ten as tentacions recadatórias dos impostos e ,
por riba, xera fortes incentivos ás empresas para reducir os níveis
dp contaminación. Tamén neste caso non somos orixinais: a
posibilidade de empregar institucións no canto de impostas
debémoslla a Ronald Coase, profesor da Universidade de
Chicago. En Chicago xa existe un mercado de direitos de
contaminación que está a dar resultados positivos".•
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¿Cal é esa f ante?
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Díxoo a Er:nbaixada
China en Madrid. As
imaxes de televisión
sobre as residéncias
infantis estaban
manipuladas. Sen
nome, non existe,
ainda que as
autoridades recoñecen ·
que teñen poucos
cartos para atender a
tantos nenos. Son mil
millóns de habitantes.

O libro de estilo de El
País separa
pulcramente a
información da
opinión. O
correspondente e_
n
Polónia, atento ao
mandato, dá conta da
opinión de "Maria,
unha ama de casa de
55 anos". É un truco
habitual. Que
•• xornalista non t{tn
1
• unha pantasmal Maria
de man, para disimular
as suas opinións
personais?

Stefen Frears, Kem
Loach e Mike Leigh
son hoxe recoñecidos
-e críticoscineastas británicos.
Rodaron as suas
primeiras imaxes coas
cámaras da BBC, a
· televisión pública.
"D~ixábannos tanta
liberdade que era ·
incrib~I", lembra hoxe
· un deles: De cantos
cineastas críticos
poderá estar orgullosa
a TVG dentro de dez
ou vinte anos?

A pasada semana publicouse
neste periódico un artigo co título "¿Para quen escreben os autores galegos?" baixo a sinatura
"Xosé Manuel Eyré" .. Del só entendín o título e que estaba en
desacordo con outro que eu escribira un par de semanas antes.
O que me sorprendeu foi que
polo medio deixase caer dun libro meu "que unha das posít?eis
fontes sexa unha telesérie norteamericana emitida na Galiza".
¿Quere dicir o asin~nte que plaxiei o meu libro dalgunha película que el viu? A profisión de escritor ademais do aspecto creativo ten intereses profesionais e
económicos e é unha actividade
regulada por leis que garanten a
-autenticidade do lioso traballo,
así que nese caso debe referir
cal é esa teleserie que tería sido
fonte do meu libro.

Urxe que eso se saiba, primeiro,
porque nese caso o autor e o libro deben ficar desenmascarados ante ·lectores e crítica: o mérito do meu libro será da obra
. plaxiada e eu non serei máis
que un escribidor fraudulento
(quizais o articulista saiba en
que outras películas e Jibros me
basei para escribir os libros anteriores e o diga, acabando así
d~ vez con tan molesto autor). ~
segundo, porque os empresarios
· que adquiriron ou están a adquirir os dereitos de edición en libro
en varios idiomas e de adaptación a outros soportes deben saber que poden estar sendo víctimas dun delito de estafa e que a
obra cuxos dereitos adquiren pode ser sometida a litixio legal pola productora dun telefilme.
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NANINA SANTOS

~omentabari 0 iitfo ainigos con surpresa e cabreo qu~ o caché
duñ.ha _pe~soa ;á·. gue querian convidar a unhas xornadas era
desmedid0,-·alUfiriante, mesmo seiscentas mil creo que lles pediu unha rriul1ei-, política e da que ninguén suporia tal prezo.
Non me pareéeú ·a min tan desp1;9porcionado a teor do · que
cobran ourras persoas que agora lles digo.
Asi Lady Tbatcber, tamén baronesa; que .ten uns programas de
conferéncias."que apenas pode atender, ainda -que a ·min moito
me estfaña habida conta do que ten chegado a cobrar por unha charla só: dezaoito millóns por discurso, charla, conferéncia,
lición ou como lle queíramos chamar.
Non lle van á zaga outros "ex" -atendo ese sorriso unha miguiña misóxino. George Bush centovinte mil1óns por xira; Reagan
tiña o listón en seis millóns por minuto de discurso ...
Chegada aqui a conversa, unha vella amiga ere que hai que
conseguir unhas oposicións para "ex". Ou sexa, sen p asar po r
Downing Street ou pola Mondoa, obter ese estatus algo máis·
apacíbel e sobretodo tan extraordinariamente rendábel. •

se ocupan nela para afogala. •
SUSO DE TORO

(COMPOSTELA)

Un disparo

de ar fresco
Pola contestación de Manuel

Veiga ao artigo de Suso de
Toro vexo que ten razón o
noso escritor ao referirse a
que os apriorismos doutrinais
son un handicap para a literatura galega.
O artigo de Veiga deduzo que
é un exemplo desas reaccións
irreflexivas ás reflexións do artigo que iniciou a polémica, xa

que substituiu os argumentos
·. p'or desc_atificacións q1:.1e el
mesmo denunciara como un ví-·
cio da nosa literatura, e iso é
algo inxustísii·
.· •
mo para quen
fixo o que es~
te escritor por Eeu agradeZÓ
transformar a
literatura ga- que Suso de
lega. Ende- Torosetomea
n:iais que por
que lle bota a moléstia de vez
e~itores e es- en cando de
cntores espa. .
ñ o is e g a 1e - - escnb1r o seu
gos vivos e
mortos contra parecer
el? Parece
querer con
iso facer calar un parécer distinto. E a foto
de Blanco-Amor como argumento contra o escritor a quen
seguramente influiu mellar
(non sei se Suso o negará)?
Veiga demostrou aí que a preocupación pola literatura galega non. outorga per se a razón
e que é preciso empezar a
pensar doutra maneira se verdadeiramente queremos ter unha literatura que chegue ao público e da que nos sintamos orgullosos.
E eu agradezo que Suso de Toro se tome a moléstia de vez
en cando, demasiado de vez en
cando, de escribir o seu parecer , que é un disparo de ar
fresco e optimismo intelixente e
que deberfa lerse c o n m á i s
atención e calma. Efectivamente na literatura están a suceder
feitos novos que non se queren

Como autor atinxido literaria e
profesionalmente por esa insinuación úrxeme que se aclare o
máis axiña.
-A claración
que preciso
para saber se Como autor
debo ou non
trasladar esta atinxido literaria e
pre.ocupación profesionalmente
a quen ten
contratos e paresa
tratos com igo
insinuación
por este libro.

úrxeme

No caso de
non aclaralo que se aclare
deberemos omáisaxiña
entender que
é pura pezoña recastada
coa soberbia ignorante do que é
q literatura, nin as estéticas nin
a _súa realidade social. Un tipo
de estupidez que só se pode
dar nun país onde se pensa que
ser ruín é querer moito a cultura
galega e que a literatura é unha ·
carallada catequística de amateurs para consumo dunha pandilla de amigos.

O ca~ de ~enr~ ;
tASf'LraJb. <A-~ mmtsUQ

A literatura galega está tristemente minorizada desde dentrodo propio país pola incultura e
os prexuízos da.lg(Jnha xente
que eren ser os propietarios e só

___. . .(fi:t!f
~
/

Radio Fe ne
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veu luir o noso cerne con agarimo e inteireza, como compre a
un home círcio, deses que hai
escaseza.
Veu Saramago a Ferrol e foi,
neste ermo abafante, a lufada
que espalancou a xanela.
Boas fadas o faden!+
REY
(FERROL)

IOIANDA 1'EJ;JEnto

XM PIAs
(SANTIAGO)

Siléncios
de A Nosa Terra

Veu Saramago
a Ferrol
Unha marea de xentes acugulaban un cuarto ben pequeno ,
case que coma unha vivenda
social. Xentes penduradas das
barandas, ciscad as polo
chan , entaladas entre a Desde ali _
matufiada e a
porta do es - escoitamos ao
cusado ... Nós sobranceiro
ficamos nun
chanza da es- escritor da fala
cada ; desde inná talando en
ali escoitamos, parede castellano
por meio , ao
sobranceiro
escritor da tala irmá, da nazón esquecida talando en castellano -por man~
dado dunha Caixa "de Galicia"- para un público que o le
na sua língua . lsto só pode
acontecer en Ferrol, con Casa
da Cultura morta e teatro , en
balde, baldeiro.
Foi algo milagreiro: veu Saramago a Ferrol, ao fin do mundo.
Veu o egréxio home da palabra
a nos dicer para que serve un
escritor; e, mesmamente, voltou
a nos lembrar para que serve un
home. Chamou pola nosa consciéncia desnortada, pola nosa
teima de ser nós mesmos, úni- ·
cos; polo naso direito a dicer a
nosa palabra.
Veu Saramago-Curros, Ferreiro,
Neruda, Celaya, Paulo Freira,
leca Afonso ... a nos abrir os
olios nestes tempos de papaínas engulipadores de meios de·
masas, de desertores do libro e
da Terra. Veu falar da trola, da
frieza, da miséria que agachamos, do desleixo e da vergoña ...
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Sempre crin, entre a destruczón,
en salvar pequenas illas de desfrute comun, en aloumiñar terreo
creativo arrebatado ao inimigo,
en confraternizar,. no lume da
pluralidade, e talar de unión na
luita. E A Nosa Terra, espazo lúzido e alternativo: posibilidade
de prensa livre. Mas semella
que as diferentes visóns políticas que aqui gardavamos e
compartiamos desequilibran-se,
e os mandatos do Sacro Sistema levan-nos a que a grande
forza galega (non a única) esmague e renegue, fazendo de
ódio unha relazón que devia ser
de comprensón e compartizón.
O Pai Eleitoralismo que vós, que
este papel representa, ignora
aos escasos compañeiros que
un dia compartiron proxectos e
decidiron romper con calquer
pacto co inimigo, tomando camiño lonxíncuo.
E o grande síndrome do Poder
parece latexar xa en vós, abafahdo o que devia ser, e fazendo o que desgraciadamente é. Os luitadores da Gali-. Quizais amorte
za foron escuras terroristas de dous
na procura da dos nosos non
desprestixiza- .
zón das Siglas merece quince
Sagradas. o liñas
25 de Xullo é
monopólio do
número, e a
nova mocidade revolucionária non merece
espazo na páxina. A luita expresada na única senda posível
converte-se en despreciativo
"petardo" .. .
Mas isto, que poderia ser (difici!mer:ite,) c;lesqulpavN , agrava~
'~ ._ '\. ·• ' r.._ , _ .. 4JI
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se na silenzazón dos mortos,
non comuns, mas non por eso
desprezados polo siléncio preprotente. As balas desgarrando
o corpb de Reboiras hai xa vinte anos e vós resumindo en baleiras liñas a homenaxe ao patriota. Lola Castro e José Vilhar, caídos nun acidente na luita contra o narcotráfico, esquecicfos e repudiados, e a carta
dun compañeiro que só quería
lembrá-los, sinxelante silenci~
da. Quera pensar que foi, simplesmente, por razóns de espazo e maquetazón. Quizais a
marte de dous dos nosos non
merece quince liñas. Ao mellar,
tampouco esta carta, que deverá cair no insondável siléncio
"democrático".
Outro siléncio, de tantos e tantos, que siga queimando a esperanza dunha- prensa livre para
unha Gali:~a ceive.+

Llfri~

·oe chapuza califica

truturas e monopólios do capital.
financeiro- como política, dándolle un carácter de aparéncia
democrática ao réxime coa
axuda e participación nás institucións e farsas eleitorais de
partidos políticos de "direitas" e
"esquerdas", chamados cadanseu, como ocorreu co PSOE, a
xogar un pa- .
pel moi concreto. Non fai
falta dicer Esteapoio
que sen este
"partido" non conseguírono
se terian con- sen apenas
seguid o "logros" como o variar en nada
de meternos
asvellas
na OTAN, facer as recon- estruturas
versións, ou
franquistas
aplicar unha
poi ítica económica tan
contrária aos
intereses da clase traballadora.
Outro tanto poderia dicerse dos
sindicatos.

SEICAVAN
BAIXAR AO DE POR
A SEGUNDA PARA
QUE ENTRE
UNHA EQUIPA
MARROQUI.

ver, e o verdadeiro problema
son os meios de comunicación ,
tanto para a literatura como
para a cultura galega en xeral ,
á cal non apoian. Tamén lle
agradecemos bastantes que
nos siga surprendendo con libros para os que ademais de
preocuparnos pola nosa cultura
tamén nos gusta disfrutar da literatura. (Grazas pola fermosa
"Sombra" última).•

ALDEA

Carlos Mendo, ex-xefe
de Prensa de Fraga,
as navalladas que a
policia española lle
metera én Alxer ao
nacionalista canário
Antonio Cubillo, no
ano 78, das que saira
malferido. "Estas ·
cousas hai que facelas
con seriedade coma o
Mosad israelí: un ha
bomba e santas
pascuas".

E este apoio conseguírono sen ·
apenas variar en nada as vellas estruturas franquistas; ,nen
_no ámbito xudicial, nen nos
distintos carpos represivos como a Policía Nacional ou Guarda Civil, nen no Exército, etc. ,
etc. E que non veña ninguén
talando do "relevo xeracional" !!
Ou é que Galindo loitou na
Guerra civil?
O qu.e realmente ·mudo u foi a
correlación de forzas entre os
demócratas de verdade e os
fascistas de nova tornada. Ver-goña debería lle dar a Carrillo
apresentar a modo de telenove1a os s·eus chanchullos con
Adolfo Suárez para conseguir a
legalización dun PCE· que de
comunista só tiña as siglas.
Personaxes coma el foron os
que abrazaron a bandeira "roja
y gualda" e os que conseguiron
darlle un respiro ao réxime,
apuñalando polas costas ao povo, mentres moitos outros se

Por certo, onde
estaban os
superaxentes sionistas
cando Yigal Xamir
disparaba sobre
Rabin? Resposta: os
superaxentes non se
sabe, pero Yigal tiña a
munición habitual do
Mosad.

Os Beatles
apresentan un novo
disco, grácias á
·gravación que
conservaba a viuva de
John Lenon, Yoko
Ono. Nat King Col
edito u un longa

BRAIS Gu.wBRE
(FERROL)

Transición a onde?
A "transición" está en plena actualidade informativa. Non é de
estrañar despois de ter tantos
anos agachada unha parte tan
fundamental e imprescir)díbel
da nasa História recente. Non
faltan opi nións e interpretacións para todos os gastos, o
que non viria mal é separar a
história oficial da história real,
de xeito que non nos levásemos a engano, e non baseásemos as nosas opinións cinxíndonos á sua história, para iso
xa abonda ces suplementos do
Mundo, El País, etc ... Eles interesados , como calquera que
sabe que os seus intereses
van parellas aos do póprio sistema, tentan montarnos unha
"transición" exemplar, pacífica
e sen grandes traumas, que
lles sirva para lexitimar a actual
"democrácia".
Tal e como entando eu -e non
só eu- o proceo posterior á
marte de Franco, non hai tan
sequer xustificación real para
acuñarlle o termo "Transición".
Cabe talar de Reforma mais
non de transición, porque os
principais poderes que sustentaron o fascismo non variaron
substancialmente, senón que
simplesmente se adaptaron a
unha nova situación tanto económica ,-consolidando
as es'

.
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duración acompañado
da Suª fl. lla. Co favor
da tecno loxia dixitaJ,
se cadra o BNG
consegue algun dl· a
-er a Castelao a dar
Pon
os mitíns ~

.

A coleción Agroguias de
Mundi-Prensa edita un
libro titulado "El
eucalipto" do cal é
autor o lnxeñeiro de.
Montes José Miguel

ª

xogaban
vida nas ruas exercendo de verdadeira ainda que
calada oposición.
.
Pois ben, hoxe, despois· de v1nte
anos de represión, ainda non
conseguiron "eliminar" esa oposición e abofé que por moitos
paus que nos dean non 0 conseguirán. Son ·moitos xa os que
cairon "democraticamente" e
moitos tamén os que se atopan
privados de liberdade, pero coa
moral e a dignidade intactas.
Apresentar a Reforma como algo pasado, como 0 fin dunha
etapa e o comezo doutra, é facerlle un fraco favor á Liberdade, todo o máis que se consegue deste xeito é deixar ao descoberto o carácter encobridor e
colaborador de quen o afirma.+
MARCOS REGUEIRA FERNANDEZ

(A CORUÑ.A)

Montoya Oliver. Na
presentación pode
lerse: "A Política
Agrária Comunitária
conduce ao abandon·o

Poderíamos comezar por:

dos cultivos agrícolas

"Lunes. Martes. Miércoles mirando hacia el mar, es un buen
lugar para ir a olvidar"

en numerosas terras
marxinais, obriga á
procura de noves usos
rentábeis para as
mesmas. A
posibilidade de
dispoñer hoxe para o
cultivo do eucalipto
desas terras

agrícolas

de certa calidade,
antes dedicadas aos
cultivos herbáceos,
abre grandes
posibilidades para o
cultivo rentabel destes
árbores madereiros".
Pois por dicer iso
mesmo, hai uns
poucos anos,

-

acusaban a calquera
de radical antieuropeo.

Fernando Savater
pon ao cabalo como
exemplo a seguir,
porque

é

fermoso,

lanza! e sen pátria:
"rincha igual en todo o
mundo". Castelao xa
observara que os cáns
ladran igual en
Bretaña que na
Galiza. Savater
esquece que o ser
humano ocupa un
lugar superior na
escala

biolóxica

grácias, por exemplo,
a que
<

Versus

é

capaz de

agruparse e constituir
uriha língua de seu. •

••••••••••••••

Cando estamos tartas de todo,
sen s1,1portar máis a velocidade
do tempo nen o mistral da metrópole que zoa no noso· cerebro
e nos asulaga a vertixe cotidiana, nese intre, prodúcese a metamorfose entre Dr. Jekyll e Mr.
Hyde, logo de ter rematado o
proceso mutante adoitamos a
escollar cenários naturais, a voar a un outeiro para titar o mar.
Unha vez ali
mergullámonos na beleza
da ria, a cal Nomeuvideo
suscita a percepción de mental, doulle
Neptuno sain- para adiante e .
do das augas,
ao tempo que para atrás, unha
soan as notas
e outra vez, e a
de "Asi falou
Zaratustra" cena repítese
n_u nha presentación selvaxe. Despois
do oasis sensorial, ternos na retina a fotografia de Vigo, cun Jene sorriso, pálido e afónico. E inevitábel perguntarnos, que lle acorre á sua
voz metálica? Que lle ocorre á
sua ·faciana de porcelana? Nesta reflexión xorde unha xenreira
interior e as verbas danzan ao
ritmo das melodias wagnerianas
que estoupan como gotas de
chúvia no chan.
Pero ... atención!, é o momento
da grande cena, tomada n.u_n xeneroso primeiro plano polo corazón e a realidade. Como protagonista, un barco· galego cuxa
proa sulca a ria con petroglifos
de reconquista en dirección Terranova? ... Ao tempo que a proa
avanza, pala popa xorde o qnico
testemuño, unha fenda de tiza
no mar. O seu ronsel.
No meu video mental, doulle para adiante e para atrás, unha e
outra vez, e a cena repítase e repítese sen monotonia, con múltiples enfoques, e digo ou quera
dicir e penso ... e alzo o puño!
Outro ·dia que cai como folla outo nal, mentres o sol sumerxe
por Ocidente e os sentimentos
escoan na melancolia e pulverízanse no último raio de sol.

de
publicacións,
señÓr Carlos
Lema-,
non teríano especial
interese se non estivesen na etiolo-

TRANSICJQ,,, N

-

xía dun texto que, publicado como tradución, non responde ás
esixencias mínimas de calidade
e constitúe un fraude ao corifia-

XAN X. PIÑEmo

.
d
t .d de mes
Que vinte a.nos non sexan na a ou parezan a e errn a
ma depende só do ben que un se leve coa memória própria.
Para os máis dados á señardade, a chamada Transición pode
ser un motivo para sucumbir á tentación qun hábil merchandising que nos coloca videos de V1ctoria Prego, libros de xomalistas en franco retróceso ou discos de extintas glórias do play
back. Vinte anos e a Transición somente é un produto de consumo, un reclamo para eses outonecidos que, vinte anos antes,
non tiña unha má cadela no peto.

A Transición acaba de ver incorporados alguns dos seus contidos máis chocalleiros a un xogo tipo Trivial no que xurden as
consabidas perguntas: De que olio chorou Arias Navarro cando
deu a nova da marte dé Franco? Cantos partidos se apresentaron
no 77 facéndose chamar socialistas? ou, houbo algunha sesión
de investidura na que o Congreso actuase con absoluta unanimidade? Moi entretido como ven, e non busquen presenza galega
na lista de curiosidades. Sabido que a nosa aportación fundamental á Transición non pasa de prestar un par de fusilados, circunstáncia que encaixa fatal en calquer Trivial que se prece.
Seguramente a Transición acaba cada vez que un non consegue recordar con quen se deitou o dia no que finou Franco.
Se, ademais xa nen se lembra do nome da noiva que tiña a tarde na que Tejero botou man da pistola, daquela a Transición
fica definitivamente soterrada . Non digamos se, enriba, un confunde a don Adolfo Suárez cun adestrador do fútbol italiano.
Entón si que cabe afirmar que tal Transición non existiu nunca
na vida. E ben que lles foi a moitos con esa inexisténcia. •

soñamos con crepúsculos de
Anis.+

mercado da mencionada obra,
rógolles que me permitan facelas seguintes observacións dirixidas aos leitores e ás leitoras:

XosÉ LUIS MARTINEZ NAZARA

(VIGO)

1 ).- O texto publicado pola em- ·
presa Sote/o Blanco Edicións,
S.A. non é a traducción auténtica
ao galego que eu realicei. Polo
tanto, non respondo del. O meu
traballo, encargado pala empresa, foi utilizado polos seus responsábeis para redactaren unha
nova e persoal versión cuns modos absolutamente contrarios á
honestidade e
ao rigor que
debe haber
detrás dunha Apublicación
creación literaria coma esta. do libro

Irmandade
No número de ANT do 26 de
Outubro havia umha nota neste
mesmo apartado sobre umha
pro posta de trocarl he o no me ao
BNG por um lrmandade. O certo
é que esta é umha boa ideia,
pois a mais de ser lrmandade
umha verba moi galega, criaria
ao redor do partido certo ar de
igualdade e confraternizacióm.
Penso que os grandes xefe~
tenhem a derradeira verba, pero esta idei~ poderíase propor
num referendum. Porque todo
hai que facelo ,moi democrático,
pois a democracia é indispensábel na constitucióm dum novo estado.
Nom c:;reo que trocar o nome de
Bloque polo de lrmandade sexa
um cambio forte. Ademais de
ser Bloque timha palabra similar ao espanhol, cria certo ar de
loita armada. Pois ao melho
nom o sabem, pero em Catalunhá havia até hai pouco um
grupo armado denominado
"Bloc d'Alliberament Nacional",
e se todo hai que dicelo nom
me falta razóm.
Ainda que se hai que trocar o
nome é melhor trocalo todo, e
porlhe umhas siglas diferentes.+
SERGIO GARREIRO DAPENA
(PAZOS DE BORBÉN)

Aviso

En relación coa reseña sobre o
libro A lenda do santo bebedor
publicada en A .Nosa Terra o 2
No cassette s_o_a a melodia de __ de novembro_de .1995,. e. pola
que me enterei da saída ao
Albinoni en Adagio sol menor e

substancialmente
2).- A publicación do li- alterado fíxose
bro substan- en contra da
cialmente alterado fíxose miña vontade
en contra da
miña vontade
e do meu dereito, como
autor da traducción, ao respecto
da integridade da obra tal e como a creei.

do público leitor. +

LAUREANO

s. ARAUJO

(SANTIAGO)

Defensa, pacífica,
da gaita galega
Patética é toda esta polémica
das gaitas, pero non é menos
patética a polémica de celtismo
si ou celtismo non. E o lio aumenta cando alguén, como Martinho Lepes na sua carta publicada o dous de Novembro, mistura os dous temas. Se eu son
celta ou non, non o sei e dame
igual, pero sei
o que non son
e que cultura
non é a miña, Esquece que
e esas bandas
de gaitas pa- tamén estamos
ra-militares e a viver unha
pro-escocesas
non son da máis poderosa
miña cultura. colonización
Comenta este da música
leitor que "os anglófona
nosos guerreiros na batalha
de Pontesampáio caminhavan na defensa da pátria com
gaitas ao fronte", pois moi ben, e
penso eu a quen estarán defendendo estas bandas de gaitas
paramilitres actuais? pois á Xunta de Galicia, que non hai que
esquecer que é a culpábel desta
normativa pro-castelán que estamos a sofrir e que tanto ataca o
señor Martinho. E que Pátria defenden? pois a pátria española
do señor Fraga con gravacións
coma a do hino español nun disco da Real Banda de Ourense e
cunha peza para a voda da infanta Helena neutra gravación
dos seus solistas.
Di tamén que hai que loitar contra a colonización musical hispano-magrebi e doulle a razón pero el esquece que tamén estamos a viver unha máis poderosa
colonización da música anglófona, música e cultura que oprimiu
e segue a oprimir esas nacións
celtas das que tala este leitor,
nacións e músicas das que eu
1amén gesto moi1o, por iso non
quero nada coas mas imitacións
coma a que se fan por aqui.
Sobre Os Diplomáticos coincidimos nun ponto: de rock bravu
nada. Asi ternos ao seu líder, o
señor Xurxo Souto, como coguionista dun dos programas
máis reaccionários da TVG coma é Luar.

3).- A falta de profesionalidade,
a auséncia de escrúpulos éticos
e xurídicos, a insensibilidade artística e mailo nulo tacto no trato
persoa.1 amasados polos responsábeis da empresa -e no- . Nesta polémica das gaitas o
meadaniente polo seu director
asunto das saias xa está, na miña modesta opinión, agotado. É
hora de deixar aparcada a forr---~~-----------------,
ma das gaitas e talar sen medos
A Aldea Global
dunha militarización que non é
está aberta ás vasas
nosá, e non me talen outra vez
colaboracións, débense
da batalla de Pontesampáio, se
incluir o nome e apelidos. Os
tanto queren votar atrás escretextos non deben exceder
ban na língua dos devanceiros
· as 45 liñas.
que xa nos buscaremos tradutores. As suas percusións son
Envios a:
pro-esc·ocesas e o seu bastón
A ALDEA GLOBAL
de mando, polo de agora, $ do
.
:
A NOSA TERRA
españolista señor Fraga.•
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s diversos camiños da música fixeron que eu me atopase con
. Enrique X. Macías eri várias ocasións, primeiro no seo da Asociación das Xuventudes Musicais de
Vigo. Despois, neste mesmo semanário, en cuxas páxinas a obra
do compositor galego atopou en
todo momento o eco que merecia.
Nos últimos anos setenta, Vigo
era un fervedoiro no musical; estaba antecipándose a efémera
"movida", e de feito Xulián Hernández, antes de componente de
Siniestro Total, era compositor de
música contemporánea -ainda
que c on obra redu c idís ima- e
compartía con Macías a introdución ás audicións de música electroacú tica, que e desenvolvían
no daquela recén inaugurado Auditório do Concello vigués.

A obra inacabada
de Enrique X. Macías
O ll1Úsico vigués ll1orreu o pasado 5 de Novell1bro
O pasado 5 de Novembro morria en Vigo,·
a sua cidade natal, o compositor Enrique X.
Macías. Desde as primeiras composicións no fin
dos 70, até as suas obras máis ~ecentes, Macías

seguiu unha traxectória coerente coa sua
primeira escolla criativa. Vangardista e difícil
para ó público,. non por iso renunciou a gañar
un posto recoñecido nestes últimos an?s.

A

criación
da Orquestra
Sinfónica de
Galicia supón
para Macías
a posibilidade
de traballar
no seu país.

Corrian tempos de cámbio, e neles
Enrique X. Macías andaba atarefado coa poesia de C.E. Ferreiro, de
quen musicou vários poemas. Tamén exercia o xornalismo musical,
e miren por onde o no o compositor coincidiu ne ta faceta co me mí imo Jo é Afonso, a quen olicitou entreví tar no Pavillón dos Deporte das Trave a , en Vigo. Anos
(Continua na páxina seguinte)

/

ENRIQUE MACIAS, A PROCURA DUN ·NOvo· SON
PAULINO PEREIRO

Cando me enteirei da rnorte de Enrique, o
primeiro que sentin foi o tremendo vacío
cheo de absurdo pola perda dun amigo, dun
home que utilizaba os sons para procurar o
mundo, un mundo diferente e persoal construído sobre a inevitábel convivéncia ca tempo. Deixei todo para ouvir a sua música, para·
seguir con el nestes momentos en que o tempo todo o rompe, no instante en que caemos
na conta de que a distáncia tamén é tempo,
en que a distáncia pode significar separación,
e nos rebelamos contra o olvido e nos atarnos
aos obxectos que nos deixou para manter na
nosa memória un presente onde o home non
nos falte. Con que intensidade vivin a sua
música, as suas Exequias, esa obra que resume,. nas suas próprias palabras o "se~tido de
procura" que sempre o caracterizou.
Non vou descobrir a ninguén quen era Enrique Macias, o seu impresionante currículum
corno compositor e a sua calidade como persoa, pero o que sinto é que teño que asumir a
responsabilidade de colaborar para que a sua
música nos poida aportar a todos o que ali
hai de mundos inventados, de procuras, ás
veces erradas -precisamente por fuxir da
fácil comunicación seguindo os esquemas á
moda-, de achádegos insuspeitados, de

do· sentir. que tan beµ trasladaba Enrique ao
pentagrama. Eu ironicei sobre a utilización das
técnicas modernas dicindo--lle que, polo menos,
o violoncello non fallara ao· que el contef?tOu,
coa sua bondade-e tranquilidade característica,
facendo un xesto que parecia expresar que os
meios son o de menos, que o que importa étermos a posibilidade, que nos permita o xogo
dunha pescuda ininterrompida. Esta breve.
anécdota retrata ás claras a personalidade dun
home difícil de esquecer, dun artista que, corno
ocorre no primeiro movimento (Canto da mañá
!) da sua obra para grande orquestra Exequias,
retrataba o caos como ninguén o fixera neste
pais. Dai provén a sua universalidade.

criación dunha nova realidade máis humana,
por sentida, por vivida na interioridade sen
enganos dunha persoa con rnaiúscula.

Na última ocasión en que charlamos persoalmente -eu non podia suspeitar que seria a derradeira- ironicei amigabelmente sobre as
suas pescudas electrónicas. A interpretación da
Que perdemos os compositores deste país?
obra que se estreaba, para violoncelo e fita
Que perde a nosa cultura? Irrien~as perguntas
magnética, non resultara corno debía. Enrique
que, como a música,
tivera problemas co ordeprecisan do paso do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • nador e, o resultado transtempo para seren conrn i ti do ao público era
testadas. Pero vou profragrnenrano. O seu enfacurar respostar-me a
do polo fallo da máquina,
rnin mesmo, trasladar a
por ese equívoco de coeste escrito o que sinto
municación entre o públipola sua definitiva auco e a sua idea, retratabaséncia. Que nos fica
perfeitamente. Non
quería "epatar" a ninguén
del?'Unhas sonoridades
-a parte de violoncelo
refinadas, unhas formas
só xa surprendia de ahonmusicais dunha mente
do--- e difícilmente adque sente a liberdade do
mitía as felicitacións dos
inconsciente, un modelo
que ali estábamos. Imaxide honradez artística, de
no-o, log-0, na soidade intentando entender o
autenticidade persoal. Atemo-nos aos obxecporqué dos problemas co ordenador, a sua aná.tos que nos legou, ás suas gravacións, reconslise autocrítica da obra, a próxima tentativa de
truarnos o seu sentir, revivamos a sua vivéncorrixir esa obra incompleta, ese cadro de mancia, lembremos a sua forma de xogar cos sons,
cha8 de cor, que todos escoitárarnos como un
o seu xeito único e persoal de inundar o tempo
debuxo de liñas do violoncelo - a parte raciocon sons, con ruídos, coas manchas que diluen
nal do seu pensamento musical-, o fallo técnien sensacións o silencio que, a gritos, nos inco furtándo-nos a irracionalidade íntima, o caos
vade interiormente.

'Sonoridades
refinadas, formas
musicais dunha
mente que sente a
liberdade do
inconsciente"

º

Até sempre, Enrique. E dirixo-me a ti porque
no presente estás con nós é; alén <liso, os domi
sabemos perfeitarnente que o tempo non existe, que só se converte en presente cando ti o
inventas na tua música, como todos te reinventaremos cada vez que o xogo da cultura
poña <liante do naso corazón os teus sons organizados para axudar-nos a seguir vivendo.
Un forte abrazo do teu colega e amigo que
. non te esquece. +
PAULINO PEREmo é músico. Autor
de I niciación á linguaxe musical
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(Ven da páxina anterior)

máis tarde o Zeca devolveríalle
dalgunha forma a correspondéncia
artística asistindo en Lisboa a un
concerto de música contemporánea, protagonizado
pola London Symphonieta, que naque1a altura -ano
1984- ainda non
interpretara - obra
· nengunha do compositor galego. Por
certo que seria recen temente,
en . •
,1994, cando a pres- :
tixiosa formación . :
inglesa introduciria
a Macías na Gran
Bretaña.

CULTURAL

"Eu sigo a dicer o mesmo dy sempre, que se a música éontemporánea apenas leva xente, pode ser
aqui, noutras partes non acontece o
mesmo. Mozart ou Beethoven, cando son interpretados por grandes
masas sonoras
atraen máis que
cando o son por
' grupos de cáma-

Tiña a
faculdade
para, con
instrumentos
clásicos,
desenvolver
sobre o
pentagrama
un discurso
musical
máis ben
subversivo.

Dos anos setenta fica actualmente o
recordo do "Festival Musi<;;al do Verán Cidade de Vigo", en cuxas edicións o finado compositor exerceu de
organizador, e a década dos oitenta, xa
clarificadora a respeito da traxectória
de cadaquén. No
caso de Macías, pódese afirmar, agora coa perspectiva histórica que facilita o paso dos
anos, que a sua actividade, o seu ·
rol neste amplo mundo 'da música,
permaneceu inalterábel. Sempre
tivo claro o seu compromiso artístico coa vangarda. Apenas cumprira os vinte anos e xa era, o seu,
un nome que soaba no ámbito
contemporáneo, tanto cronolóxica
coma esteticamente. Era novo e
facia unha música novidosa na
Galiza, país no que ser rupturista
co entorno pagábase moi caro.

Minoritário
entre minorias
Naturalmente, tocoulle pagar a
sua aposta pola vangarda, e <liso
falou en A Nosa Terra (nº 359) co ·
gallo da estrea na sua cidade de
várias obras, coas que participou
no Festival Antidogma de Turin:
"Minorítário, e termos culturais, é
todo ... a superficie cultural na que
estamos a par-ticipar é confusa,
complexa... acusa unha lamentábel falta de infraestrutura. Maxino
que a situación está a cambiar, hai
unha clara manifestación de vontádes criadoras particulares en
moitas áreas -literatura, pintura,
música:.. " (Outubro de 1988).
Naquela ocasión, Macías conseguira apoio institucional despois
de percorrer Europa de Norte a
Sul, gañando o prestíxio que o
converteu nun dos autores .de
elite da música contemporánea
internacional. Xa teria asumido
que habia de facerse un · nome
fora da Galiza para ser respeitado no país.
No Outono de 1992, o Centro Dramático Gálego estrea "A Lagarada", de Otero Pedrayo, con banda
sonora composta por Macías:
"Fixen unha leitura prévia do texto dramático, que atopei moi interesante, moi revelador; o envolvimento cultural do ambiente de
Trasalba é determinante. Polo menos iso penso neste momento, pero é que estou tan dentro da obra
que falo con média perspectiva;
co paso do tempo, valorarei o traballo da peza con máis profundidade" (A Nosa Terra nº 543, Novembro de 1992).
Macías xa era tido en conta na
GaHza, mália que naquela mesma
entrevista manifestara:

DI A.S
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Pero o vínculo do
compositor vigués
coa Galiza duraria
xa de por vida, e o
2 de Xulio de 1993
a igrexa de San
Martiño Pinário de
Compostela serve
de marco para a
estrea de "Iubilaeum ", obra encomendada para a
ilustración sonora
da mostra "Galicia
no tempo", posteriormente ,editada
en disco, interpretada polos mesmos
músicos que a
abordaran en concerto: o Trio de
Cordas, integrado
por músicos franceses: violín, viola
e violoncello.

• Renova a directiva
dos libreiros
/
A Federación de Libreiros de ·
Galiza ven de celebrar Asámblea
Xeral na que se reelexiu
presidente a Xosé Manuel Alonso
Martínez (Librada Nobel-Vigo), e
nomeou secretário a Xaime Corral
· (Libraría Nós-Sánxenxo) e
tesoureiro a Xosé Estraviz
//
(Libraría Estraviz-Ferrol).
A Federación pronunciouse por
temas xa clásicos na
reivindicación dos libreiros: loita
contra o intrusismo profisional e
competéncia desleal, fotocópias
ilegais e cantes de venda atípicos.
Maniféstanse a prol de seguir
organizando as Feiras do Libro, en
colaboración coa Xunta e os
editores.+

Espiral totalizadora
A criación da Orquestra Sinfónica
de Galicia supón para Macías a posibilidade de traballar no seu país,
e en Maio de 1994 estréase, primeiro no Porto e despois en Vigo,
a obra "Exequias", froito dun encargo do Concello vigués, co apoio
do seu homónimo portugués. A
Orquestra galega é a intérprete, dirixida nesta ocasión polo australiano Mark Foster, e no concerto do
Teatro García Barbón, fomos testémuñas de como a "oficialidade"
social -política inCluída- "tivo"
que dixerir unha sesión de vangarda musical, á que tan pouco afeitos
seguimos a estar neste país. Poi en
vida a grande coeréncia do compositor Macías consigo mesmo; nun~
ca renunciou á sua estética, á sua
proposta artística.
Na posterior edición discográfica,
o autor comentaba respeito da
· obra: "Exequias deve ser entendida como um vasto fresco sinfónico a maneira de um ciclo, dividido
en sete partes. Tanto o verbo latino exsequor -seguir-, além do
sentido de· procura, como o próprio substantivo exsequiae -exequias-, perfilam o esquema geral
da obra: un acto de exuma~ao de
um material a pór em relevo ..."

a

Macías tiña a capacidade para se
subverter a si mesmo, tal manifestara noutra ocasión. A faculdade para,
con instrumentos clásicos, desenvolver sobre o pentagrama un discurso musical máis ben subversivo.
Unha traxectória continuada que,
tal como a sua música, non parece
atopar un princípio, e menos ainda
un final. Unha obra aberta, queposibelmente por máis anos que vivise, endexamais chegaria a concluir.
Para anovar, experimentar, é preciso ter un referente, partir de algo.
"A memória como vínculo. A memória como ponto referente que
·suporta o discurso. O discurso,
urna forma de desenvolvimento,
sempre a desvendar pela memória.
Discurso como fio conformador
da forma. Espiral totalizadora."
Un discurso que, a bon seguro, terá.
a sua continuidade en Tenerife, onde agardan que xa podemos considerar a obra póstuma de Enrique.+

a

Xabier
Docampo,
gaña o Prémio
Nacional de
Literatura· Infantil ·
e Xuvenil

1

• A Académia

anúncia
/.
un diccionárioJ
de 30.00Q
entradas

j

A Real Académia celebjou sesión
ordinária na que apres1ntou novas
edición dos seus Cadernos de
Língua, a situación dos traballos
do Mapa Sociolingüístico de
Galiza, que prepara un terceiro
volume, e as novas edicións do
Dicionário, que na edición que se
anúncia terá xa 30.000 entradas.
Tamén avisa da imediata saida
dun Pequeno Dicionário CastelánGalego.
O Plenário da RAG fixo unha
loubanza da académica Elena
Quiroga e do numerário Xosé
Trapero Pardo, recentemente
finados, e deu conta de doazón~ á
Biblioteca, entre ás que destacan a
da académica Olga Gallego.•

..
:
:
:
:

¡un autor galego, o lugués
Xabier P. Docampo, gañou con
/Cando petan na porta pola
noite, o Prémio Nacional de
Literatura Infantil e Xuvenil,
concedido polo Ministério de
Cultura e as académias da língua
do estado, dotado con
·
12..500.000 pesetas. O Xur~o
que o premiou estabaform do
por Maria Tena, Gab~iel J er,
Francisco Nieva,. Olga Gallego,
Josep Yellverdú, Felicidad
Orquin, Teresa Colomer,
Femando Alonso, Lola Velasco
e Xosé Victório Nogueira.
Docampo é o presidente da

....••.............•••.•............•........•...........•......••
novela e narrativa infantil. Duas
exposicións 16 anos con X erais e
A ilustración na colección Merlin
e o diaporama Como se fai un
libro, amosáronse ao público na
Casa da Cultura.
O xurado de novela composto por
Xosé Ramón Domíngiuez Toxo,
Ana Santorun, )fosé Castro Ratón,
Carlos Berride e Daniel
Bemárdez, declararon finalistas a
seis obras, apresentados baixo as
plicas O Príncipe, Nunca máis,
Exodus, Di verdade quen di .
sombra, De amo e de miseria e
Contrapunto. No Merlin o xurado está
composto por Cecilia Barros,
Mariña Femández, Minia Senin,
Cristina Novoa e Xosé Lastra
Muruais, e puxeron finalista ás
obras Cerezal, Xaime Alonso,
Perigo Vexetal, Melusina,
Amedeus e Xosé Abulio Lois
Ramón.+

• Rodan en Galiza
Cuba Libre
O arxentino José Luis G. Ducid,
vai rodar entre o 8 e o 15 de
Novembro a curtametraxe Cuba
libre, nas ruas da Cidade Vella da
Coruña. A película está producida
por Fran Pego, co apoio da
Conselleria de Educación através
da Escota de Imaxe e Son.
Interveñen .nela Luis Alberto
Garcia --0 conductor do coche
fúnebre en Guantanamera- e
Beatriz Sarttana. No proxecto
colabora o ICAIC cubano, e Silvio
Rodríguez cedeu a sua canción
Gaivota.+

• O dia 11 fállanse
-os prémios
Xerais e Merlín
Nun acto que se vai celebrar no
Balne.ário de Paco Feixó en
V ilagarcia culminará a semana de
actos que a editorial Xerais ven
organizando para preparar a
entrega dos seus prémios de

Asociación Galega do Libro
Infantil e Xuvenil e actualmente
exerce como mestre no Coléxio
Breixo Lema de Cambre. A sua
obra estivo sempre centrada na
literatura dirixida aos máis
novos, con excursións ao
policial con A chave das noces.
O traballo premiado está
editado en Xerais. Docampo é o
segundo escritor galego que
recebe este galardón, sendo
Paco Martín, no 1984, o anterir
galego premiado. +

Orquestra Plateria. O CD irá
acompañado cun libro explicativo
da evolución de Edigsa e <lestes
cantantes entre 1961 e 1983. En
Edigsa tamén editaron moitas
pezas alguns dos membros de
Voces Ceibes, ou o poeta Manuel
Maria.. +

• Saramago
leva o Cam6es
A piques de apresentar a sua nova
obra, Ensaio sobre a cegueira,
José Sar~ago recebeu o que el
considera "o prémio dos
prémios", o Luis De Camoes que
concede o Ministério de Cultura
portugués. Alguns consideran que
desta maneira Portugal
reconciliase en certa maneira co
escritor, residente desde hai uns
anos en Lanzarote.
Xunto a Jorge Amado, Saramago
aparece todos os anos nas
quinielas do NóbeL Ambos e dous
non renúncian ás suas conviccións
socialistas, como reflexa o nqvo
relato de Saramago, unha alegoría
da situación do ser humano.
Partindo da propagación dunha
epidémia que priva de visión a
todos os homes menos a unha
muller, Saramago traza un retrato
da condición humana que, sen
embargo. termina destilando unha
chamada á recuperación da
fraternidade entre os homes.•

• Suicidouse
Gilles Deleuze
•Recuperan
as canciórts
de Edigsa
Unba disGográfica catalana ven de
recuperar 43 rexistos da editora •
emblemática Edigsa, na que
comezaron alguns dos ~áis .
importantes autores cataláns. O
CD titúlaseEdigsa.1961-1983.
Nova can~ó, inicis e evolució. Os
artistas seleccionados son entre
outros Miquel Porter, Remei
Margarit, Guillermina Motta,
Nuria Feliú e Tete Montoliú, Pi de
la Serra, Ovidi Montllor, ·Quintín
CabrPra, Pau Riba , Llach ou a

O filósofo francés Gilles Deleuze,
gravemente enfermo nestes anos
guindouse pola xanela da sua
residéncia en París, o pasado día
· 4. Todos os medios destacaron a
concatenación de mortes tráxicas
da escota filosófica de París:
Foucault, Guy Debord ou ·
Althusser.
Deleuze, cuxa primeira obra
Empirismo e subxectividade
(1953), abría o conceito de
multiplicidade que despois
desenvolverla abondosamente. En
colaboración de Felix Guattari
publicou en 1972 O antiedipo, o
seu libro máis coñecido,
cuestionamento radical do peso de
Freud na cultura ocidental. •

'
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·canta de libros

Leituras

Escrita
imprevisíbel

ás veces para ben- os tradutores.

Son estes Exercícios ... a narración
dun mesmo feíto de noventa e nove maneiras diferentes. o autor da
libre via ao seu saber e á sua imaxinación, a un certo gosto polos
.aspectos humorísticos e irrisórios
da yida cotidiana (gosto que Be
vén do surrealismo}, amor pola fala popular, gosto pola invención
de novas palabras. Todo isto lévao
a unha desarticulación da sintaxe
e a intentar escreber as palabras
tal como se pronúncian, pero sen
nunca esquecer que non debe criar
problemas á comunicación_co posíbel leitor.

Exercícios de
estilo de Queneau
Raimond Queneau (1903-1976) é
un dos máis "curiosos" escritores
franceses do século. Poeta, novelista, tradutor, crítico, amador no
terreno das matemáticas, enciclopedista, etc. Perteneceu ao movimento surrealista, ao círculo comunista de Boris Souvarine, ao
Coléxio de Patafísica, fundador do
Oulipo (Obradoiro de literatura
potencial). Polo camiño, foi eleito
membro da Académia Goncourt.
Durante anos intentou unha cruzada a prol dun francés máis com- ·
prensíbel, máis "popular" (véxase
Bátons, Chiffres et Lettres) baseándose para iso nos escritos dos
urrealistas, de Céline e de certos
autores populistas, como Jean
Meckert, de quen loa as novelas
na devandita obra. (Meckert, que
logo faria carreira como autor policial sobo nome de Jean Amila, é
o primeiro autor que introduce o
proletariado na novela policial;
para Mandel non deixa de ser un
autor pequeno-burgués progresista; digamos que é anarquista).
Cruzada que e ben abandonou ,
non por i o e queceu. A partir de
1946, cando comeza usar -sempre usara, por outra parte- regras
tan estritas como as do soneto (palabras suas), é cando dá as suas
obras máis interesantes -sen esquecer que Os fillos do limón é de
1938. As regras son tanto para a
língua, que sempre quixo subvertir como para a estructura das novelas. Un importante texto seu,
"Técnica da .novela", aparecido en
Battons ... demo tra que o escritor
gaulés non deixaba nada ao acaso.
Nen na novela, nen na poesia...
(Non lembro quen e crebeu Jacque Roubad? , que Queneau ama-

ba o soneto e mais o alexandrino
porque o seu nome tiña 14 letras
R-a-y-m-o-n-d-Q-u-e-n-e-a-u).
Existe tamén un Queneau matemático, autor de Bords (hai versión española en F.C.C.). Un Queneau diarista. Logo da sua morte
apareceu o seu Diário 1939-1940,
cheo de beatería relixiosa e ataques a homes como, por exemplo
Prévert, por anarquista e derrotista. Michel Leiris, amigo e compañeiro de Queneau, sobre todo naque Les anos, indignouse co
Diário. Hai o Queneau poeta, o
ensaísta e mesmo o político e o filósofo, muitos Queneau ... Mais o
que interesa aqui e agora, e porque aparece un libro seu traducido
ao galego, Exercícios de Estilo
(1), é o Queneau narrador (ou o
Queneau xogantín?). En 1947 o
escritor gaulés deu ao prolo o libro, agora magnificamente traducido ao galego por Henrique Harquindey Banet e Xosé Vidal Pazos. Foron estes Exercícios ... quen
deron a coñecer Queneau ao grande público. Tamén tiveron a sua
parte un grupo de actores que fixeron un espectáculo co libro nun
cabaret de Saint-Germain-desPres. Ainda que o seu maior éxito
foi Zazie dans le métro, coa sua
posterior adaptación cinematográfica por parte de Louis Malle.

Mais que son estes Exercícios de
Estilo? Nun princípio iso, exercícios retóricos nos que a comicidade e a invención libéranse dun xeito case que provocante. Que intento u o escritor francés con estes
exercícios? Se cadra somentes explorar todos os recursos dunha lingua completamente normativizada (fortemente norma- Esta versión
tivizada, onde
quizá sirva
todo cámbio
alvíscase como para que
case imposí- muitos
bel). O certo é
. que con estes narradores
exercícios que poidan
Queneau fai un aparecen
"tour de force"
coa língua. saiban
"Tour de for- como ce" que traspadesbotar
sa aos tradutores, que estes das suas
recollen como obras a
un reto e que
resolven per- palla que
feitamente. A a doita
traduciÓn gale- enchelas
ga é excelente,
os tradutores •
entraron no esp ír i to do escritr francés e non se converteron
nos traidores que adoitan seren -
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Raymond Queneau é un escritor
en certa maneira imprevisíbel. A
sua popularidade débese a novelas, e a estes exercícios, que desbordan humor e ironía. Pero a sua
obra, é algo máis que procedimentos inventados ou levados até as
últimas consecuéncias por el?
Pensamos que si, pero para iso farian falta muitas páxinas e falar de
toda a sua obra, porque cada parte
dela é a parte dun todo. Non é,
contra o que poida parecer, a obra
de Queneau unha obra de fragmentos, senón unha totalidade. O
que si cómpre é saudar esta versión ao galego, polo saber dos tradutores (a obra entrégase en edición bilíngüe) e porque quizá sirva para·que muitos ·narradores que
poidan aparecen saiban como desbotar das suas obras a palla que
adoita encbelas. Por outra banda.,
cómpre lamentar que a pre~ente
edición non conteña un limiar explicativo dos diversos procedimentos empregados por Queneau (corno o ten a edición española de
A. Femández Ferrer), pero para
iso quizá sexa necesario emprazar
a Gonzalo Navaza, grande coñecedor do Oulipo no noso p_aís. +

Novas Ferros

Veñen de sair novos títulos da colección
Ferros de X erais, na que a selección
prima os novos autores. Colección
popular de fasquia e prezo, estréanse
nela o cantante dos Diplomáticos de
Montea/to, Xurxo Souto, co traballo A
tralla e aarroutada, e Santiago
Jaureguizar con Fridom Spik. Souto
subtitula o seu libro "Toques de ruta
para unha·metafísica poderosa" e
apreséntao como "sorte de diário de
adolescéncia e iniciación unificada co
lema «vivimos no cu do mundo per~
ternos bravura para tronzar o
universo»". Jaureguizar autopreséntase
e caracteriza ao seu protagonista
colectivo: "vai dos mozos que se queren
Michael Jordan ou Ice T., pero que
teñen que quedar na casa tirando do
ubre familiar porque non están as cousas
como para protagonizar as novelas
sofisticadas de Alfredo Conde".•

Ensaio sobre arte
contemporánea
Xosé Antón Castro publica o seu
traballo As mazás de Yoko Ono.
Ensaio de introducción á arte desde
1980 ata hoxe, na colecc~ón de Ensaio
de Espiral Maior. A resurrección das
vangardas históricas, as exposicións
espectáculo, o artista como heroi ou a
nova idea de monumento son temas do
profesor muxián na faculdade de Belas
Artes en Pontev.e dra, autor de diversas
monografías s.obre arte.+

XGG
(1) Edicións Xerais, Vigo, 1995. -164 páx.
1315 pta.

Entrevistas
, de Fontrodona
O xomalista catalán Osear Frontodona
publica en Futura un libro de ·
entrevistas centrado nunha "viaxe ás
ideas, á palabra", cunha .nómina de
interlocutores suxerente: Chomsky,
Piero Rochini, Allen Ginsberg,
Bohumil Hrabal, Cristina Femández
Cubas, Antonio Escohotado, Agstin
Garcia Calvo, Octavio Paz, James
Petras ou Georges Duby, entre outros. +

Policial para mozos
Na colección Arbore de Galaxia sae
Isida, a portuguesa, de Cristina
Frasié. Unha novela policiaca que fala
do secuestro dunha rapaza portuguesa
emigrada en Galiza. Cóntase no
resume argumental "a última persoa
que a viu antes da desaparición foi o
profesor de Língua Galega, quen vai
poñer o caso nas mans do detective
galego-cubano Ron Negriña." •

Relatos de
Alfonso Cáccaino
Desque saira X ente de mala morte, non
vi.amos novos relatos de Alfonso
Álvarez Cáccamo, que agora edita
Catapulta en Xerais. Cáccamo segue
utilizando a mesma diapasón de
anteriores entregas, unha mistura de
crítica e humor, metidos desta volta nun
mangado de dez relatos. Algunhas das ·
aicatórias dos relatos xa apontan nesa
liña cáustica: a todos os escritores. agás
Sán ch~z Dragó ou Aos que traballan na
Administración, ás proji.sionais e aos
reparddores de pizzas. t

-
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agromos de relanzo pacífico e
paréntese da apocalipse que Murado' tracexa.

Entre ·o
streap-t~ase

e o entroido
Mascarada

de Ant_ó n Risco

O Ruido

con furia
de Miguel
A. Murado
Hai unhas semanas aparecía no
mercado editorial galego o último
, libro de Miguel Améo Murado, o ·
segundo no que vai de ano. s~
primeiro foron as Historias peregrinas nas que o lugues nos oferecia unha comédia xacobea, chea
de intertextualidades, fortemente
simbólica e case que compéndio
enciclopédico da retranca máis
puramente galaica, agora ven o
lume os relatos de Ruído. so·n este¡; prosas duras, compactas nas
que a traxedia da mediocridade
cotiá e o horror da guerra na
ex-Iugoslavia se nos mastiga e
cuspe na cara aos lectores.
Os trece. relatos que compoñen

Ruído sérvense todos do mesmo
esquema estructural: a partir'
dunha anécdota real puntual o
autor dá paso á ficción narrativa
que o acontecemento historico
dicta ou suxire. Relatos
sobre a guerra, sobre a Murado
incomprensión, o temor condúcenos
· e o ·tremer, a aos baixos
inx ustiza da fondos da
aparente xustiza ou a existencia,
pseudoxustiza o máis
da inxustiza
que tanto dá, sórdido e
sobre a ami- criminalme
zade e a espe- nte
ranza luxadas
na orixe polos primitivo de
remorsos e os nós
sinsentidos da mesmos.
gratuita crueldade. Todo en
Ruído destila
absurdo, ilóxico destino
entre o noxo cotián no que os
personaxes pervagan. Non hai
lugar para a comprensión onde
nón hai razóns que se sosteñan:
os obuses morteiros acaban cos

O ruído enxordece e empece a
nosa comprensión dos feítos e os
relatos animicamente pulan · por
riba do lector que se ve asolagado pola fervenza narrativa que,
. n0n por contida e .case que indecentemente· sobria, deixa de
arrastrarnos na sucesión de acontecementos que nos levan sempre
da man a finais epifánicos no~
que o relato enteiro cobra inusitada forza á vista do seu desenlace sempre inesperado.
Teñen estes relatos un moito de
cinematográfico e un pouco de teatral, o que non é novo en Murado
quen parece escribir con pupila
fotográfica que no seu proceso de
montaxe narrativa ensambla as secuéncias dun xeito paralelo ao da
Sétima Alte.
Con Ruído condúcenos Miguel
Anxo Murado aos baixos fondos
da existencia, o máis sórdido e
criminalmente primitivo de nós
mesmos. Relatos de guerra si,
pero con trasfondo simbólico
perfectamente extensíbel o
cruento bélico"'do vivir diário sabendo "que non hai modo de ser
inocente, que o crime nos busca
e a culpabilidade nos espera".
Compre ler estes excelentes
"ruídos" de Murado e -aprender
neles o que nunca debemos esquecer: a nosa esencial humanidade. +

e

ARMANDO REQUEIXO

Coincidindo coa celebración en
Ourense do Congreso sobre a figura e obra de Vicente Risco, Carlos Casares, Ignacio Soldevila e
Franklin Garcia acompañaron a
Antón Risco na presentación da
súa última novela Mascarada na
que ven de editar Galaxia e que é
a primeira dunha nova colección
chamada Literari.a.
Franklin García, que é profesor da
universidade canadiana de Trent e
excelente crítico literario, clasificou a obra dentro da eorrente Neobarroca, tan de moda na narrativa sudamericana actual.
Antón Risco, como bó galego que
· é, supoño eu que sen dúbida terá
moito de estructura mental barroca, mais dende o meu punto de
vista non é que Mascarada se poda encadrar dentro desta corrente
literaria. Ou polo menos ·non con
total claridade.
A novela está moito máis perro do •
estilo existencial que define a estética literaria de autores como
Arthur Miller, por poñer só un
"exemplo. Coido que o adxectivo
realista é xusto, mesmo para un
par de magníficos capítulos que
ainda que moi achegados ó surrealismo non chegan a selo porque
dende o escomezo o lector ten a
chave de que se trata dunha ensoñación, un xogo imaxinativo controlado polo personaxe.
Ternos, xa que logo, a primeira
aportación suliñable que Antón
Risco vai facer á narrativa galega
actual. A orixinalidade de narrar
nun estilo do que non existen, que
eu seipa, exemplos na nosa litera;-

Antón Risco.

tura. Felicitémonos, pois, por esta
primeira e destacable aportación.
A segunda é a temática: dúa parellas pasan o mes de vacacións
nun chalé dunha praia tropical
(outra orixinalidade, xa que a ubicación non é Galícia nin un paí
no que haxa emigrante gaJego ).
A primeira parella é unha rnuller
madura e o seu xoven amante; a
segunda é a filla desta muller e
máis o seu home. As relacións entre nai e filla nunca boas foran e,
dadas as tensións que x urden
decntado, van seguir igual.
Para tentar aliviar a presión desa
relación, deciden poñer en marcha
un perigoso mecanismo: intercambiar os seus roles persoais nunha
especie de psicodrarna grupal que
nos vai montar nun tren sen estación de remate.
.O final da novela podería lembrarlle ó lector o Agardando por Godot de Samuel Beckett. Mais non
é a obra de Antón teatro do absurdo aínda que teña moito de estructura dramática.
As reflexións sobor do home e a
rnuller postmodernos, a súa catividade, frustracións e baleiro
vital; a pescuda filosófica Na novela
da condición
humana, a psi: de Risco hai
canálise
reflexión
mesmo a forza
obor do
da palabra como xeradora home e a
de realidades, muller
son os eidos
nos que se vai postmodern
mergullar o os, a súa
lector que fa- catividade,
ga unha aproximación ó frustracións
texto tentando e baleiro
atopar unha
certa fondura . vital
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Mais a pesares
da densidade
dos temas, estes van ser tratados cunha ironía e
·sinxeleza de linguaxe tal que fan
que a novela sexa lida dunha vegacla e que, ó· remate da mesma,.
quede na mente do lector un certo
sabor a pouco .
A obra, reescribida a partires dunha primeira versión orixinal en
francés, ten un moi coidado e pulido galego. Xa que logo, todos os
aliños para· que sexa, e ista o é,
unha obra de grande calidade: orixinalidade, amenidade, boa linguaxe e fondura. +
XOSÉ Mg DE CASTRO ERROTETA
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ALITERATURA GALEGA ADEBATE
conta de discos

Atlas Étnico
Qué cousa é a "aldea global", un
território sometido a unha cultura
dominante, a carón da cal todos os
pobos emiten arte de imitación; ou
pola cpntra, é o resultado, múltiple e
diverso, das distintas culturas ~neste
caso. mu icais- que no mundo son?
Desculpen tan longa pergunta, pero xa
vai sendo hora de debater verbo do
que o portugué Fausto respondera
neste mesmo periódico no seu dia:
"que a Europa do povo se cumpra".
" Atta Étnico" é un de es discose colma, mái que europcu,
americano, africano, e en xeral amplo
na sua concepción musical do mapamundi. Voces e músicos de
Mauritania, Turquia, Canadá
francófono, Camboia, México,
Finlándia, Euskadi ... - Galicia non
está presente, qué mágoa!-. "A.E." é
un di co étnico, con algunha que outra
saida de tono como as nórdicas
Varttina", e o "folk" progresivo duns
"Oskorri" ou "La Musgaña". Velaqui
ternos o que poderia ser a ONU dos
povos. Vinte gravacións compiladas. t

Estrella Polar
A música popular escandinava deixará
de er a grande de coñecida nesta zona
da vella Europa, de poi de escoitar
e loutro di co antolóxico, que reune
dezanove gravación de outros tantos
grupo folk. procedente non ó de
Finlándia e Suécia, enón tamén, en
menor medida, de Noruega, chegando
a air e do território peninsular con
algunha mo tra de I Jándia.
Para quen teña o prexuizo dunha
xeografia xélida e e ce ivamente lírica
no artístico, e 1e disco orprende por
unha campo ición rítmica , lúdica e
as veces bailábeis. Hai curiosidades
coma un trio de metais: "Moller,
Kallman, Ringdahl" -trompeta e dous
ax.os-. Outro grupo, por nome
" Hedningama", colleron o nome, entre
nós "ateos", xa que o violiño -que
eles incluen no instrumental- era
considerado na sua sociedade puritana
nada menos que "ferramenta do diaño".
A fusión, consubstancial ao "folk"
internacional, tamén está presente na
nómina de grupos, e entre eles "Enteli"
amasan a sua madurez coqueteando coa
improvisación "jazzista". Disco
imprescindíbel para ampliar o naso
espectro, dentro da música popular. t

X.M.E.

Finding one's self
Moses Taiwa
Molelekwa
Moses Taiwa é un xoveri pianista
Sl!llafricano que se estrea con este disco
e que, vaia por diante, traballa coa man
esquerda como poucos poden facelo. O
próprio Taiwa é autor de todos os
.t emas onde o clima de relaxamento e

introspección resultan a tónica
dominante ao longo de todas as faixas,
alterado iso si, por alguns bons
momentos dos solistas - sobretodo do
próprio pianista__'._ que se mostran cun
bon nível. Compre destacar os dous
últimos temas executados a solo pian0
que nos trai rapidamente á cabeza sons
e lembranzas de Jelly Roll Morton. De
todo isto resulta unha música fluída e
agradábel cun esquema excesivamente
conserv~dor, froito máis que probábel
dun mimetismo ocidental na
composición. Por certo, o solo de piano
da primeira faixa parece talmente unha
improvisación sobre os acordes de
Jessica dos Allman Brothers. En
definitiva un disco~ agradábel, case
' ambiental' dun home que nun futuro
deberia ter moito máis que dicer. +

HISTÓRIA E INTENCIÓN DOS
·ESCRITORES GALEGOS
XOSÉ MANuEL EYRÉ.

Ancestral Healing
From New York
tojo Burg
Pops Mohamed
1

Quen si ten moito que dicer, ou polo
menos danos bastantes indícios para
pensar, é o músico de Zimbabwe, Pops
Mohamed. Debo dicer que descoñecia
totalmente a este músico, e non tanto por
el mesmo senón como pala sua música
quedei desconcertado. Ao fin pensei,
que máis ten se isto é jazz ou música
étnica ocidentalizada? Se ternos ouvido
sempre que o jazz é unha música
afroamericana con raíces rítmicas
africanas e sobre as que se desenrolan
estruturas melódicas europeas e cuxa
característica fundamental é a
improvisación, aquí podemos ollar
claramente a nai do filio. Música onde
podemos escoitar todos os instrumentos
de corda, sopro e percusión que se nos
podan vir á cabeza e algun máis, onde a
polirrítmia é algo mái que un conceito
inasimilábel para moitos dos 'xóvenes
león ' que sacan discos como rosquillas.
Un di cocheo de inceridade, de música
que non aceita calificativos do tipo de
hardbop, swing, mai11szream,free ou
calquer outro que se lle queira buscar
porque ela mesma é a raiz de todos.
Música dunha cultura que non sabe de
convencionali mos e modas, pero feita
con tal go to ·e cun pouco de
comercialidade que xente doutras
cultura pode aceder ás suas claves
impregnadas cun fondo sonoro rico e
diverso onde as voces e os coros son
canto de ledícia e pregárias que crian
unha abóbada ensoñadora e que nos fai
sentir por algo máis dunha hora que nos
tamén omos africanos. Un disco creo
que importante polo mundo musical
que nos deixa ver e polo que tan
poucos músicos de jazz (e sobretodo
compañias discográficas) están
dispostos a enveredar. O dito, unha
surpresa.
Son en fin, duas novas entregas do.
sello B&W de Robert Trunz, un
fabricante de caixas de son metido a
produtor discográfico e que ten a valía
de oferecer músicos na sua maior parte
europeus e africanos en moitos casos
descoñecidos e por que non dicilo,
músicas menos coñecidas aos amantes
do jazz.+

C. SOA.1CE

Para ser exactos, intención hai máis de unha, exactamente hai tantas como elementos interveñen no proceso de comunicación, e todas con unha clara influén-cia na aprehensión, ou simplesmente percepción, do
leitor. úesde a intención que supón veiculizarse nunha língua oprimida; a non ilustre Lengua cervatina,
comeza a debuxarse a personalidade do escritor. Pero
mesmo non sendo traidor a un mesmo e a súa parcela
de ·memória colectiva (esquencida xa?, ou é que xamais se posibilitou o seu coñecemento?) como non o
foran os autores que citaremos, preguntámonos: Por
que razón a Origem corta do Farol de Alexandria de
Joiío Guisán Seixas tivo sempre problemas de difusión? Hai tempo que non se escrebe unha marabilla
asi. O que non estrañaría sería que os Cantos da
Baiúca de Xosé Lois Ripalda, con tempo, puideran rivalizar coa a Origem -nese aspecto, que nos demais
non hai comparanza. Por que
razón Sangue sobre a neve • • • • • • • • • • •· •
(unha mala novel~ policíaca
de Manuel Forcadela) vai
pola 5ª edición e O olio pecho de J.A.M. (onde se atopa
a mellar novela policíaca escrita en moito tempo) é tan
difícil de ver nunha librería?
O código condiciona, tanto
que tamén condiciona en boa
rnaneira o contexto. E o feito
de contarmos con duas grafias para explicar o mesmo
cor¡.texto até pode levar a
pensar que responden· a dous
contextos diferentes. Mais
todos sabemos que non é ese
o único perigo porque a preséncia da literatura escrita en
galego é tremendamente minoritárianl.

ta é andar para adiante sen esquencer as pedras que
nos magoaron no carniño.
Na andada, teñen que aparecer histórias con ben diferente cariz na súa eséncia. Que serán contadas e por
iso son literatura. Ora ben, se non sintonizan a intención comunicativa do emisor (escritor) e a intención
comunicativa da história que se conta, entón pasa o
que pasa/pasou. E o que pasou/pasa -non só con
Suso de Toro, que este saco ten a boca rnoi anchaé que o escritor selecciona a história só pensando na
forma, no tipo de história: policíaca, ro~a, aventuras ... Unha mesma histósia pode ser contada de moi
distintas maneiras (punto de vista) sen que o contado
se vexa desfigurado? A teoría literária máis ordinária
di que si. A práctica di que non. Pódese contar a história (entendida como a sucesiva sucesión de sucesos
sucedidos que dicía aquela
• -• • • • • • • • • • mestra) do mundo, desde as .
orixes a hoxe, nunha concatenación causal temporalmente recta. Ou pódese facer o contrário: contala para
atrás. Pero a intención de
ambas (hai quen dirá que é
a ·mesma) é diferente e así o
percibirá o receptor ao extraer oiferentes conclusións
de ambas.

'Un dos erros-máis
graves de escritores e
leitores consiste en
interpretar
unidireccionalmente á
história como contido. ·
Ou as histórias"

O feito é que vivimos asulagados entre histórias contadas noutro código(2), e con referéncia a outros contextos, que ás veces non pasan
do calificativo de estrumo.
Da intención da hist6ria (do contado) xa levamos falado. Mais, como habemos aínda falar da intención no
escritor e no leitor, faise necesária unha reapertura da
cuestión. Como contido, a história é un conxunto de
· anécdotas (sucesivas, e consecuentes, ou non) de tal
maneira dispostas polo escritor que non haxa decodificación equívoca por parte do leitor. É dono de escoller a forma que máis lle pete ou lle conveña, encachándoa no xénero que pretenda. Pero que nunca esquenza que o leitor debe decodificar correctamente a
intención sua, ou será traballo perdido~
Precisamente un dos erros máis graves de escritores e
leitores consiste en interpretar unidireccionalmente á
história como contido. Ou as histórias. Non é que haxa.contidos bos e contidos malos per se. Os contidos
poden ser máis ou menos adecuados a un contexto,
pero todos son válidos. Porque nunca unha literatura
se pode permitir a grácia de camiñar con un só pé,
acabará batendo cos fuéiños no chan. Nin debemos
cair no bizantinismo de perguntarnos se emprendemos a marcha co esquerdo ou co direito, o. que impor-

Conviría tamén que as edi.:.
toras contaran con formatos
adecuados ás diferentes
histórias. O certo é que todas teñen un rnaior ou menor número. de deseños editoriais diferentes. Mais salvo algunhas excepcións
(Nigra por exemplo) case
nengunha presenta un soporte diferenciado para a
chamada "literatura de consumo". Se se quere, pénsese que é un problema editorial. Pero non só, o escritor debe· contar co destino editorial que terá a súa
história. E ó leitor debe saber en que formatos atopará determinados contidos.

Problemas de mercado? Non parece sério pensaio
porque non pensamos que aumente os custos. Pero o
que non pode ser é que, en formatos literários, os leitores teñamos que ler e pagar un excesivo número de
"literatura de consumo". Velaí porque esto non € un
Século de Ouro. Moita cantidade pero menos calidade
naqueles productos que deben valer de referéncia á
hora de medir a súa valía.+
(l) '!"'al e como están as cousas, pasounos que estes días caeu nas nosas manso poemário O fume das cinsas de António Vázquez Tierra,
editado pota Asociación Cultural Rosalía de Castro e impreso nas
Gráfica Eraiki. Ademais de satisfacción de vários poemas ben logrados, este libro de iniciación reconforta a un, que vive ás veces rodeado de inconscientes: non estarnos cegos, aínda o mesmo desde fóra
teñen que dicímoto. Grácias.

(2) É evidente que o uso dese outro código conleva unha diferente
cante en tanto que os e lementos propiciatórios da difusión son outros.
Hoxe en día ternos que perguntarnos se a qefinición habitual de códi. go non é percibida dentro des sernas que compoñen a semántica da
· palabra canle.
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HISTÓRIA FÓSS'J'L DA'LÍN,G UA
CELSo ÁLvAREZ CAc<:AMo
A pa)eontologiá (o estudo dos restos fósseis
e a sua reconstrucyao) topa-se ás vezes com
aparentes e formosos paradoxos. Por exemplo, numa ubiquacyao dada descobrem-se
restos de urna espécie que existe durante um
longo período de tempo, talvez milhares de
anos. Lago, a espécie comecya a esvaecer-se
rapidamente, enquanto no mesmo lugar e no_·
mesmo estrato geológico surgem fósseis de
um animal muito semelhante ao anterior,
com o que aquele coexiste. É a nova espécie
herdeira da anterior? É diferente? Houve
um e/o perdido na evolucyao? Por que nao se
encontram, ao longo dos milénios, restos
das duas espécies no mesmo lugar?
Com frequencia, estes problemas tem urna
singela solu\:ao: Havia urna ras;a de animais
que ocupava com exito o seu território. Por
urna série de circunstancias (inudancyas climáticas, escasseza de recursos, superpopu-:_
la\:ao, invasoes forasteiras) uns poucos
exemplares migraram para outras zonas, digamos para além de µm rio ou de urna cordilheira. Ali, adaptando-se ao novo habitar,
desenvolveram tracyos particulares ou conservaram cerros dos velhos de um modo
muito homogeneo. Um día, também por causas naturais ou fortuitas, os emigrantes encetani o regresso ao seu lugar de origem. Cruzam no sentido invers.o a cordilheira, o ria, e
ali encontram~se com urna racya de animais
semelhantes: sao eles mesmos, no passado!
J;>rese.nte e passado coexistem durante um
tempo. Lago, talvez as características morfológicas dos dous grupos ·permitan a hibridacyao, o reencontro. Ou talvez os recém chegados, mais numerosos, se apoderem dos recursos dos outros e provoquem a sua extins;ao. Ou talvez acontes;a o contrário.
Imaginemos que as línguas sao animais antig0s, e qüe os seus fósseis sao os textos escritos. Os paleontólogos linguistas do ano
tres mil reconstruirao a história fóssil da
nossa língua e encontrarao·também um paradoxo. Durante vários séculos, no estrato
geológico da chamada "Idade Média", aparecem fósseis de um único animal linguístico a Norte e Sul de um rio. Lago, enquanto
no Sul continua a haver achados do animal,
no Norte subitamente a besta escrita extingue-se. No lugar que ocupava (os manuscritos, os .códices e regi~tos, as inscris;oes, os

Quer comparfilhar com
eles os mesmos alimentos escritos, morar no
mesmo espas;o , nos
mesmos livros, confundir-se com eles nas
mesmas páginas! E --o
que é ainda mais notáv e1- para isto imita
exaustivamenté os hábitos da espécie dominante, a sua conduta excluinte, auto-suficiente,
até a sua aversao ou
medo por bichos que
habitan mais embaixo.
"É um curioso caso ·de
mimetismo suicida",
aventura algum linguista. "Quanto poderá durar?"

poemas·, e lago os livros, as leis, os cademos
escolares) dominam
agora os fósseis de outro animal chegado do
Leste, de forma e hábitos semelhantes, mas
sem d.úvida pertencente
a outra espécie: urna fera ávida, voraz, ·empreendedora, carnívora,
que penetra século trás
século nas letras e nos
carpos, e mesmo salta
os mares em manadas
sangrentas para invadir
outras terras . e acabar
com outras racyas. Esta
fera mesmo tenta cruzar
o Rio da Infamia para o
Sul, e por vezes lógrao. Mas afinal retrai-se
para o amplo térritório
que já domina, e ali
permanece, bem alimentada.
U m-bom dia, ao N o:fte
dorio, e no estrato geológico nomeado "século
dezenove", saern á luz
fósseis de urna causa
estranha. Sao tímidos
intentos por existir .no
universo impresso, hibridacyoes que mostram
a instabilidade do que é
novo. Os textos chamam-se a si próprios
"galego". Em que consistp este ser? A que
racya pertence?, indagam
os paleontólogos linguistas.

E logo, por firn, surge o
caos, o paradoxo, o comes;o do final. Nas capas geológicas da escrita, nos livros e registos,
nesse território de saber
que sempre perdurará
nos tempos apesar dos
Big Brother e dos Hitler, reaparece a espécie
nativa que os linguistas
criam extinta nessa parte do planeta. É o regresso dos dinossáurios, dos monstros! Claramente, o animal é o
mesmo que se instalara
hegemonicameñte ao
Sul do ria, e agora volta
pesadamente ao território que é seu, que nunca
deixou de ser também
s·eu. Nas chairas e fragas das palavras reencontra-se consigo próprio, ou com algo muito
semelhante a si próprio, embora enfeitado
com signos e gestos do adversário. Ambos
grupos de animais -nortenho e suleiro-mudaram, mas, com vontade, podem ser facilmente urna única espécie. Alguns exemplares de cada grupo empare1harn-se, e de-

••••••••••••••••••
'Quando duas
espécies escritas
no mesmo território
se .parecem
demasiado,
urna .delas
e:Xtingue-se"

· E, na sua pesquisa, os
linguistas descem até ~o
"século vinte". Trás árduas reconstrucyoes de acentos e eñes, os linguistas concluem o assombroso. Reconhecem na nova ras;a aquela antiga, que dormira para fugir do extermínio. Mas agora, cla:..
ramente rnais débil, está tentando coexistir
com os seus seculares opressores do Leste!

les nascem singulares misturas escritas minoritárias. Ao verem quem chegou, alguns
nortenhos inusuais saem também das cavas
onde sofriam o desterro dos inúteis 1 a olfatarem .essas letras · diferentes com júbilo
porque as reconhecem como próprias. Porém, a maioria dos animais do Norte gostam
de emparelhar-se com os austeros grafemas
dominantes (os seus verdadeiros competidores pelos recursos!), e surgem assim duvidosas gramáticas, tristes livros escolares, eslógans que cada vez se assemelham mais aos
dos seculares adversários.
Daí em <liante os paleolinguistas reconstroem lutas sangrentas no Norte entre as palavras dominantes e as proscritas e recém-chegadas: s;es-cedilhados rotos, um til nasal obviamente destrocyado em ataque grupal,
enormes ossário de formo a termina9oe
antiquíssimas. O espectáculo é cruel, devastador. "Olha cá'', observa um linguista do
futuro, apontando para urna folhinha em ciclostilo desgarrada por dentadas, 'a luta
continua" ... E por alguma razao fica olhando para o infinito, como se rivera citado
inadvertidamente urna das poucas fra e do
século vinte ainda com entido.

--·. ·-Ás vezes, da uniao de duas e pécies animais distintas nasce um bicho estéril . A
questao é se o galega escrito dominante na
actualidade é como um mulo: filho de cavalo e burra, ou de égua e asno, vive mentres
vive e traballa como o que mais. Mas, pode-se reproduzir? Na sua forma actual, poderá ocupar os mesmós territórios de saber
que a espécie que o domina? Até onde chegará a hibrida9ao com esta sem diluir-se
nela? Que fósseis escritos encontrarao, neste breve estrato de urnas décadas, os linguistas do futuro? Até quando poderao di tingui-los dos restos espanhois?
A alguns linguistas do presente, de dentro e
de fara, preocupam-lhes estas questoes. Nao
sao assassinos, nem suicidas, nem inimigos
do próprio. Sirnplesmente, sabem que quando
duas espécies escritas no mesmo território e
parecem dema~iado , urna delas extingue-se.+

GUA TRADUCCIÓNS S.L.

oVídeo eos Multimedia Didácticos no Estado
•Programa de Novas Tecnoloxias da
Información e. da Comunicación do MEC.
• Área de Novas Médios da .Consellería de
Educación.
• Subprograma de Novas T~cnoloxias da
Junta de Andalucía.
•Programa.de Médios Audiovisuais da
Generalitat de Valencia.
·
• Prograil).a de Audiovisuais da Consejería de
· Educací6n de Canarias,
•Asociación Sócio-Pedagóxica Galega.

Fatuldade de Bel as-Rrtes de Pontevedra
Horário do Encoritro
17,30 a 21 horas
Sábado de 9a14 e de 16 a 20 horas.
RESERVA DE PRAZA:

AS-PG Telf. (981) 27 82 59
Esta actividade está homologada pola Consellería
de Educación. O número de asistentes aos
obradoiros está limitado á dispoñibilidade dos
médios técnicos. As reservas de matrícula
rea~izaranse por esl:[ict~ ?rc!e <_i~ _
u:iscrición.

- l.

Obradoiros de Vídeo eRealización
de Multiinedia en soporte ca ROM.
• A realización de vídeo didáctico e a sua
aplicación no Ensino.
• Guión, gravación, edición, sonorización ...
• Introdución aos Multimédia.
• Como construir multimédia. O poder dos
multimédia. Aplicacións.
·
• lnteractividade. Conceitos básicos.
• A equipa multimédia. Programas para a
realización de multimédia. Se~ió.~s p~át~c:a_s.

inver a
Vraducción directa
interpretación: galega, inglés,
francés, alem_án, italiano,
portugués, ruso, español, te.
Vraduccións técnicas e xuradas.
·Baixo 36202 Vigo . Teléfono e Fax : (986) 43 ' 52 59

EGOS EN CATALUNYA

Galicia, algo máis

Galicia no Vallés

l 00.4 Rádio Ciutat Vello
Venres de 11 a 12 h.

91 . l
Rádio Mollet
Martes de 20 a 21 h.

•

FM

Morriña

Camiño da Yerra

98.2 FM Rádio Nou Barris
Mércores de 20 a 23 h.

l 02 .4 FM Distrito 111 Rádio
Domingo de 14 a 16 h.

G~O

ANOSA TERRA
Nº 699 •9DE NOVEMBRO DE 1995

27

A. coeducación, algo- mái.s

que xuntar aos ·nenas e nenas na clase
Edítanse novas materiais educativos para comb.atir o sexismo
• A. ESTEVEZ-C. VIDAL

O feito de que a
asignatura ·de Ética vexa
na reforma educativa
r~ducidas de xeito
drástico as suas horas de
docéncia, incrementa a
preocupación de moitos
profesores ao ver como
desaparece un dos
poucos espácios de
debate sobre temas
actuais no ensino
secundário. O sexismo
quedaria entón como
contido transversal no
Ensino Secundário
Obrigatório (ESO~ e no
Bacharelato, coque non
entra en nengun
programa concreto de
nengu~a disciplina
senón que se
recomenda a sua
aplicación en todas as
matérias.
Tratariase de impartir as matemáticas, a história ou a música dun
xeito distinto do que e leva facendo até o momento, eliminando o
sexismo até agora implícito nos libros de texto. Un exemplo de traballos deseñados con este fin son
os Materiais didácticos para unha
visión non androcéntrica da História, do colectivo Maria Ca taña,
co que se pretende correxir o sexi mo transmitido na maior parte
do texto de Hi t6ria. E tá indicado tanto na área de Ciéncia Sociai como no tema tran ver ai
de coeducación. A autoras teñen,
entre outros obxectivo o de "introducir ás mullere como protagonistas da História na liña do que
hoxe en día e entende como Histó ria do xénero e fomentar no
alumnado atitudes de solidariedade, respeito e toleráncia no camiño da igualdade real entre os dous
sexos". Alén disto, e conscientes
de que ao se tratar dun contido
transversal do currículo vai quedar na vontade dos e das docentes
sen que exista maior control sobre
o seu desenvolvemento, as autoras
buscan "sensibilizar ao profesorado sobre a necesidade de recuperar a memória colectiva das mulleres, modificando no posíbel a
visión androcéntrica da História".
No território do Ministério de Educación e Ciéncia, aprobquse como
asignatura optativa en 2º da ESO a
chamada "Papeis -sociais do home e
da muller", que non vai ser implantada na Galiza. Alicia Puleo, da
Universidade de Valladolid, unha
das sua~ promotoras, considera que
o establecemento dunha asignatura
concreta para tratar estes tema non é
o xeito máis adecuado para os introducir no ~nsino pero tamén valora o
feito de que, de non ser por este mé-·
todo, ·os seus contidos quedarían en

A. IGLESIAS

A coeducación está na lel pero a igualdade alnda ten un camiño longo a percorrer.

exceso difuminados sen que se puidese asegurar o seu tratamento.
Outra iniciativa para compensar a
eliminación da Ética da maioria
dos cursos da ESO é a unidade didáctica elaborada por Mercedes
Oliveira, Eros: materiais para
pensar o amor. Editada por Xerais, repasa todas as formas de
amar diferenciando os conceptos
de sexo e xénero e debarindo sobre a violéncia sexual", a servidume ou a mercadoria de sexo.
Tamén, dentro dos materiais de
Ética, atópase a unidade elaborada
por Carmen Adán e África López,
Mulleres e feminismo. Cando
aprendemos a dicer eu, que forma
parte do libro colectivo A ética na
que vives, editado por Bahia. As
autoras apresentan a loita das mulleres e os diversos modos de entender o feminismo ao tempo que
dan canta da vida dalgunhas das
mulleres que, a pesares de ter des-

tacado nos máis diversos ámetos,
seguen senda grandes ·descoñeci.:
das. África e Carme non deixan de
facer perguntas que buscan levar
aos alumnos e ás alumnas á reflexión: É a arte sexista? É necesário
o traballo fóra para a emancipación
da muller? Cómo é a participación
das mulleres na vida política?

A reflexión na escala

pode rematar
cos estereotipos
A coeducación non se limita a que
rapazas e rapaces compartan aula en
centros escolares. Vai máis alá Trátase de erradicar as teorías distorsionadas que obedecen a intereses de
dominación sexual. Dese xeito o
entenden Margarita Pérez Froiz e
Xoán Currais, autores dos materiais
destinados á educación secundária
baixo o epígrafe Fe minino e masculino. O estudo dos roles de .xénero
nos diferentes ámbetos sociais quer

provocar o debate dentro das aulas.
Qué modelos de comportamento
masculino ferninino predominan
na relixión, na filosofía, na ciéncia, na

e

Ni·etzsche

língua, nos· meios
de comunicación,
no traballo ou na esca la? Os catro cademos que publica
Xerais queren poñel os de manifesto
<liante dos estudantes através de exemplos ilustrativos de
todo tipo. "Sen dúbida, seria demasiado idealista e optimista pensar que a
coeducación escolar
pode transformar a
soc~edade, pero tamén seria demasiado pesimista e fatalista pensar
que nada se pode facer desde a escala. Apesar da tendéncia da institución escolar a reproducir as estru-

cria que o
látigo era
un instrumento
necesário
ao tratar
con.mulleres

'
.
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A publicidade consolida o sexistno
Por que as nenas seguen coas
bonecas e os nenas cos. coches?
Por qué as mulleres son o desti• no e veículo dos anúncios publicitários? Por qué as actrices seguen senda o maior reclamo para
as pelícülas? Por qué as revistas
femininas incitan á muller a ser
seductora, a identificarse coas
modelos e a aparentar o que non
é? Por qué se triplicou o número
de mozas enformas de anoréxia
,nos últimos 'anos? Para Margarita Pérez e Xoán Currais, os
meios de comunicación canfor-

.

man unha "escola paralela", por
esta razón é preeiso que a mocidade reflexione.
A división entre me10s de comunicación femininos e masculinos
quer perpetuar as milenárias dife- .
réncias sexistas que serven para
que muller e home pervivan en
compartimentos estancos. Osavances das mulleres no terreo
. social e económico non remata. ron cos espácios reservados para
ela na televisión ou na rádio senón que os extenderon até os

turas sociais, existen ámbetos de
autonomia nos centros escolares e
nas aulas para resistir e establecer
unha loita contrahexemónica fronte
á discriminación
por razón de sexo",
afumase nos cadernos.

xornais e revistas. As publicacións femininas aproveitan o poder adquisitivo para consolidarse,
dando un novo envoltório ao arquetipo tradicional <;la muller sen
cuestionar o do ·home. Xa; adentrándonos nas páxinas das publicacións de información xeral, o
protagonismo das mulleres é testimonial e, nunha grande porcentaxe, ten que ir acómpañado dunh a dose de morbo. De seguro,
que os estudantes de secundária
·v erán a televisión ou ler.án ·os
xornais cuns ollas diferentes.+

..

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

Os materiais que se
apresentan teñen a
avantaxe de estar
totalmente ao dia.
Para as autoras,
non fai falla· recorrer exclusivamente ao pasado para
amasar unha socieclade que xira ao
redor de val ores
androcéntricos.
Existen. auténticas
"perlas sexistas" (asi as denominan
as autoras) deste século, <lestes últimos anos. A hexemonia dos valores masculinos impregna a todos os
ámbetos que se estudan; a sutileza
da transmisión destes valores non
rematou cos estereotipos. A idea
está aí. Os. autores queren que os
materiais se utilicen desde unha
perspectiva activa, de participación
e cooperación entre estudantes.

Unha das probas máis ilustrativas
e de maior valor didáctico sobre a
influéncia do sexismo nas áreas de
coñecemento está nas reflexións
que "monstruos consagrados", estudados nas escalas, fan sobre os
xéneros. Dese · xeito, Darwin opinaba que alguns rasgos mentais
. das mulleres eran próprios das razas inferiores, Nietzsche non quedaba atrás e cria que o látigo era
un instrumento necesárío ao tratar
con mulleres e Schopenhauer <licia que era a encauegada de coidar aos nenas porque nµnca superara a sua etapa pueril. +
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A cada ano aumenta a influéncia do Outono Fotográfico que coordena a Casa da Xuventude. Todas as vilas de Ourense terán
exposicións, pero desta volta irán tamén a
Santiago, Monforte, Chantada e Chaves.

Dezaoito exposicións individuais, 23 colectivas, tres concursos,, nove cursos de iniciación e diversas saidas-e encontros. completan o ambicioso programa. Consolidada
como unha cita principal da fotografia, o
·Outono da Casa da Xuventude, gañou un

espácio de participación ben singular. Ainda que se traen exposicións do Estado, a
parte princip.al vai adicada a autores galegas, combinándose exposicións de fotoxornal ismo, con fotografia antig~, como se pode ver no calendário das mostras.

EXPOSICIONS INDIVIDUAIS
RICARD TERRÉ

Antolóxica. Museu Municipal de
Ourense. 3 ao 30 de Novembro.
MANUEL SENDON

Tempos que hai neste tempo. Museu Municipal de Ourense. 3 ao 15
de Novembro.
ANNA BOYÉ.

Xente Pública. Casa da Xuventude
de Verin. 1 ao 12 de Novembro.
Xuuo V1LLAR1No

Na Semana Santa. Aula de Cultura
de Caixa Galicia, do 2 ao 15 de
Novembro. Aula de Cultura de Caixa Galicia no Barco. 17 ao 30 de
Novembro.
PLACIDO

l.

RODRIGUEZ .

Un lugar na rua. Casa da Xuvetude
de Ourense. 17 ao 30 de Novembro.
XESUS R. MONTERO

-

O desafio máxico da cór. Casa da Cultura de Monforte. 15 ao 30 de
Novembro.

'

Rufino.

A. GOREZ

A noite do caimán. O Barco, 2 ao
15 de Novembro. A Rua. 17 ao 30
de Novembro.

~

José Paz.

'

Plácido L. Rodrltuu

SANTY LOPEZ

Luzes e sombras. Formas. Na Sala
Caritel de Ourense, do 1 ao 15 de
Novembro.
SIMON BALVIS

Jazz. Na Adega do Faustino de

· Chaves. Novembro.
XosÉ Mi! PÉREZ RIELO

D<ibre mirada; Celanova, 2 ao 15
de Notembro. Studio 34 de Ourense, de 16 ao 30 de Novembro.
VICTOR M. PÉREZ BALTAR

Chantada 2 ao 15 d Novembro.
,

ANTONIO CHAO

Estampas Ribadavienses. No TutitFrutl de .Ribadavia todo Novembro.
RUFINO

Al fotot de toda unha vida 1920· ·
1981). O Barco, 17 de Novembro

ao 9 de Decembro.S4NT.J4GO AMll.

HMMtlla IJbldlv,._, CIU da Cul·
tura de l~vla, todo Novmbro.

AllllTONIO CHAO

UÍI lfMrmo M IJbalMvl& Pub

Alla•

ma de l..._ia. _Do 10 ao 10 de

Now_...o.

MoNcHO FutNTH

ObHctlvo: O C•rlMlllllo. Centro
Mufflutol do C..-.lfto. Do 1o 18deNov~••

..
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EXPOSICIONS. COLECTIVAS

·····················~·············································
CONCURSO GALEGO
XUVENTUDE 95

MUNDO SEN BARREIRAS

A PECADA DO HOME

Casiñas da Compañia, do

Sala do Centro Comercial Area Central de
Santiago. Do 15 ao 30
de Novembro.

Casa da Xuventude. Do
3 ao 15 de Novembro.

1 ao 14 de Novembro.

CONCURSO
EL PAIS SEMANAL

No Studio 34 de Ourense, do 1 ao 1 5 de
Novembro. Celanova,
do 1 6 ao 30 de Novembro.

Liceo Ourensán. Do 17
ao 30 de Novembro.

GAuc1A EN Foros
Na Sala A Fábrica de
Allariz, do 3 ao 12 de
Novembro.

Casa da Xuventude
Ournse. 21 ao 30 de
Novembro.

A ICDNOGRAFIA E A
XWMETRIA DO CORO AL TO

fOTOS ANTIGAS
DE ALLARIZ

Centro de Servícios Sociais de Celanova, do 1
ao 15 de Novembro.

A Fábrica, de Allariz,
do 1 7 ao 26 de Novembro.

ÜDADE VIVA, CIDADE
MORTA

GALICIA EN Foco
Museu Municial de
Ourense. Do 17 ao 30
de Novembro.

0
Casa da Xuventude de
Ourense, Do 3 ao 20
de Novembro.
UNHA PELICULA DE PEL

Galeria Marisa Marimón. Do 7 de Novembro ao 9 de Decembro.

A CORUÑA
ARQUITECTURA
PURA E DURA
Coléxio de Arquitectos
de Ourense. Do 3 ao
30 de Novembro.

14 FOTOXORNALISTAS
GALEGOS

Casa da Cultura do Barco, 3 ao 15 de Novembro. Casa da Xuventude
de Verin, do 1 7 ao 30
de Novembro.
SEN TITULO

Politécnico de Ourense. Do 3 ao 16 de Novembro.
COLECCION PÉREZ ÁVILA

Liceo Ourensán . Do 3
ao 1 6 de Novembro.

20

Café Cátedra do 1 ao
30 de Novembro.
MIRANDO A TRAVÉS

Casa da Xuventude, do
3 ao 15 de Novembro.
Politécnico de Ourense, do 17 ao 30 de Novembro.

~

ENCORO DO LINDOSO

0 ENTRO/DO DE VERIN
Claustro do Mosteiro
de Celanova . 2 ao 1 5
de Novembro.

0

DESEÑO FOTOGRAFICO
COMO ENCARGO

IMAGENES }OVENS

NOVAS VELLAS FOTOS DE
CELANOVA

Centro Servicios Sociais de Celanova. 17
ao 30 de Novembro.

Í

Cherna Madoz.

NOITEEDIA

A.C. Auriense. 16 ao
30 de Novembro.t

FESTA RACHADA E
TEXTURAS

Casa Xuventude de
Ournse, do 1 7 ao 30
de Novembro.

Nando Mauriz.
Simón Balvis.
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Convocatórias
Certame de vídeo
ecolóxico
O cine clube Os Papeiros e a asociación
Xevale, convocan un certame de vídeo
ec0lóxico paralelo ás VII xomadas de
cinema e ecoloxia que se celebrarán en
Decembro en Chantada. Está aberto a
montaxes audiovisuais en formato VHS,
que fagan denúncia, dramatización ou
reportaxe sobre o meio ambiente. Non é
competitivo polo que todos os·participantes receberán agasallos meioambientais. Envios até o 4 de Decembro á Casa
daXuventude de Chantada.

Prémio de poesía
de Dodro

O Concello de Dodro convoca a oitava
edición do prémib de poesia adicado a
Eusebio Lorenzo Baleirón, dotado
con 300.000 pta. Para concorrer hai que
apresentar un libro de versos, de tema e
técnica libre, dunha extensión mínima
qe 400 versos, por cuadriplicado, baixo
lema e plica, antes do 30 de Novembro ao: Concello de Dodro. A Coruña.
VIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón. Maior información no telf.
(981) 80 20 62.

Iniciación á fotografía

Prémio de guións
Chano Piñeiro
O Cine clube Lumiere organiza un
prémio de guións, aberto a todos os galegos ou residentes na Galiza, eh homenaxe ao cineasta
Chano Piñeiro,
finado oeste
ano.
Para
participar
hai que ter.
entre 15 e
35 anos, e
apresentar
os textos
(que non
poden exceder os 15 fóIios) por triplicado xunto os
dados do autor, antes do 29 de Decembro de 1995. Hai
dous prémios de 150.000 pta. que pagará o Concello de Vigo, un para textos de ficción e outro para documentais. Os envios han de se dirixir á Casa
da Xuventude: López Mora, 31. 36211
Vigo. Maior información no Cine clube Lumiere: (986) 22 09 10, ou na Casa da Xuventude: (986) 29 49 34.

Aula-K en colaboración coa Escola de
Imaxe e Son da Coruña organiza un curso de iniciación á fptografia que comeza
o 13 de Novembro na propria Escola de
Imaxe e Son (Rua Someso, 6). Durará
duas semanas con clases de Luns a Vences de 19 a 22 h. Ma~rícula 15.000 pta.
. Maior información nos telf. (981) 13 41
24e 13 4224.

Experiéncia
criativa teatral
O Colectivo de Educación Ambiental
ten programado para os días 10, 11, 17
e 18 de Novembro o curso Experiéncia
criativa teatral que impartirá Manuel
Lourenzo, actor, escritor e director de
teatro. Tratará a sensibilización do corpo ante os estímulos do médio, expresión, dramatización -e criatividade. Vai
dirixido aeducadores, monitores, mestres, etc., polas su as vertentes didácticas, ainda que non é excluinte non pertencer a istes colectivos. As clases serán na escola de Maxistério da Coruña,
Venres de 19 a 21 h., e Sábados de 10
a 14.h. e de 17 a 19 h. Máis información e inscricións no (981) 26 56 40. +

Actividades
Enerxias rurais
A Rede Galega de Loita Contra a
Pobreza e a Exclusión Social (REGAL), organiza unhas xomadas do 23
ao 25 de Novembro na Escóla de Empresariais da Coruña sobre o futuro
das enerxia!J rurais, xa sexan naturais,
culturais, económicas, humanas ou financeiras. Apresentarán experiéncias
de Escócia, Eire, Bélxica, Portugal,
Galiza e España, para a dignificación
dos excluídos. Inscricións e programa
no (981) 22 67 35.

Concertos corais
A asociación Máximo ·Gorki organiza o
Sábado 11, no Auditório do Concello
de Vigo a actuación das corais Alborada, Ria de Vigo e Máximo Gor/d. O Domingo 11, dentro dos actos da Semana
Cultural da Asociación de Viciños de
Sampaio, nos seus locais ás 12,30 actuación da coral Máximo Gorki. ·

Mulleres: outros povos,
outras culturas

Xornadas sobre o
nacionalismo en Lugo
Os Comités Abertos de Faculdade do
campus de Lugo artellan por segundo
ano as Xornadas de Nacionalism0 Galego. Comezaron o Martes 7 pero comprenden actividades até o 20 de Decembro no salón de actos de Maxistério, a
partir das 8 do serán. A máis próximas:
O Xoves 9, falarán sobre Muller e nacionalismo representantes da Asociación Galega da Muller; Mullieres Nacionalistas Galegas, Mulleres do SLG
(Carme Freire) e máis a escritora Carmen Blanco. O Mércores 14 membros
dos Comités Antirrepresivos, Juntas
Galegas pola Amnistía e roáis Antón
Arias Curto falarán sobre a Situación
dos presos nacionalistas. Ao día seguinte, o Mércores 15, Manuel Vázquez ha tratar da influéncia dos Galegos e galegas nos procesos de Libera-

ci6n Naciono.l de América IAtina.

Ciclo sobre
Reimundo Patiño

O Centro Galego de Arte contemporáA asociación de mulleres de Redondela
nea (Santiago) acolle até o 17 de NoXanela ten prevista unha série de activivembro un ciclo
dades para o mes de ,Novembro que comonográfico adimezan o Venres 10 cunha charla-colócadó a Reimundo
quio titulada E despois de Pekín, qué?,
Patiño, finado en
coas deputadas Maite Femández (PP),
Olaia Femández (BNG) e Maria Xosé _ 1985 na Coruña,
do que ainda quePorteiro (PSOE). O Sábado 11 pasan o
dan duas xomadas.
documental As netas de Zapata (ver
O Venres 10, póCinema nesta Axenda), e o Mércores 17
dese escoitar ás 19
teñen invitadas catro mulleres de difeh., a conferéncia de Antón Patiño, e a
rentes nacionalidades (Cuba, Eire, Saba· de Manuel Rivas ás 20,30 h. ·
ra e Uruguai) que falarán con membras
de)(anela sobre vida cotiá baixo o epígrafe Mulleres sen fronteiras. Todos os
20 anos despois
actos son na Casa da Cultura de RedonA galeria ~argadelos do Ferro! enceta o
. dela ás 8,30 do serán, quitando a proxecLuns 13 unha série de mesas redondas
sobre o franquismo. o ciclo vai en dias
ción que será no Auditório. Maior inforconsecutivos até o 18 cun escollído
mación no (986) 40 04 45.

a

elenco de ponentes que tratarán diversos títulos: 1936 na comarca do Fe"ol,
o 13 de Novembro; O ensino no franquismo, o dia 14, con Lourdes Castro,
Anxela Loureiro, Tino Fraga e
Eduardo Fra como moderador; A igrexa no franquismo, o dia 15 con Xosé
Chao Rego, Manuel Espiña, Victorino Pérez Prieto; A muller no franquismo, o dia 16, con Carme Blanco, Sari
Alabau e Guillermo Llorca.

A muller ·galega hoxe
Ciclo de charlas organizado pola Secretaria da Muller da CIG. Ten lugar
· no local da organización en Vigo cunha conferéncia por semana, os Martes
ás 7,30 do serán, até o 21 de Novembro. O 14 de Novembro, a economista
Nati-vidad López Groba, fará unha
exposición sobre a economía galega.

Pontevedra, cidade
monumental expoliada
A Asociación Amigos da Cultura organizan un curso xunto Centro de Estudos Históricos de Pontevedra, do
Martes 14 ao Venres 17, para o que contan coa asisténcia de especialistas de recoñecido prestíxio. O programa comprende Os primeíros asentanientos humanos no solar da actti.al Ponvedra (o
_ Martes 14 ás 19,30 no auditório de Caí. xa Pontevedra), a Xénese e evoución
dunha pequena vila mar~ñeira baixomedieval De Ponte Veteris a Pontevedra (o Mérc0res 15 ás 19,30 na residéncia de estudantes de Caixa Ponteved,ra),
Os monumentos de Pontevedra (Xoves 16 ás 19,30 no auditófio de Caixa
Pontevedra), ou Urbanismo e zona monumental (o Venres 17 ás 19,30 na residénca de estudantes). Para maior infor- mación ou inscricións dirixirse a Libraria Paz: Peregrina, 29. (986) 86 04 71. +

<.O escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,\
agora en insígnia.
¿olicita a cantidade
que desexes ao apartado
1371, 36200 de Vigo.
ENVIA O IMPORTE TOTAL
EN SELOS DE CORREOS

P.V.P. 200 PTA UNIDADE

Televisión
A segunda canle de TVE
emite Arte. A noite temática.
Ainda que se bota mán de
documentais norteamericanos
e dalgun que outro mito
alleo, o espectador pode

coñecer a falsedade da
própria televisión ou o
.traballo clandestino da
resisténcia a Hitler durante a
II Guerra Mundial. Un só
tema, ilustrado con película e
documental. (Martes, .22:00,
en TVE 2).+

Anú.Ilcios de balde
• Na bisbarra da Ferrolterra estamos a constituir a asamblea comarcal de ADEGA (Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza), se desexades colaborar poñédevos en contacto con Alberte Moán no enderezo:
.Rua Espiño_•.162. l54Q5 Ferrol.
• Ajuda-nos coa tua aportac;om solidária a· pagar a fianc;a de Armando
Ribadulha Pérez, militante da organizac;om juvenil independentista AMI,
preso no Cárcere de Carabanchel. Já
vai para un mes que está preso. O Juiz
impuso-lhe umha fian~a de 1.000.000
pta. Na actualidade esta fiant,:a está recorrida polo proprio Armando, estamos intentando que a baixem pois consideramo-la excessiva e a familia de Armando
carece de meios económicos para fazerlhe frente. As aportat,:ons pode-las fazer
na C/C ng 2091-0224-30-3040005608
de Caixa Galicia, ao nome de Tereixa
Pereiro Garcia. Juntas Galegas pola
Arnnistia (JUGA).

• Galiza-Bretaña número 2. Encomendas, por 250· pta., meiante xiro
postal ou equivalente en selos a: Gali,za-Bretaña. Apartado Postal 1.176.
15080 A Coruña.
• Quedo con pequerrechiños. Ferrol e arredores. Responsabilidade e
seriedade. (981) 35 02 67. ·
·• Oferece-se rapaza para coidar nenos e/ou impartir clases de EXB e
BUP. Teléfono (981) 76 34 97, Antónia Compostela.
• Dam-se explicac;ons de matemáticas, fislca e química. Níveis: EGB,
BUP, COU, FP. Em galego ou castelhano. Teléfone (986) 20 20 06. Zona
da Pra~a de América-Balaídos (Vigo).
• Se queres adoptar un can ou gato,
nas protectoras están agardando
xente agarimosa e responsábel coma
ti. Chámanos á Protectora de Animais
do Porriño, das 16 ás 20 h., no teléfo-

no (986) 41 32 07.
• Repartimos propaganda, pegamos
carteis, publicidade en xeral. Por toda Galiz.a. Prezos económicos. (981) 27 29 04.
• Oferézome para pasar trabalhos
a ordenador. Perguntar por Iolanda
no (981) 76 34 97.
• Francés. Pasantias por persoa nativa, Clases individuais. Prezo económico: (981) 27 29 04.
·
• Precísase persoa para compartir
casiña reformada en Sárdoma (Vigo). Unha habitación grande e luminosa, sen mobles, cuarto de baño próprio.
21.000 roáis gastos. Tamén hai finca e
unha terraza grande. Chamade a Micha
polas tardes ao (986) 48 31 60.
• A A~ociac;om da Língua Artábria
pom a venda Bandeiras Galegas artesanais (115X85 cm.) ao pre~o de
1.500 pta. cada, e tamem a História da
Ga!Wz em Banda Desenhada ao pre<,:o
de 500 pta. cada. Encomendas ao Apartado 570 de Ferro!. Receberás o material solicitado na volta do correio contra-reembolso máis gastos de envio.
• Alúgase praza de garaxe en Coia
(Vigo). (986) 42 30 30.
• Véndense tres mesas-escritório
novas, a bon prezo, válidas para ordenador. Teléfono (986) 36 64 OO.
• Precísase camareíro ou camareira
par¡a restaurante en Redondeta. Perguntar por Rafa no (986) 40 32 36.
~Facemos un programa de música
galega en Rádio Contrabanda de Barcelona. Rokc, ska, panus, hard core, etc.
sobre todo en galego. Os interesados en
que se pinchen as suas maquetas poden contactar con: AJfredo Hidalgo lglesias. Carrer Mata, 3-5, 22 31 . 08004 Barcelona. Teléfono (93) 442 43 40 (fins de
semana).+

Teatro
Festival internacional
de títeres
Xa na quinta edición, desta volta celébrase do 13 ao 17 de Decembro en Vigo con compañias galegas, checas,
portuguesas, catalás, ou castelás, entre
outras. O festival contará con funcións
para escolares, diversificadas atendendo á idade. Os centros de ensíno interesados na proposta poden facer reservas no (986) 31 00 72. Tamén haberá
representación para adultos e todos os
públicos, cunha programación da que
son responsábeis as compañías de teatro de títeres e monicreques asociados
~n UNIMA-Galiza.

A ópera de a patacón
Os dias 9, 10 e 11 ás 10 da noite na
NASA (Santiago) Teatro do Aquí fai
as últimas repr~sentacion <leste espectáculo de Roberto Vida! Bolaño sacado dos textos de John Gray e Bertolt
Brecht. As andainas do Maki Navallas
en clave musical.

A do libro
A compañia Artello Teatro está a representar o seu novo espectáculo A do
libro (A venturas de Perello de Chora-que-logo-bebes), baseado en narracións do escritor portugués José Ferreira Gomes. As vindeiras actuacións:
o dia 10 ás 20,30 e o 11 ás 20,30 e ás
22,30 no Teatro Principal de Pontevedra, o 17 ás 20,30 e o 18 ás 20,30 e ás ,
22,30 h. no Teatro Principal de Ourense. Haberá bonos de desconto do 50%
para o público novo. Maior información en Artello (986) 22 44 86.

Falar por falar
Por Quico Cadaval, do 10 ao 12 no ·
centro cultural Caixavigo.

Teatro do Atlántico

Salvia
A Compañia Cuarta Pared de Madrid interpreta o conto de Antonio
Onetti, Savia, os días 13, 14 e 15 de
Novembro ás 10 da noite na sala Galán (Santiago).

Rezagados

quedan atrapados nunha carreira sen
meta que é a vida, avanzan empurrados pota 'inércia sen saber cal é obxectivo, en todo caso decididos a non
abandoar.

.

Tamén na NASA os dias 16, 17 e 18
de Novembro ás 1O da noite, Talia
Teatro interpreta a obra de Ernesto
Caballero. En Rezagados tres ciclistas

No Cine Veiga de Moaña, o Sábado
11 ás 23 h., Teatro do Atlántico interpreta Tolos de Amor.

Náu de amores
Polo Centro Dramático Galego. Actuan no Atiditório Municipal de Narón
odia 9 ás 8,30 da noite, o 10 ás 11 da
mañá e o 11 ás 8,~0 da noite. Logo estarán en Vigo, no centro cultural Caixavigo, dos dias 17 e 18 ás 10,30 da
noite, e o 19 ás 20,30 do serán.+
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Exposicións
Un Rembrandt coma
táboa de pranchar

Arte mexicana
Desde a vanguarda até a actualidade, é
o título da mostra exposta no Centro Galego de Arte C<;mtemporánea. Recolle
obra, cadros, esculturas e tallas, aparecida nos últimos 50 anos, polo que deixan
fóra a Rivera, Orozco e Siqueiros, pero
si incluen a Rufino Tamayo (finado en
1991 aos 92 anos) e Carlos Mérida como pioneiros da arte mexicana contemporánea. Tamén expoñen pezas de Helen Escobedo, Julio Galán, Alberto Gironella, Enrique Guzmán, Sergio Hernández, Miguel Leñero, Rocío Maldonado, Carlos Mérida, Rodolfo Nieto, Adolfo Riestra, Vicente Rojo, Francisco Toledo, German Venegas e Nahum Zenil.

Irmaslexos abre
unha sala en Vigo
A Asociación Artístico Cultural Innaslexos, abriu o pasado Venres 3 unha
sala de exposicións no Cenro Comercial Camélias de Vigo, con duas mostras: Galiza solidariedade-llustradores/as galeg·o s/as de literatura infantil e Escultura de Bieito Puente.

Aniversário do Museu
do Povo Galego
Cumpriu 18 anos o pasado Outubro, e
o celebran dando a coñecer unha escolma das suas iidquisicións máis recentes. Os materiais constituen unha mostra da vida tradicional con úteis. de oficios, enxoval doméstico, moblaxe, indumentária, obxectos de devoción ou
pezas arqueolóxicas destinadas á futura
Sala de Prehistória e História Antiga.
Permanecerá aberta até fin de ano.

Manuel Patinha
Expón esculturas na galeria Sargadelo do Ferrol.

Unha película de pel
A sala Marisa Marimón (Ourense)
pretende dar a coñecer as últimas tendéncias da fotografia contemporánea a
través de obra de Sophie CaJle (Paris
1953), Carlos Nieto (Ourense 1969),
Hannah Collins (Londres 1956),
Cherna Madoz (Madrid 1958), Susi
Gómez (Mallorca 1964) e José Noguero (Huesca 1969). A mostra é un
complemento ao Outono Fotográ.fi~o.

Pinturas de Non(,) Bandera, até o 15
de Novembro na sala Ad hoc de Vigo.
Abre Luns de 18 a 21 h., de Martes a
Venres de 11a13,30 e de 18 a 21 h., e
Sábados de 12 a 14 h.

Espello do interior
en Lugo

Obra de Natália P. Garcia.
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

mas Pintoras Galegas, montou ista mostra cunha escolma de obra de María
Álvarez, Pilar Álvarez Pablos, Carmen Hermo, Menchu Outón, Natália
P. García e María Roído.

O surrealismo
na España
O Auditório de Galiza (Santiago) vai
acoller até o 7 de Xaneiro do ano que
ven, obra surrealista cedida polo Museu Raiña Sofía de Madrid.

Rut Massó
Expón obra recente, até o 25 de Novembro, na galería Sargadelos de Santiago.
Abre de 10 a 14 e de 16,30 a 20,30 h.
Rut Massó conta cos prémios Criación
artística (Delegación de Cultura de
Pontevedra 1991), Universidade de Vigo- de. pintura (1993), Ademar Champag na t (Diputación de Pontevedra
1995), amais dun accesit do certame Arte Xo ven Galega (Vigo 1994) e unha
beca para o I lntercámhio Europeu de
Faculdades de Belas Artes (Kingston.
lnglaterra. Abril Xuño 1992).

Imaxes da SIDA
Na Domus, o Museu do Home da Coruña. Abre de Martes a Sábado de 1O a
19 h., Domingos e festivos de 11 a
14,30 h. Os Luns pecha.

Portugal
No PORTO:
Foto-e cultura de Susanne Themlitz
e Paula Soares, até o 11 de Novembro
na galería Luis Serpa. Artesanato dos
Índios Americanos, até o 17 de Decembro no Celeiro da Funda9ao Serralves.
EN LISBOA:

Artistas bascos até o 31 de Decembro
na Funda9ao Gulbenkian. Tres artistas
bascos nunha
mos.tra que
responde á exposición de arte portuguesa
apresentada en
Bilbo no mes
. de Febreiro.
Expoñen s esc u 1 to res
Eduardo Chillida e Vicente Larrea, e o
pintor ·R afael Besarkada, Chillida.
Balerdi. Antonio Seguí, tamén na Fundac;:ao Gulbenkian. ~etrospectiva de.pintura e escultura do artista arxentino, nascído en
1934 e instalado en Paris desde os
anos 60. Inicialmente próximo ao ex-

Rosen do
O veJlo rockeiro achégase a Moa'ña, á
sala Lestón, o Sábado 11. A entrada
custa 1.500 pta.

Blood Filloas
O Venres 1O ás 12,30 da noite na Iguana de Vigo.

Los Sencillos

Na cidade vella
compostelá
.

Obra de Maria Álvarez.

Pinturas na sala Caixavigo. Até o 13
de Novembro.

Escultura
contemporánea en Vigo
Máis de 50 pezas do século XX. Picasso, Julio Gouzález, Cargallo, Miró, ou
·de fóra do estado Henry Moore, Man
Ray, Isamu Noguchi, Lynn Chadwick e
A!Len Jcinés entre outros. Femme debout de 1945 en bronce pat.inado e máis
duas esculturas en ladritlo verrnello de
cerámica Tete de chouette, do 68 e Petit
vísage solaíre do 69, son as tres obras
de Pablo Picasso expostas. Xunto as
trei obn~s - do catalán Julio González
garcfan Ci Segadora feíta en pedra nos
anos 20 por Julio González. Tamén expoñen obra de Jorge Oteiza (San Francisco, un bronce de 1953), con outras
máis modernas de Pablo Palazuelo (Fumista VIII de 1980), Pablo Serrano, Antoni Clavé, Susana Olano e Antonio
López. Abre até o 26 de Novembro no
centro cultural Caixavigo. Horário: de
18,30 a 21,3'0 de Luns a Venres, Sábados de 12 a 14,30 e de 18,30 a 21,30, e
Domingos e feirados de 12 a 14,30 h.

Verbas: a sala de prensa
Aberta na Casa da Parra (Santiago), e
organizada polo Centro Galego de Arte Contemporánea, a Escola de Belas
Artes de Pontevedra e a Faculdade de
Ciéncias da Información de Santiago.
Conta cunha instalación de Antoni
Montadas sobre a iniluéncia dos
meios de comunicación na vida cotián.

O Luns 13, o cantautor cubano Norge
Luis Batista, actua na Carrilana. O Martes 14 Ricardo Parada (guitarra e voz) no
Momo. O cuarteto de jazz de Miguel
Guerra, actua o Mércores 15 na Borriquita de Belém. Noutra banda o Xoves
16 celebran unha Festa Revolucionária

no Pub Is Pronobis. Todas as actuacións
son a partir das 10,30 da noite.

Las hijas del Sol
Música bobbie de Guinea Ecuatorial.
Despois da xira con Mano Negra presentan o seu CD. "Sibeba" o Venres
1-0 ás 12 da noite no Metropol de Tui.e
o Sábado 11, á mesma hora, no Bahía
Bissau/Náutico de Vigo.

Burning
Os de "Que hace una chica como tú en
un sitio como este". Estarán o Venres 17
ás 12,30 da noite na Iguana (Vigo). A
entrada antecipada custa 1.000 pta. en
Discos Glória, Elepé ou na mesma Iguana, no concerto a 1.300 pta._

Albert Pla
Actua o V~nres 24 e o Sábado 25 ás
11,30 da nQite no Café Liceum. Albert
Pla (Sabadell) fÓi cepsurado en numerosas ocasións polas autoridades debido ás
suas "atitudes obscenas", polo que deron
en lle chamar "¡utista difícil". Non é de
nengun xeitoun artista comercial: "Nunca entendin que é iso da moral. O único

Cinema
pre ioni mo de Grosz e Dix, Seguí
practicou desde os anos 60 unha "nova
figuración" crítica que deu orixe a unh.a série de obra centradas no personaxe popular Juanito Laguna, á que seguiu obra de intención máis irónica
próxima á estética do cómic.•

Teatro
No PORTO:
Beijo no asfalto de Nelson Rodrigues, enecenificación de Roberto Lage, pola Seiva Trupe, no Auditório
Nacional Carlos Alberto (07-351-2200 45 40).
EN LISBOA:

Urna comédia as escuras de Peter
Shaffer, encenificación de Mário Viegas coa Companhia Teatral do Chiado, no Teatro Municipal de Sao Luiz
(07-351-1-347 12 79). De Afonso
Henriques -a Mário Soares, de Filipe
La Féria e Carlos Paulo, con Rita Ribeiro e os autores, no Politeama (07351-1-343 12 00). O concílio do
amor de Oskar Pannizza, ecenificación de David Dias polo Teatro de
Praga no Audit6rio Carlos Paredes
(07-351-1-715 45 65).•

. Gallaecia fulget
A Universidade de Santiago organiza
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 Igrexa e no claustro
da Universidade; O Presente sobre o
tempo que vai do 1900 até hoxe; e
outros dous apartados titulados A
Nostalxia (na Casa da Troya) e O
Futuro (na Casa da Conga). Abre d_e
Martes 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
1099.

Os fundos do CGAC
Expón as obras adquiridas até agora
para os seus fundos. Abre de Martes
a Sábado de 11 a 20 h., Domingos e
'feirados de 11 a 14 h. As obras foron todas realizadas de 1960 a 1980
por dezasete artistas: Tino Grandío,
Xosé Mº Labra, Reimundo Patiño,
~anuel Mampaso, A. Lago Rivera,
Luís Caruncho, Leopoldo Nóvoa,
Manuel S. Melzún, Jorge Castillo,
Alberto Dat3.s, Xose Lodeiro, Acisclo Manzano, Rafael Baxeras, Ánxel
Huete, Francisco Mantecón e Xaime
Quessada.

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

Música

No Alma-Jazz de Vigo, o Venres 10 ás
12 da noite.

al ga

Ex osicións

Expón ·obra recente na sá de Caja Madrid en Pontevedra.

Grindhouse

Até o 3 de Decembro na Sá dos Peirao de Vigo, Enrique Álvarez expón
pinturas e debuxo .

Até o 26 de ovembro na Ca a da Arte de Vigo. De Lun a Venre de 11 a
14 e de 17 a 2 1,30 h., Sábado 6 á Lardes e D mingo á mañá. A reví ta Festa
da Palabra ilenciada co gallo do eu
número mái recente, adicado á Novf i-

Xulio Maside

En Vigo na Iguana o Xoves 9, no Salt
Rock <to Ferro) o Venres 10, e no Pachá da Coruña o Sábado 11.

Core forte

A n ví
pint ra

A biblioteca provincial de Lugo expón
Espello do Interior, unha mostra artellada pota Consellaria de Cultura que fai
un seguimento, desde finais do século
XIX até os nosos días, da expresión artística en Ourense. Reune 44 obras entre
esculturas e cadros repartidas en tres
seccións cronolóxicas. As primeiras
vanguardas do século veñen representadas polos pintores· Parada Justel, Fernández Mazas, Prego de Oliver, e o
·escultor Antonio Failde, todos xa finados. Noutra sección reunen obra dos escultores Ballar, Buciños e Cid, amais
dos pintores Enrique Ortiz, Conde
Corbal, Virxilio, Antonio Quesada,
Xosé Luis de Dios, Arixel Huele e VidaJ Souto. As opcións dos máis novos
van resumidas nos cadros de Xesus
Vázquez, Miguel Mosquera, Alexandro, Ana Lorenzo, Figueiras, Moreiras e Carballido, os gravados de González Villar, e as esculturas de Borrajo,
Cochorro, Ramon Conde, Oro Claro,
Bouzas e Basallo.

Lidia Buente

A raiña da noite
Programada polo Cine clube Lumiere
para o Mércores 15 ás 20,30 h. no auditório do Concello de Vigo. Arturo
Ripstein dirixiu o filme A raiña da
.. noite (117 ); no -J994- en México, que
inventa unha biografia da cantante Lu·cha Reyes, interpretada por Patricia
Reyes Spindola, através dunha vida de
soedade e desgrácia que vai dar nun
abuso de tequila. Entrada 300 pta.

O Mariachi
No Cine clube Pontvedra pasan o famoso filme que fixo o mex.icano, Ro~
. bert Rodríguez con catro pesos, sobre
o enredo de tiros a cachón e amor perigoso que sufre un mariachi por mor
· dun despiste. Os pases son o Mércores
.. 15 ás 20,30 e ás 22, 15 na sala de Caja
Madrid en Pontevedra.

As netas de Za pata
O Xoves 9 ás 8, 15 da noite, no CGAI
(A Coruña), e o Sábado 11 ás 8,30 na
Casa da Cultura de Re.d ondela nun
pase artellado pola asociación de mulleres Xariela (ver.Actividades). A entrada é de balde nos ·dous sítios. As netas d e 'Zapata (60') realizáronna Gitte
Daehlin e Sonsoles Escorial este mesmo ano. Nela cantan do alzamento t a-

parámetro que atopo na palabra moral é
estar altp ou baixo de moral. É como estar de bon humor ou de mal humor. Non
sei se son un tipo perverso. Isas palabras
son ambíguas ... depende de quen as diga eu intento o mesmo que todo o mundo viver e que me deixan viver". As suas
referéncias musicais: "As rancheras e os
cuplés gostáronme sempre. E os Sex
Pistols e The Ramones. Pero se hai alguén que me gosta o que di é Robe do
grupo Extremoduro. Que tanto cantautor
e tanta polla! Ise é o único tipo que está
a dizer cousas".-

Marc Parrot
O Sábado 11 ás 12,30 da noite na
Iguana (Vigo).

Javier Álvarez
O Xoves 9 no Pálacio de Congresos de
Santiago e o Venres 10 no Rosalia
Castr.o da Coruña.

Os Diplomáticos
Apresentail o seu disco A van te toda,
o Sábado 18 ás 11 ,30 da noite no Café
Liceum do Porriño. +

Relacións
patista do 1 de Xaneiro do 94 por mor
das condicións infrahumanas de vida en
Chiapas e a pasividade do govemo. O
filme céntrase nas mulleres indíxenas
que ingresan na guerrilla e propoñen
duas: revolució_r¡s: ,unl}a contra o asoballamento do estaoo, e outra co'ntra a discriminación da muller.

Williani Dieterle
O CGAI (A Coruña), adica a programa- ,.·
ción de Novembro, _a partir do Xoves 9' ao cineasta xermano estabelecido en
USA, William Dieterle. Os seus filmes,
encadrados nos anos 30 e 40, acadaban
gra.n de éxito mália tratar temas pouco
usuais na indústria de Hollywood. Cha- :
madas á consciéncia agachadas en feitos
históricos: a guerra civil española .en
Bloqueo, Juárez, A traxédia de Louis
Pasteur. Bertolt Brecht dixo que "Cada
unha das suas películas é un acto de valor". Dieterle houbo pagar o seu comproniiso como moitos outros, cando o
maccarthysmo. No CGAI pasan: Seis
horas de vida (Venres 10), Mencer escarlata (Sábado 11), Soño dunha noite
de verán (Martes 14 -e Mércores 15). Os
pases son ás 20,15 h. de Martes a Venres, os Sábados ás 18,30 h. A entrada vai
a 200 pfa: (100 pta. con Carné Xove), o
abono para 10 sesións val 1.500 pta. O
teléfono do CGAl: (981) 20 34 99.•

•Forno refractário ao condicionamento capitalista en todas as facetas da vi-·
da, aireado no campo ao NO. Galaico,
precisa leña vital afin, critica, solidária e
licenciosa, para obter sagacidade. cordialidade, .e .coc.er cert9s placere~ sensíbeis ...
procurando que os fumes non tupan ·a tiro.
Alleo ao espectáculo· social e ás suas representacións persoais, e inimigo das resr)os!as. alienantes á alienación, os exclusivismos persoais, o.patriarcalismo e a man'sedume ·fami l iarista .. . ·amén das reli_xións ... e os eucaliptos:-Podo fomear aclaracións e precisións ne;cesárias. PD: A miña cómplice coce testos semellantes. Xavi. (9.81) 78 88.20. De 9 a 22 h.
·
•Son un mozo cubano de 13 anos interesado en manter correspondéncia
con persoas de calquer país para tabrar
amizade e intercambiar opinións sobre
música, cinema, literatura, etc. O meu
·e_nderezo 'é: Justicia, 149, apto-8. E/N
Vía Blanca e L. Ferrocarril-Luyanó. Habana 7. C.P, 10700. ..
• Desexaria manter ·corr'e sponqéncia con licenciado/a en filosofía. Son
dun grupo de amigos que compartimos
unha mesma afición: a filosofia, e gustarianos que se integrara algun licenciado/a no tema. Os/as intere sa(ios/as
chamar ao (986) 25 36 18 (Tonio). •
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O subdirector do Faro de Vigo, escrebe un ensaio biográfico sobre Fraga TRES EN RAIA
~

Anxel_Vence
'A represión brutal é o que se recorda da Lei de Prensa de Fraga'

O futuro ·

como castigo

•G.L.T.
• G. LUCA DE TENA

O

xornalista Anxel Vence (Pontevedra, 1952) comprende a Fraga coma o doado doutor Jeckill stevensián ao que a certas horas ·saenlle os cai~
ros do monstro Mr. Hyde. Conversas con
Fraga, testemuñas direitas e o debullado
completo da bibliografia da Transición serven de base ao libro Doctor Fraga y Mr. lribarne, una biografía temperamental, editado por Prensa Ibérica.

O

s alcaldes do PP das grandes
cidades galegas (as pequenas
non foron invitadas) sentáronse esoutro dia arredor dunha mesa
con alguns presidentes de cámaras
de Portugal e decidiron que o futuró
do país pasa polos concellos que governan .

A resolución pode parecer un delírio de
cemento e amianto de Fritz Lang , pero
está respaldada polo presidente da
Xunta, que apareceu na reunión e dixo
que no marasmo de catro governos civis, catro deputacións, as delegacións
do Governo central, o Governo autónomo do Opus Dei e o outro, habia unha
solución que eran as grandes cidades.

o seu ensaio apresenta unha personalidade escindida entre o profesor memorioso (doutor Fraga) e o intolerante
(Mr. lribarne), cal deles prelavece?
Vai por épocas. Durante a etapa franquista
e o primeiro governo da Monarquia, que foi
tamén un governo franquista, as duas personalidades están equilibradas. Dá a impresión de que o doutor Fraga vai pola mañá
ao Ministério e á tarde vai lribarne, porque
xa sabemos que traballou sempre 2~ horas.
lsto vese no caso da Lei de Prensa, por
exemplo, que supuxo o primeiro chanza para a posterior transición e facilitou o proceso
de reforma pactada. Pero o que ficou da Lei
de Prensa do 66 é o lado lribarne, a represión brutal que exerceu desde o Ministério
de Información sobre os meios de comunicación, incluso sobre profisionais que hoxe
sonlle máis próximos coma Luis Maria Ansón ou Miguel Angel Gozalo. A que ficou
máis na memória é a parte lribarne.
O da dobre personalidade pode ser de
aplicación xeral. Franco era moi agarimo·s o cos netos, Churchill tiña unha
veta fascista ...
Tal como o retrata Paul Presten, Franco
era un mediocre. O que extraña é que
sen máis leituras que a guia telefónica e
unhas memórias de non sei quen, que
eran os únicos libros que se lle coñecian
no Pardo, poidese governar corenta
anos. Fraga ten unha cultura enciclopédica, ainda que ás veces a ·manifeste atrapalladamente. Con Churchill ten máis en
comun. Churchill tivera de mozo moita
simpatia por Musolini.
No seu libro, Fraga aparece adscrito á
beira liberal do Go.verno de Franco. Os
outros liberais eran os militares Nieto
Antúñez e Muñoz Grand~s, e o falanxista Solis.

<

Están no que se chamaba o bando azul liberal, se se perdoa a expresión porque
estamos a talar da neve·negra, para o caso. Joaquin Ruiz Jiménez decia que eles
eran tillos autoritários de pais liberais. Non
é raro que o aperturismo tivese como padri ños a militares e falanxistas, porque
quen o impulsaba realmente era Franco,
contra o o que moitos pensan. A Lei de
Prensa encargáralla Franco a Arias Salgado, predecesor de Fraga no Ministério de
Propaganda, pero Arias, que era un home
moi limitado nas suas perspectivas políticas e persoais, non foi quen de facela.
Comunismo e nacionalismos son os
demos familiares de Fraga lribarne.
Acaso caiu algun deles?
O comunismo non, desde logo. Margaret
Thatcher decia esoutro dia, onde haxa un
comunista ali estarei eiJ para combatilo. E
Fraga é do mesmo corte. Como falanxista
puro só actuou dous ou tres anos. No ano
49, dentro da Asociación Católica Nacional de propagandistas polemizara· con
Juan Luis Simón que defendía o sufráxio

A. IGLESIAS

universal e o réxime de partidos; Fraga
propugnaba a máis estricta ortodóxia
franquista. Pero deseguida aparece coma
tecnócrata. Unha das claves da supervivéncia do franquismo foi a chegada desta
nova caste de opositores e técnicos que
se op'uxeran á burocrácia falarixista, que
non tiña outro fin que perpetuarse a si
própria. A mediados dos 50, Fraga xa actua coma un liberal entre aspas.

Aperturista incomprendido
·Como se demostrou, .a apertura que
defendia Fraga era inviábel dentro da
Ditadur~ e imposíbel cando morre
Franco.- E a imaxe do don Tancredo.

te ese argumento esgotouse decantado.
Beiras dixera no primeiro debate que queimaria ·a figura de Fraga en seis meses. Pero cando lle repeteu que tora ministro de
Franco, máis o de Vitória, Montejurra etc.
Fraga retrucou que de todo iso xa se talara
cando a campaña eleitoral e que, contado,
a cidadania votara por el. Realmente é como estarlle lembrando ao Rei, todos os
dias, que for~ Franco quen o nomeou, como polo demais é certo. Ultimamente, a
oposición entra en situacións concretas, coma a potftica dos parques industriais ou os
incéndios forestais e aí acerta.
Que trouxo Fraga á Galiza da sua experiéncia coma ministro de Franco?

Eu pergunteille como se podía aplicar tan
Coma ministro de Turismo, o do Xacoduramente unha lei coma a de Prensa, que
beo, supoño; coma ministro de lnformaqueria ser aperturista.
ción ... Non o sei: ás
Aos que lle criticaban
veces esaxérase un
pouco o asunto do
as sancións, retrucáballes ·que eles no.n poos que lle criticaban control dos meios de
dian falar porque non
comunicación. · Se caestaban nos consellos
as s~ncións,
dra todos os meios
de ministros da Ditaduestán subvencionaretrucáballes que eles dos
ra. Ás veces tiña estas
como todo o pasaidas absurdas. Taís. Agora non vexo a
non
podian
falar
mén o bispo Pildain
Fraga en condicións
proibíralle aos cregos
de censurar, que
porque non estaban
nas Canarias ver a teletampouco . entra nas
nos consellos de
visión de Fraga, que alcompeténcias do escumaba de pornográfitatuto pero paréceme
ministros da Ditadura. que cambiou moito
ca. El xustifica a sua
-posición dura, de lribarneste aspecto. É un
Ás veces tiña estas
ne, no acoso ao que o
home contraditório,
sometia a extrema dipero seria inconsaidas absurdas"
reita da direita. Durante
gruente que despois
a Transición estaba
de facer unha lei relaconvencido que ia ter o
tivamente liberalizapapel de Constantinos
dora con .Franco viñeKaramanlis, Fragamanlis como- ne decían
se ~gora a censurar nesta situación.
daquela. Claro qu~ Karamanlis era conservador pero non colaborara nunca coa DitaA rádio e a TI{ públicas viven na censura.
dura e amais queria desfacerse da Monarquía. Raymond .Carr, Paul Prestan e Char·Igual que a TVE, porque aqui non se fixo
les Powell coinciden en que o Rei non quiun sistema coma o británico, que, sen ser
xo nomear a Fraga porque queria xente
perfeito, é operativo a traveso dun consello
máis dúctil e descoñecida. Asi saiu Adolfo
con representacións independentes. O proSuárez.
·
blema dos partidos é ql.le acaban nunha
porfia de minutos. lso non é censura senón
No libro di que cando Fraga se proclaestablecerlle unha .pauta a un profisional. E
ma Rei da Galiza atopa moi pouca
naquela história das Listas Negras, non sei
oposición.
que haberá de certo. O que si sei é que
Fraga é un bon encaixador. No meu libro
Coido que o errQ;da oposición foi entrar dehai pasaxes desagradábeis e ainda asi
masiadó no pasado de Fraga. Políticamenmandoume unha nota agradecéndomo. +

'A

Non só exclue o campo (Fraga nunca
tala do campo) senón que esquece
as cidades que considera menores .
Claramente tala dun Eixo Atlántico
Norte-Su/ que estará vertebrado
pola autopista. As alusións ao eixo
interior son confusas e carecen de liñas de comunicación. ·
Esta trecha que o PP idealiza entrando en en Portugal pala beiramar (os
portugueses perguntan por que non é
un Eixo Sul-Norte) seria unha espécie
de México DF en forma de procesión
urbana arredor da autopista. A masificación esixiria obras até o 2050 e
deste caos pensa o P P tirar pos tos de
traballo e acomodo para a povoación
que hoxe vive do campo.
Fraga aposta por un país concentrado
nesa empanada de cemento que daria contratos e poder caciquií por moitos anos, coa axuda da Unión Europea que ten tanta presa coma él por
liquidar a povoación labrega, ainda
hoxe a máis alta do continente.
Será esta a idílica Bavária que prometia o tonto-superdotado nas campañas
ou é que teme que o campo pode ser
ainda máis resistente ca pesca, o naval e o resto da indústria? +

VOLVER AO REGO

C

on gran despregue promocional e a inclusión de espácios
pagos, tanto nos méios audiovisuais como escritos, ven de ser dada a coñecer unha nova coleción de
relato policial. Os gastos de edición
corren por ·canta da Delegación do
Governo en Galiza que con tanto
acerto dirixe o emérito Don Domin·
gas Garcia Sabell.
Os títulos saidos do prelo, nesta primeira andaina, so_n os seguintes:, Un
membro de Jarrai no teu frigorífico
(xuvenil), Os encarapuchados do Morrazo (mistério), Quebec-conectión
(suspense) e O .nacionalista do ascensor (Un rapaz dedícase a falarlle
en galega a xente coa que se atopa
.no ascensor da sua casa. Tras unha
longa pesquisa, acaba sendo detido
pala policía). Os editores esperan
que o forte das vendas se concentre
antes das próximas:-eleicións.+
·

