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Carlos Casares: 'Escreber en galego é unha
decisión, teria máis posibilidades escrébendo en castelán'
Deus sentado nun sillón azulé o
título da nova obra de Carlos
Casares, que levaba nove anos
sen editar. Director da Editorial
Galáxia, activo seguidor da actualidade política -fóra.deputado
na primeira lexislatra autonómica- Casares entende que é chegado o momento de camiñar a
un Estado federal e afirma que
"os deputados nacionalistas, se
conseguen aparecer como representantes únicos de Galiza,
poden converterse en verdadeiros herois".
(Páx. 12 e 13)

Os riscos
da agricultura
produtivista

Apresión das grandes
construtoras impede a compra
de Huarte por San José

Os británicos seguiron o modelo europeu de
producir moito e barato a costa do que sexa.
Dese xeito fixeron carnívoras ás vacas
a base de darlles fariñas de vísceras de
animais. O obxectivo era conquerir un
crecemento máis rápido. A alternativa
é a agricultura tradicional que usa
produtos naturais e que non xera os
excedentes que hoxe afogan ao
agro europeu.

- - - - (Páx. 5) - - - -

O saneamento das finanzas internas
permítelle a Paco Vázquez
manter o liderazgo no PSOE
- - - - (Páx. 6) - - - -

Cacharro defende aos seus alcaldes e
enfréntase ao Opus
- - - - (Páx. 6) - - - -

Os bancos afogan á Onza de Oro e Fraga
di que non debe intervir
- - - - (Páx. 9) - - - -
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DEUS SENTADO
NUNSILLÓN
AZUL
Carlos Casares
Carlos Casares regresa á novela
cunha historia rebordante de
vida, retrato dunha época e
reflexión literaria sobre unha
humanidade menesterosa,
sempre á procura de luz e
dignidad e.
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As vacas tolas resultado dun modelo
agrário e gadeiro destinado a obter
benef ícios á marxe da calidade

Mentres no Terceiro
mundo venden a Europa
toda a s~xa que
producen para pagar a
débeda externa, no
continente úsase para
engordar vacas dentro
dun esquema
produtivista que non
dubida en arriscar a
saude humana para
quitar benefício
económico. A alternativa
estaria en fomentar
unha agricultura natural
e tradicional de maior
calidade que non xera
excedentes e dá máis
benefícios sociais.
CHUSGARCIA

A vitela galega aL:Jmenta as vendas grazas a unha alimentación natural das vacas

As vacas loucas ou producir
ao prezo que sexa
H. VIXANDE

Das primeiras manifestacións
da encefalopatia esponxiforme
bovina (tamén coñecida como
BSE, a enfemidade que afecta ás
vacas loucas) na Grande Bretaña, sóubose na Galiza aló polo
ano 90, cando governaba o país
o executivo Tripartito. Naquel
momento non foron escoitadas
as demandas por parte do Sindicato Labrego Galego para ter
control do gado que se importaba. O problema sanitário era coñecido tanto polo Governo galega como as máis altas instáncias comunitárias, que tampouco reaccionaron.
As vacas, animais herbívoros,
eran alimentadas suplementáriamente con subprodutos como.
fariña de vísceras de ovellas e
foi através destes compostos
como adquiriron unha enfermidade que proviña do gado lanar.
Outra prática constante foi empregar as vísceras das vacas
mortas polo BSE para facer máis
fariña de carne, esta conducta
disparou o número de animais
afectados. A indústria non dubidou en facer carnívora a unha
espécie que de seu só aceita os
vexetais na sua alimentación. O
obxectivo confesado era conquerir un maior rendemento
dentro do esquema produtivista
que ten gaderia británica. "O cebo industrial só funciona con
grandes cantidades de antibióticos e activadores do crecemento, como a fariña industrial utili-

zada no Reino UAido'', dixo o
SLG através dunha nota de prensa. En 1980 o Governo británico
eliminara os requisitos que regulaban os componentes dos
produtos cárnicos para o consumo humano. Estaba aberta a
porta para que as vísceras de
vacas entraran na cadea ali-

mentícia humana através de
hamburguesas e outros preparados semellantes; a enfermidade das vacas tolas xa tiña pasaporte para afectar ás persoas.
Os organismos sanitários tanto
británicos como comunitários ignoraron os riscos para a saude
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pública que a desregulación podia traer consigo e mesmo no
Reino Unido foi incentivada "un
m.ellor aproveitamento da produción cárnica". Os gadeiros ingleses enviaban ao matadoiro aos
animais que amasaban os primeiros síntomas e os matadoiros silenciaban que as vacas pa/)
¡

cedían o mal do BSE. Os governos, tanto británico como europeu , souberon da síndrome das
vacas loucas nas persoas en
1990, pero non tomaron medi das até agora. Os riscos para a
indústria de tomar unha decisión
precipitada facia preferíbel agardar a unha confirmación que estabelecera unha certeza absoluta de que o BSE era o causante
da enfermidade nas persoas.

\

Prever catástrofes
PO!S EU, XA C/.\NOO ME

Agora sábese que o uso de vísceras bovinas tamén figura nas
fórmulas de elaboración de distintos produtos cosméticos, por
esta razón, e en previsión de
que, através da pel, o BSE que
supostamente conteñan poda
chegar ao cerebro, é a xustificación para o Comité Científico de
Cosmetoloxia pedir non usar
cosméticos con componente
animal.

ENTERE! .DE QUE /\'\EN-

TRAS MEDIA HUMANIDAl)E MORRE DE FAME

f'J6$ TEMO$ QUE RfBAlXAR A PRODUCC10N,

ENTRE! DIRECTAMEÑTE
NO PSIQU!ATRtCO
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O Sindicato Labrego Galego pediu que a Unión Europea aborde
"se realmente quere previr catástrofes deste tipo, os alimentos xurdidos das tecnoloxias xenéticas e que a indústria está
pensando en introducir masivamente; xa está a chegar ao mercado ketchup feíto con tomates
transxénicos, aceite de soxa
modificado xeneticamente".

1

PEPE CARREIRO

De momento, tal e como é a regulación, en Europa non é obri-

son só de carác- · é dicer, quen ten un clima e un r-------------------~--------------~--------------,
ter sanitário. Os
chan apropriados, como sucede
excedentes xerano caso da Galiza -di Lídia Sendo s nos países
ra-, non é razonábel empregar .
grandes candidades de enerxía
produtivi.stas (no
Estado español
ou complementos alimentícios
non hai excedenque veñan de tora".
tes no leite) son a
canta de esforzos
." Todo iso de que hai que ser
económicos no
competitivos é unha falsidade
O caso das vacas tolas non é
normas de calidade nos produSul. O exemplo
porque as vidas humanas non
- o primeiro provocado pola falta
tos agrários, estas consisten en
da cota láctea na
son cuantificábeis economicade control sobre o modeJo proque os envases non sexan reaGaliza ilustra co mente e ademais secialmente é
dutivista en Europa. Nos anos
proveitados, pero non entrou na
mo a produción
máis redíbel garantir unhas renoitenta
o
desvio
para
o
consuauténtica calidade dos produleiteira galega,
das mínimas para os agricultomo humano dunha partida de -tos. Oeste xeito, países, como
res porque os excedentes cóscuxo mercado
-aceite de colza desnaturalizaGaliza, con produción riatural e
non está totaltannos a todos".
do
provocou
centos
de
vítimas
de calidade ven como esta non
mente abastecino Estado español no que foi
pode ser vendida porque as
do, ten que verse
Frente ao modelo produtivista
como a síndrome tóxica.
normas europeas abrigan a un
británico está a triunfar a carne
reduéida para que
envasado para o que é necesásubsitan as explogalega como produto de calidaDoutra banda, o uso do clenria unha r:naquinária que as petacións europeas
de cunha alimentación natural
buterol para o engorde de aniquenas explotacións familiares
do Norte.
exenta da sofisticacións que
mais de cría rematou por ser
non po_den adquirir.
agora mesmo non só non sofre
proibido pola Co"No Terceiro muno retraimento dun mercado moi
misión europea,
A colza foi modido estase a prosensíbel, senón que ademais .
pero
antes
ch~
ficada
xeneticaducir soxa a preestá a aumentar as vendas. Asi
gou aos consu- Europa, en lugar mente e agora é
percibiuno-Ternera Galega, unzos ridículos, que
midores. · Máis
resistente aos
logo é importada
ha denominación de orixe de
de velar pola
que i.Jn fraude ao ·
herbicidas , dapor Europa pára
carne do país que impulsou a
consumidor, por
quela, as plantaengordar vacas
Xunta e que, porén, non engloba
calidade dos
incrementar a
ción s deste tu-explica Lídia
a toda a produción galega. "Era
masa
muscular
berculo forraxeiprodutos
"A cuestión é
Senra-. Os paíprevisíbel o aumento das ven-=a base da absorro poden ser traque
estamos
ses do Sul non
das, ainda que iste> será confirción
de
líquidos,
tadas
intensivaagrários,
mira
diante dun mopoden producir
mado nos próximos quince dias
mente .con heren distintos paíL101A SENRA, secretária xeral
delo produtivista
para consumo
ou un mes -asegura o seu respor un
bicidas.
ses europeus,
do Sindicato Labrego Galega
no que non impróprio porque a -. ponsábel, Maximino Viaño-;
como
Alemaña
porta a calidade
débeda externa
Ternera Gallega, através do
envasado
considérase que
A farmácia veterido que chega ao
obríga a conquecontrol externo, aposta por unha
non
están
comnária e a sua falta
¡
·
que
interesa
consumidor e que só ten como
rir recurso~ para pagala, de mocalidade regulamentada cunhas ..
pletamente desde regulación ofiobxectivo engordar .aos becedo que toda a sua produción vai
garantias en canto a etiquetaxe
aos grandes
botados os riscial é outro -dos
rros o máis rápido posíbel", expara fóra e inda 'Por riba é para
e numeración das pezas que
CO$ para a sauriscos que están
plica Lídia Senra, a Secretária
engordar as vacas
conquire gañar a
do
Norte
de,
é
máis
o
país
asociados ao proXeral do SLG . Para esta sindicaeuropeas. Ese é o
confianza dos
teµtón relaciona
dutivismo. O uso
lista a alternativa é a agricultura
modelo que quer
consumidores
o
cancro
co
condo
-clenbúterol, a
tradicional , agora chamada taEuropa e que
nun momento no
sumo continuahormona empremén natural. "O único verdadei cómpre cambiar".
que caí a dedo de animais engordados con
gada para engordar o gado, horamente rendíbel é o modelo fa'As nosas vacas manda pola crise· esta
hormona.
xe proibida pla UE, entrara na
miliar tradicional -di Senra-,
Cámbios
das vacas louGaliza da man dalguns reprecomen herba de . cas". ·Malia ter os
porque social e economicamenradica is
Recentemente,
tamén
na
Alesentantes da farmácia veteriária,
te ten uns resultados máis beprezos máis alaqui,
millo
daqui,
maña, un tratamento contra
que oferecian o produto como un
neficiosos".
A Cordenadora
tos de todas as
un xerme nas galiñas da mulcomplemento vitamínico, oculLabrega Europea
carnes do Estadestétanse con
tinacional produtora de ovos ,
tando o que realmente era. O feiImpacto na terra
e a Vía Campesid o , a Ternera
Pohlmann, provocou que un
to de que a sua venda se realizaña (a nivel munleite natural
Galega non pados seus empregados entrara . se sen receita extendeu o seu
Europa ensaiou a agricultura
dial), ao igual que
dece a crise . "As
nun estado de coma do que · uso, xa que conqueria aumentar
daqui e non
produtivista e levouna ao extreo SLG , que está
nasas vacas coainda non se recúperou. Os
a masa muscular.dos animais.
mo do absurdo. Unha explotaenglobado nammen herba datoman
fariña
de
responsábeis
da
empresa
esción holandesa, exemplo de mobas
organizaqui, millo daqui,
tán no cárcere.
Neutros países, como nos Esdernidade, ten de media anual
cións, teñen solicidestétanse con
carne
porque
a
tados
.Unidos, foi a própria iriaxudas comunitários por valor
tad o un cámbio
leite natural daXenética e farmácia
dústria cárnica a que, asocidade catro millóns de pesetas. Con. radical no modelo
ternos proibida" qui e todo isa
da coa farmácia, introduciu o
isa faise rend íbel un modelo
agrário europeu
complementado
A xenética é outro dos campos
clenbuterol. A vaca frisona, soagrário que emprega a poucos
para ,adaptalo a
con cereais; pe1 nos que está a facer fincapé o
bre todo de orixe norte-ameritraballadores e necesita dunha
unha estrutura faro non usamos
sistema
produtivista.
A
tecnocana,
é un animal longo, de
explotación intensiva da terra na
miliar e tradicional
-animais reciclabioloxia conqueriu que os tomamoito oso e de pouca carne. A
que o uso de fertilizantes acomque rache co prodos para a alites. transxénicos chegasen ao ·desaparición dos rebaños de
paña aos activadores do crecedutivismo. Un efementación das
mercado. Foron manipulados · carne e a implaritación definitimento do gado. Pola contra, na
to colateral seria a
vacas, isto quer
os
xenes da cor e do tamaño.
va dos deleite foi outra das cirGaliza unha explotación conquedesaparición dos
dicer que a fariApenas t~ñen sabor e a sua cacunstáncias que levou ás granre axudas anuais por valor de
excedentes en
ña de carne está
lidade
·é
discutíb~I. pero son to- . des empresas cárnicas a bussesenta e tres mil pesetas , emEuropa e un coproibida no regucar mecanismos que permitidos iguais e a sua presentación
prega a máis xente e o seu immercio mundial
1amen to desde
é
moi
boa.
A
mesma
Comisión
sen conquerir mellares resulta~
máis xusto. "Aqui,
pacto na terra é m.enor.
sempre, ao igual
europea deu ordes aos Estados . dos na explotación das cabadebe
producir .
que o clenbutemembros para introducir unhas
nas e a venda da sua carne.• - 1
Os desequilibrios que produce o
quen ten capacirol", di Maximino
MAXIMINO VIAÑO,
.
1
modelo agrário europeu non
dade para facelo,
de Tenreira Galega
Viaño.+
---------------------------~---------------------J

gatório introducir
na etiquetación
dos prod utos a
presenza de adi.t i vos ou ingredentes modificados xeneticamente, de modo
que o consumidor áchase sen
a posibilidade de
optar por rexeitar alimentos
con esas caracte rí st icas·. Nos
Estados Unidos,
pola contra, mália ter unha agricultura produtivista, a etiquetaxe debe incluir
todo especificacións relativas
ás compomentes
dos produtos
que se venden.
Ali , mesmo o leite de vacas horm onadas
ten
que ir indicado
no envase.

' Estamos diante
dun modelo
produtivista no
que non importa ·
a calidade do
que chega ao
consumidor e
que só ten como
obxectivo
engordar aos
becerros o máis
rápido posíbel"

Da colza ao clembuterol,
pasando
polos cultivos transxénicos

¡
!

Unha oportunidade para a agricultura tradicional
A Universidade de Compostela ven de difundir un
estudo segundo o cal a Gal iza ·perderá pcivoación nos
próximos anos a menos que creza inusualmente o
emprego industrial. A única alternativa, logo, cohcluie
o estudo, é a consolidación do noso agro. lsto
contrasta coa tradicional mensaxe dos economistas
segundo a que é imprescindíbel reducir o peso do
sector agrário na economia. Pois ben, se queremos
evitar o despovoamento do país e do campo, non hai
máis recurso que afortalar o sistema produtivo agrário.
Por outra banda, só un agro con povoación e en
produción é garantia de que o campo manteña o seu
interese para o turismo de calidade que está a
·foí!lentar a Xunta. Claro está que esta só pode ser
unha actividade complementária á agricultura e á ·
gadeiria, cuxa continuidade é imprescindíbel, se cadra
con labores supl~mentárias .

a

Comezamos ver como o discurso da
rendabilidade que xustificou o desarrollismo abriga
a pagar prezos moi elevados. Pero disto xa
sabíamos na Galiza. Nos anos cincuenta e sesenta
milleiros de galegas abandonaron o campo para
emigrarás cidades fabris. Parellamente instalouse
unha indústria forestal basada nas espécies de
crecemento rápido que estragou o campo, rematoiJ
coa cabana gadeira e deu paso á Celulosa en
Pontevedra, esfarelando unha das mellares rias
para o marisqüeo.
O Sindicato Labrego Galega demandou o abandono
do modelo produtivista para, por unha banda ev,itar os
enormes riscos sanitários que implica, e pola outra
dotar de contido humano ao feito de producir, é dicer,,
conquerir rendabflidade social. Ambas son
·
reivindicacións que implican unha censura ao actual

modelo que deben ser tomada en conta.
· Esta crítica non pretende defender un modelo
reaccionário nen regresivo , pero convirla un
desenvolvimento agrário Qiferente, para o que é
imprescindíbel o concurso do Governo galega.
Este é un bon momento para lanzar unha promoción
dos produtos galegas que resalte a identificación entre
aquí hai entre alimentos naturais e tradicionais. A
campaña de Galicia Calidade foi un esforzo
interesante, pero agora cómpre aproveitar a
conxuntura e ver de ir organizando unha indústria
agroalimentária que conecte coa tr.p.dición do campo
galego e garanta unha comercialización axeitada dos
seus ·produtos . +
ANOSA '!'ERRA

NESTA SEMANA

4 A NOSA TERRA
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DIAS
XOSÉ LOIS

• A ultradireita deixa
de agacharse en
Estados Unidos
Se os davidianos se
atrincheraron en Waco, o
grupo de ultradireitistas Homes
libres pechouse nunha granxa
na localidade de Jordan,
Estado de Montana,
ameazando con provocar unha
catástrofe. Rodeados polo FBI
desde finais de Marzo, estes
milicianos reaccionaron con
este peche pala detención de
dous dos seus líderes por
fraudes económicos e
ameazas a funcionários
públicos. ·Ademais de exixir a
sua liberación, están
provocando que outros grupos.
ultradireitistas armados salan a
rua para apoialos e enfrontarse
con axentes policiais.+

• Liberdade
condicional
para o
insubmiso
Miguel Anxo
Abra ira
Despoi~ de cumprir conde~, º·
primeiro insubmiso da provincia
de Lugo, Miguel Anxo Abraira,
saiu do cárcere o Martes 2 de
Abril en situación de liberdade
provisional. Entrou na cadea en
Xaneiro do pasado ano cunha
condea de dous anos, catro
meses e un dia; agora, tras
cumprir a metade, acadou a
liberdade. Por outra parte, o
insubmiso compostelán Xosé
Ramón Rivas Garcia, pintor de
profesión, foi xulgado o Mércores
3 por negarse a facer a PSS. •

• Os ecoloxistas
non queren que
fique impune a
agresión dun
policia
As mobilizacións que os
membros da Plataforma pola
Defensa do Miño.levaron en
contra das obras do recinto feiral .
no río e os procesos xudiciais
abertos contra eles ainda non se
pecharon. Daniel López Vispo,
voceiro do grupo, foi condeado a
dous meses de arresto.maior,
cinco dias de arresto menor, cen
mil·pesetas de multa máis as
duas terceiras partes dos costes
procesais. Mentres a patada que
·lle propinou o policía local Xosé
Reboredo foi considerada unha
lesión, López Vispo está
acusado de resisténcia e
desobediéncia, o cal foi negado
ao argumentar que xa o tiñan no
chan cando lle deron a patada.
Ademais de recorrer a senténcia,
a Plataforma entregou no
concello o Martes 2 un escrito
solicitando unha apertura de
expediente administrativo contra
o axente municipal.•

• Motins na Arxentina
e o Brasil polas
condicións no cárcere

xa das suas responsabilidades
públicas". O grupo Sintel ocupa
na Galiza a seiscentos
traballadores, que, como os do
resto do Estado, .non-acudiron ao
traballo o Luns 1 de Abril. O
proprietário do grupo Mastec lnc
é o dirixente anticastrista Jorge
Mas Canosa, un dos promotores
das medidas nortemaricanas de
bloqueo contra Cuba.•

de Sintel, até agora propri~dade
nun100% da Telefónica e que
participa como maioritária en
lncosa, Cotr9nic e lnclasa. Desde
a CIG, reséñase o feito de que as
centrais sindicais se enteraran da
venda polos médios de
comunicación, "o que evid~ncia
unha omisión táctica da lei e só
pode entenderse nun marco dun
Governo en funcións que escapa

apostaron por pechala e foi a
participació11 de Coref! a que
salvou a este matadeiro de
pasar de empresa punteira no
sector á total ruina. •

lli PP e PSOE
non queren saber
das mariscadoras
de Arcade

ma a tratar e negáronse a debater.•

• O BNG retoma
as denúncias das
obras de Ourense
Antón S~nchez Rivera, representante
do BNG na Deputación de Ourense,
pediu directamente ao presidente da
mesma Xosé Luis Saltar, o expediente
sobre i~regularidades nas concesións
de obras. O grupo nacionalista sinalou
que o novo voceiro do PSOE, Páchi
Vázquez, non pensaba seguir coas denúncias do anterior, Xavier Casares, e
que, polo. tanto, era o BNG o ~nc~rga
do de abrir o debate . As denuncias á
Deputación baseabanse na grande
cantidade de cartas que se manexaban
para obras de adxudicación sen concurso, uns oito mil millóns de pesetas.•

•#

Etelvino Blanco, da CIG de
Ourense, foi ábsolto dun delito de
coaccións ·que supostamente teria
cometido na última folga xetal
estatal, que tivo lugar o 27 de
Xaneiro de 1994. Mália pedirlle o
fiscal cinco meses de arresto e
cen mil pesetas de multa, non foi
probado que o sindicalista
insultara ao dono dunha cafetería
por non sumarse á folga. Os
policías que acompañaban ao
piquete do que formaba parte
· Etelvino Blanco admitiron que non
tiñan escoitado insulto nengun e
que o sindicalista só informou e
animou aos traballadores a
sumarse á folga. •

O matadeiro de Lugo, Frigsa,
pasa a ser Nova Frigsa, despois
de que se faga efectiva a
participación de Coren .na
empresa. A industria cárnica
conserva o seu persoal, que se
virá moi mermado nos últimos
anos tras unha prolongada crise
que case leva ao peche.
Despois de rec~ber axudas
públicas, os antigos proprietários

A explotá'ción de lignito na Límia caus~
ria prexuízos na actividade económica
da zona ao afectar directamente ás explotacións agrícolas. lsto é o que expon
a Asamblea de Grupos Ecoloxistas e
Naturalistas da Galiza. A central térmica
que se recolle no Plano Enerxético da
Xunta significaría a explotación a ceo
aberto e eliminaría a riqueza agrária,
segundo os ecoloxistas, que solicitan
ao Consello Galega de Médio Ambiente
que se manifeste en contra da central.•

Trinta présos no Brasil e máis
de dous mil na Arxentina·
permanecen amotinados, con
reféns, en protesta polas
condicións das suas detencións Foi o BNG no concello de Soutomaior
asi com9 pola vida dentro da • quen propuxo debatir unha moción de
cadea. E coñecido que en case
apoio para as mariscadoras de Arcade,
todos os cárceres supérase a
enfrentadas ao patrón da contraria por
capacidadechegando,as
sentirse discriminadas por razóns de seveces, a dobrala: No estado
xo. Hai xa várias semanas que as mullebrasileiro de Gaiás, os presos
res dimitiron dos seus cargos na confraretiveron ao director do cárcere
ria por considerar que non as estaban
e na Arxentina, son catro os
deixando traballar ao limitarlle o aceso
cenários dos motins coa
participación de dous mil
ao mar. O representante nacionalista no
reclusos. O caso máis grave é o concello, Luis Obelleiro, solicitou ao PP
do cárcere de Lisandro Olmos,
e ao PSOE que se posicionaran en rena província de Buenos Aires, lación a esta discriminación pero a esonde máis de terceira parte dos
tas dous grupos non lles pareceu un fepresos participan no motin. •

• Absolto un
sindicalista
acusado de
coacc1ons
nunha folga

• Teléfonica vende
unha empresa .
con 600
traballadores
na Galiza
• Frigsa comeza
A empresa norteamericana
· unha nova etapa
Mastec lnc é a nova proprietária

•Reiteran
o rexeita.m ento
á central térmica
da Límia

• As casas rurais
enchen coas
vacacións cun 50%
de galegos
Xa unha semana antes das vacacións,
era imposíbel atapar unha habitación
nalgunha casa rural do país. Tanto a
·Secretaria xeral de Turismo como as
confederacións de empresários afirma#
ron que estaban praticamente cheas a~
cento trinta casa espalladas pola Gahza. O dado máis significativo é qL:Je son
A illa xaponesa de Okinawa ten cuarta parte do seu te~ri~ó- lugares escollidos polos galegas xa que
rio ocupado por bases norteamericanas, que serven de v1x1as case a metade dos solicitantes eran do
para Corea do Norte e China. Os xaponese~ se~pre o~taron país. A brevidade das vacacións e o ·
polo seu desmantelamento perc, agora,.ª s1tuac1.on agravase achegamento,. prezo e oferta das cadespois de que tres soldados norteamericanos. violaran a un- sas fai que se convirtan nun ponto de
ha rapaza da illa, Tóquio. foi o cenário o Domingo 3~ dunha referéncia. A maioria dos. usuários
grande mánifestación na que participaron noventa mil perso- son xente nova, que valoran a calidaas coa reivindicación do translado ou desmantelamento das de da oferta que fan ~s casa~· rurais. •
bases. As protestan pódense repetir a mediados de Abri!, xa ·
que son as datas dunha visita oficial de Bill Clinton ao Xapon. •

• As bases americanas provocan
.
X
a protesta maStVa no

a

apon

GALIZA E M NDO
ECONOMIA

As grandes emPresas construtoras sempre apostaron pola sua voadura controlada

Huarte, exemplo
dos condicionantes externos a Galiza
•A. EIRÉ

mento do sector, solvéncia e
rendabilidade". Non tardaron os
100 dias de grácia para voltarse
atrás e negarse a facer efectivas as liñas de crédito pactadas. Máis para poderse negar
recorreron ás novas débedas.
Existia a saida do crédito do
ICO de 15.000 millóns de pesetas. A sua solicitude saiu tamén
case ao momento á luz pública.
Este crédito poderia salvar os
impedimentos dalguns bancos,
pero nen a mediación do Presidente da Xunta ca PP pudo revirar a situación cunha dirección
socialista sen definirse axeitadamente. Desde os bancos ameazaron con sacar á luz outras
empresas construtoras que estaban tamén en dificuldades e
de demandar iguais axudas. A
operación quedaba definitiv_amente paralisada. San José negábase a investir por encima
dos 2.500 millóns para non descapitalizar a empresa matriz.

A construción en España: Estructura Propiedade

San José non puido
facerse co control de
Huarte, unha das grandes
construtoras españolas en
crise. As outras empresas
do sector, brazos
operativos dos máis
importantes bancos,
sempre apostaron por
unha voadüra controlada
-para quedarse coas suas
contratas. Deixáronlle
facer á firma galega, pero
cando viran que se lle
escapaba das mans,
comezaron os atrancos
dalguns bancos
acreedores e,
surpresivamente, sairon
dúcias de millóns de
novas perdas antes non
detectadas.

Empresas

Fundador/Familias

%

Bancos

1 F.C.C.

En 1944 por
Ernesto Koplowits

75%

Santander
ONCE·Empregados 5%

6%

Central
Hispano

2 Dragados

Fundada por
Ignacio Villalonga
Antonio Duran

3 Ferrovial

En 1957 en Madrid
por Rafael del Pino

4 Cu bertas

En 1916 en Barcelona
Familia Messa

5 O.C.P.

%

Outros

Bolsa

Outras Construtoras

20%

Fusión con Construc. e
Contra1as 1.991
Buyques através da
presenzado
23% no 8.C.H

23,5

Comprada Agromán
a Banesto
Pastor vencleu a
Entrecanales

15%

En 1932 en Madrid

Entrecanales 22,8%
60%

Urquijo vendeu a
Florentino Pérez
en 1986 por 1 peset:

6 Ginés Navarro Fundada a primeiros
do século
pola familia March

En 1974 compra o
Grupo March

Padrós
Auxini
30%
Fondos de
inversión
22%

40%

Corporación
Alba
19%

No 1988 comprou
Vías y Construcciones

7 Entrecanales 1 En 1931
Távora
J. Entrecanales Távora

Desde 1990 controla
Cubiertas

8 Auxini

I.N.I. 1945 - lndep.
desde 1959

Adquiriu o 40% por
O.C.P. recentemente

9 Lain

Pertenceu a británica
Laing. Vendida en 1980
- Enrique Aldama
35%

Cotiza desde En 1993 Fíat. lmpresit.
1991 co
entrou como accionista
32%
co33%

Cifra total do negocio da Construción en España · 8 billóns de pesetas.

O impedimento de que San José pasase a controlar Huarte é
un significativo exemplo de como os condicionantes externos
xogan na economia galega. O
oligopólio estatal da constru ción, endogámico e ligado directamente aos grandes bancos,
desbaratou definitivamente a
operación cando sairon á luz
unhas pardas de 17.000 millóns
máis que antes. Cando ollaron
que, cos números oficiais bancários na man, San José se ia
facer co control, aproveitaron as
novas débedas para desbaratar
a operación e negarse a cumprir
co pactado coa cúpula empresarial da construtora galega.
San José fiárase das cantas oficiais aportadas polos bancos
como acredores.
A xestión dalguns bancos en relación a Huarte non parece clara
e, asi, a semana pasada na Xunta Xeral de Accionistas do Banco
Central Hispano, o seu presidente, José Maria Amusátegui, afirmou que o 90% do risco que o
banco tiña contraído con Huarte,
tiña garantía hipotecária. Desde
o sector bancário dubídase de
que, se vai adiante co desmante-

1OPrime iras constructoras abar~ o 70% do sector.
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lamento da quinta construtora
estatal, o BCH poda recuperar
os máis de 600 millóns que ten
en empréstitos a construtora con
sé central en Pamplona.
Pero as perdas que podan ter os
grandes .bancos en Huarte, semella importarlles pouco ante a
magnitude dos benefícios quE?
podan acadar por outro lado. E
preciso lembrar que as grandes
empresas constructoras están directamente ligadas aos grandes
bancos. Dragados ao BCH, donde acaba de entrar a constructora francesa Buiges e o especulador internacional Soros. O Santander tamén co.nta cunha alta
participacion en FCC. Mentres
que Argentária, an proceso de
privatización, ten que amoldarse
aos intereses da banca privada.

O negócio dos bancos
Os grandes bancos prefiren
asumir as perdas e repartirse o
· que queda de Huarte nunha vo-

Empresa Xornalfsllca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A.
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adura controlada na que a tarta
das grandes obras estatais, na
vez de repartirse entre seis
construtoras, pasará a facerse
só entre cinco: FCC, Dragados,
Ent~ecanales, Ferrovial e OCP.
A estes intereses non é allea a
situación da construción estatal.
Este ano 1996 vai ser moi curto
nas licitacións por mor da ampliación orzamentária e do recorte nos investimentos que
previsibelmente realizará o novo
governo do PP. A situación de
paro constructor pudo constatarse xa o ano pasado cando a cada licitación acudiron unha meia
de 16 empresas e a rebaixa média foi dun 27%.

se poda estabelecer este mecanismo, optarase por un reparto
entre as grandes construtoras.
Houbo ademais outros intentos
de facerse con Huarte, o máis
importante foi o do grupo ONCE, através da sua construtora
CGS, ainda que este extremo
fose publicamente desmentido.
A ONCE, segundo puido saber
A Nosa Terra, pretende des.facerse de CGS, entrando nunha
nova empresa, en Huarte con
San José, onde a xestión do
seu diñeiro estaría millar realizada que nun ámbito do que non
son especialistas.

Cámbio de postura
Agora, as catro grandes empresas do sector parecen buscar
unha voadura controlada. Comparecerán conxuntamente para
realizar as obras contratadas
por Huarte sob a fórmula UTE
(unión temporal de empresas).
Naquelas contratas nas que non

Hai só dous meses que os grandes bancos, incluido o BCH,
apostaban decididamente por
San José como a salvadora de
Huarte, calificándoa, en verbas
dos responsábeis do BCH, como empresa "con gran coñeci-
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ESTRATÉXIAS POLÍTICAS

Francisco Vázquez queda sen oposición interna

A situación económica do PSdeG-PSOE
forza a unidade interna
posta a integrarse de novo na
vida partidária, resolto$ os seus
problemas laborais. ·

•A.E.

Francisco Vázquez está
integrando aos sectores
críticos no seu proxecto de
PSOE. Tres son as
motivacións que están
forzando ao peche das
fileiras socialistas: a
situación económica
delicada pala que atravesa
o PSdeG-PSOE, o medo a
quedar desbancados polo
BNG nos próximos
comícios autonómicos e
os futuros cámbios que se
producirán en Madrid. -

Máis para alguns esta só é unha
trégga "á Vista da situación", pois
seg1..!en sen confiar .en Vázquez,
conscentes de qae poñerá a todo o partido ao "servício dos
seus intereses personais". Pensan que o enfrontamento parti, dáno os levaría hoxe a sair todos
perdendo dado o cont(nuo as. censo do BNG e a referéncia de
.Felipe González como Presidente que, sen dúbida, en amplos
sectores da povoación foi o que
lles permitiu seguir mantendo os
votos nas últimas eleicións ..
Pó"r outra banda, o chamado
sector felipista, con Príncipe á
cabeza, agarda que se produza
-en Madrid unha nova configuración partidária na que o guerrismo ao que está vinculado Vázquez perda protagonismo partidário. Seria daquelas despois
das eleicións autonómicas galegas, vistos os resultados, cando
tratarian de percurar unha alternativa ao alcalde coruñés á
fronte do partido. Pensan que
. dar agora unha imaxe de división poderia invalidalos para liderar lago o "novo proxecto socialista que Galiza necesita, ga. leguista e que abrangue os intereses de todo o país, e non só
os coruñeses".

O PSdeG-PSOE non celebrará,
de momento, un Congreso E_
xtraordinário como viñan barallando alguns dos membros
máis críticos coas post uras do
..
secretário xeral Francisco Vázquez. A situación de endebedamento do PSdG e a perda do Vázquez postúlase entre "os catro ou cinco candidatos á pre·sidéncia da Xunta" . .
Governo central, réstalJe total
capacidade de manobra a moipolítica requiren a máxima unidado Comité Nacional, Carlos Príntas agrupacións. Francisco Vázde". Por outra banda a idea de ir
cipe defendia a postura de Vázquez non só se comprometeu a
quez e facia un·: canto á integraintegrando paulatinamente a noque o partido asumiria todas as · vas sectores na dirección fixo
ción. En Ourense queda ainda o
débedas senón que expuxo un
que fosen amolecendo algunhas
reducto de Pachi VáZquez, alcalplano de financiamento detallaresisténcias e aqueles que ian
de de o Carballiño e António Troido, con resultado,s calificados · quedando foron sentíndose cada -. tiño, membro dq. executiva, ·pero
de "inmellorábeis", por un dirivez máis sós. Primeiramente foi · soR máis por problemas locais.
xente crítico desde que asumiu
·Con Extremadura
Miguel Cortizo, o voceiro par.lao post o de secretário xeral.
mentar, quen chegou a unha en- · O único que segue a ser crítico
e Andalucia
· tente con Francisco Vázquez.
agora e Ceferino Díaz, pero caA maioria do PSdeG-PSOE coinDesde sectores non afectos ao - Máis tarde seria Xosé Blanco en : · da vez conta con menos capacialcalde coruñés afirman qu9: '1an;. Lugo ao darlle o pasto número .un · dade de manobra e até Antolín
cide con Francisco Vázquez en
to a situación económica comó á. ·.. ao Congreso e na última reunión - Sánc~ez Presedo se mostra disque se vai producir un adianto

CONFUTO DA E.s.o.-
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das eleicións autonómicas na
Galiza e que estas se apresentarán como un plebiscito sobre a
preséncia de Fraga lribarne.
Vázquez considera que os pactos para a governabilidade contribuirán á acelerar as contradicións do PP na Galiza. Contradicións que xa foron postas de manifesto no debate sobre o financi amento autonómico. Tamén
cree que as contradicións entre a
dereita española é os nacionalismos periféricos definirán o debate autonómico na Galiza.
Vázquez cree que o balanza autonómico inclinarase do lado dos
bascas e cataláns, rachando co
prometido polo PP. Abogando
por un entendimento co Extremadura e Andalucia na vez con
CiU e PNV, autonomias coas
que teríamos máis frontes comuns. Con esta postura trata de
criticar ao BNG afirmando que o
"romance con CiU e PNV marca
un nacionalismo insolidário".
Vázquez, que por unha banda
afirma que o partido ten que ser
máis galeguista e ter máis autonomía fronte a Madrid, rexeita o
papel de Galiza como nacionalid ade histórica, ollando unicamente para o prob~ema do financiamento que é só un dos
que se está a debatir na configuración estatal. Neste senso é
totalmente congruente co defendido polo sector guerrista tanto
nas comunidades antes citadas
como en Madrid. Este sector está contra o aumento das competéncias ás nacionalidades históricas , na liña anti-autonomista
histórica do PSOE.+

:

Máis de $Q. co.nc~llos apoiarán unh):i manifestación en Compostela

Cac·héPTo :Cílabci Oos alCOICles contrários á rede de centros
~t?,

" ...

.
.nar·o PP sé non· se cumplían ás . .alcaldes de CG foi con Cacharro
.·
.·
. · ·. . ,suas esixéncias. Cacharro ten:
e tiña un has contraprestacións
O conflito pala remodelación do · tou explicar as manifestacións _·en obras e servícios claros.
ensino secundário obligatóri.o ·destes alcaldes, afirmando qu·e ·
·
(ESO) na vez de' amainar, arré- ···taran mal interpretadas". SeO BNG, pola sua banda, afirma
gundo Cacharro, o que préten:.
que Cacharro está a mover os
cia semana a semana, uñíndose
máis concellos e máis cqléxios ''dian dicer es tes rexedores; é
fios dos alcaldes na-disputa interás protestas. Pero, ademáis, caque se "enfrontan a un grave· na da Xunta pala sucesión a Frada vez, óllanse máis claras as
problema" e que se non consi-· :ga. O .responsábel lugués da
desputas dentro do próprió- PP.
guen o seu propósito deixaran t ~ fre·nte nacionalista, Xosé Manuel
As manifestacións de Cacharro " de ser alcaldes, polo que, Ca- · lrímia, considera que o que trata
Pardo son un bó exemplo. charro, mostrou a sua confianza " Cacharro é de debilitar ao sector
' ·
en que Educación aceite todas
ópus; concretamente a Romay
O presidente da Deputación de
as "alegacións razonábeis".
na sua.sucesión a fraga, ataLugo, Francisco Cacharro Parcando .a Piñeiro Permuy. Lembra
O presidente da Deputación de
lrímia como haf poucos meses
do, gabou aos alcaldes fuguexa Cacharro, que fara conselleiro
ses contrários a rede de centros . Lugo déixa· de mani.festó que,
ante a tesitura de abandonar o . do ramo, pedira que desapareceproxectada pola ·xur:ita, .califip~rtido ou perder a alcaldia,. os
se a Consellaria da Educación.
cando a ·atitude dos· rexedores
· municipais como. "séria· e resalcaldes deben de escollera alO enfrontamento de Cacharro co
ponsábel na defensa dos seus
caldia, que, doutro xeito perdesector Opus xa ven de vello. ainda asi, o BNG, anima aos alcalmunicípios". Con estas palabras
rian. Hai que ter en canta que al"
queda "de maríifesfo: que o le- . guns destes alcaldes máis con- · de a seguir coas suas reivindicavantamento municipal lugué~, · testatários, com os de Samas e
cións "sempre que estas sexan
está apoiado . polo máximo .res-· : Paradela·, negociaron o ingreso-· por ben do ensino público".
ponsábel ¡:fo PP na próvíncia.
no. PP directamente con Chacharro, pasándose desde CoaliAumentan as mobilizacións
Pero as verbas de Cacharro fo~
ción Galega. Como explicaba
ron máis alá, xustificando a· daquelas o rexedor de Paradela, · As mobilizacións van a máis cada'
ameaza de alcaldes como os de
Mato Díaz, nunha entrev.ista padía extendéndose comarca a coSamas e Paradela de abandora A Nosa Terra o pacto destes
marca por Galiza. Agora xa non
•A.E.

;

son só os concellos senón que
diversos coléxios, a case totalidade dos non confesionais, protestan por sentirse discriminados pala rede de centros. O Mércores 3
de Abril reuniranse en Antas de
Ulla máis de 50 representantes
de asociacións e colectivos para
decidir que dia acudiran a manifestarse a Compostela.
Mentras tanto seguen as protestas que, cada vez moven amáis
persoas. Manifestacións, peches,
cortes de estradas etc, están
senda usadas en moitos concellos. Foron notórias nesta semana pota sua amplitude as manifestacións de Abadín, que congregaron a máis dun cuarto da
povoación municipal ou en Riotorto donde participaron máis de
1.000 viciños. Uns 300 habitantes
sairon ás ruas da Pobra de Brollón. Na feira do viño de Amandi
tamén o Conselleiro da Presidéncia foi recibido polos manifestantes. Tamén en Samas, Paradela,
O Saviñao, O Íncio, Castro de
Rei, Mosteiro, Begonte, Vilagarcia, O Carballiño. O 28 houbo no-

ve protestas na província de Lugo. Os concellos da montaña ourensá desprazáronse até a capital para protestar.
En Sobrado os viciños recibiron
a Fraga e a.os conselleiros con
pancartas cando ian para o seu
retir9 monacal. A solución a estes conflitos será un tema a tratar nesta xuntanza guvernativa.
Fraga fará ao remate unha declaración de intencións na que
afirmará que se van solucionar
á maioria das demandas. Tentarán deste xeito desmobilizar a
grande manifestación prevista
en Compostela. Máis os alcaldes non van creer esta declaración, senón que todo vai de- '
pender da correlación de forzas
que se artelle dentro do Governo galega. A marcha de Romay
a Madrid, e unha futura remodelación guvernamental na que
quedaria fóra Piñeiro Permui
que, tamén previsibelmente se
irá a Madrid, poderia apaciguar
o conflito con ·arranxos en
transporte nuns casos e concesións mínimas neutros.+
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P.OLÍTlCA INSTITUCIONAL

Francisco Rodríguez afirma
que a proposta federal de Fraga é un café para todos disfarzado

A monarquia española recebe,
por prir'1eira vez, a un representante galego
•M.V.

Francisco Rodríguez, deputado
do BNG nas Cortes españolas,
entregaralle ao rei un exemplar
do Sempre en Galiza para que
o monarca "coñeza o nacionalismo galega e as razóns nas
que se basea". A reunión terá
lugar o Mércores tres, á unha
da médiodia, no Palácio da
Zarzuela, dentro da ronda de ·
conversas que Juan Carlos
mantén cos representantes dos
distintos grupos políticos parlamentares.

Francisco Rodríguez.

Neste encentro, prévio á formación de governo, o portavoz nacionalista galega, expoñerá as
razóns palas que o BNG votará
negativamente á investidura de
Aznar. Segundo Francisco Ro. dríguéz, o ideário do PP é contrário ao recoñecemento das nacionalidades históricas, como
ben se teria demostrado en Ga-

liza. O deputado informará tamén ao rei das suas discrepáncias cos populares tanto en política económica e social, como
na visión de Europa.
Francisco Rodríguez daralle a
coñecer tamén ao Monarca a
pedra baselar da actuación nacionalista nas Cortes que será a
do "recoñecemento do carácter
plurinacional do Estado", coas
"consecuéncias que de tal feito
se derivan". lsto é "un nivel
competencia! adecuado".
Francisco Rodríguez considerou
inoperantes recentes propostas
de "refarma da constitución" na
liña da "administración única"
que non representarian máis
que o café para todos habitual,
recuberto do epíteto "federal" .
Pola contra, o deputado do BNG
defende o papel de Galiza, Euskadi e Cataluña como nacións
diferenciadas.•

Exame de boas intencións e intrigas pacegas en Sobrado

As conclusións máis importantes
dos retiros monacais do Governo
repítense desde 1991
•A. EIRÉ

Cando comezaron os
retiros monacais do
Governo galega en 1991,
presidente e consellei ros
pasaban enclaustrados os
dias feirados da Semana
Santa e quedaban en
liberdade, tal becerros
cortelleiros o Domínguo
de Páscua no que se
dedicaban a cantar e a
fachendear palas ruas
monásticas. Agora non hai
tanta rigorosidade e Fraga
non é quen para deixalos
sen vacacións, polo que o
retiro, moito menos
.monástico, remata o
Mércores.

Asi, ainda se agarda pola criación da Policia Autonómica, tema estrela do ano pasado ou
polo Plano ·de Investigación e
Desenvolvimento Tecnolóxico,
polo novo Plano de Estradas,
pala Lei de Réxime Local, a potenciación dos investimentos
nas empresas, a Lei de Resíduos sólidos Urbanos ou pola
aplicación en Galiza da chamad a Administración Única que
tantos titulares captou para Fraga desde hai cinco anos.

Uns exercícios espirit"ais
Xosé Guiña afirmou ao chegar
que este retiro era para "rezar
un pouco e cargar as pilas de
espiritualidade". Certamente,
estes tres días seméllanseme
moito aos exercícios espiritÜais
que faciamos no Seminário de
Lugo tamén precisamente antes
de Semana Santa e cos mesmos tres días de duración. Ao
remar, despois de saudar a liberdade con verros e aturuxos
ensordecedores, tiñamos que
apresentarlle ao Padre Espiritual os nosos proxectos de vida.
Non sei alguns, pero a maioria
dos meus compañeiros e máis
eu, ano tras ano, levabamos as
mesmas boas intencións, seguramente as que quería ouvir o
superior e, mesmo, tiñamos feíto a promesa de cumprir ·algunhas máis, as circunstáncias impoñíanse cada ano.

Foi nesto no que máis mudaron
as xuntanzas conselleirís pois
as conclusións seguen a ser case calcadiñas ano tras ano: delegación das competéncias entre as distintas administracións,
regulación das administracións
locais, avances na promoción
turística, reforma sanitária, melloras nas comunicacións, apoio
á indústria, á gandeiria e a pesca, millora do meio ambiente ... ;
cada ano anúncianse uns temas
Tamén os conselleiros levan
estrela, que non veñen ser máis
cada un as suas propostas e
que as concrecións dos enunnotiñas. Un novo proxecto de lei
ciados xenéricos anteriores,
pastos agora con maiúsculas e . por aquí, unha actuación preferente por alá, unha boa intennomes próprios nun futuro proción para un pobre sector, proxeto de leí que non se chegan a
pósito da emenda nas relacións
realizar na maioria dos casos.

con alcaldes descontentos,
máis control no despilfarro, non
ser tan fachendoso nas relacións cos administrados, millorar o rendimento da consellaria
e, sobre todo, que quede Claro
a pretensión de, a partires de
agora, levarse ben cos compañeiros conselleiros.
Fraga vai dando o visto bó e
pracet ao exposto polos distintos conselleiros, pois, como non
podía ser menos, interpretan
axeitadamente os anceios do
Presidente, dando orden de que
seña difundidas urbi et orbe como mostrada eficácia da reunión e maior glória do Patrón.
Esto é pola tarde. Pola mañán
son as xornadas de meditación
derixida segundo as necesidades do grupo. Por isa varían
cada ano. Nesta ocasión o Governo galega ten duas grandes
papeletas que resolver: adecuar a sua política ás novas
circunstáncias estatais co seu
partido nun previsíbel Governo
metropolitano, con pactos con
CiU e PNV e un BNG por primeira vez en Madrid así como
a inaplaz?bel remodelación do
próprio Governo galego. Cada
plática do Patrón, como non
podía ser menos é interpretada
por cada uh dos presentes en
clave persoal, alviscando o
seu destino. E no fondo, pero
cada vez máis á superficie, a
sucesión do próprio Fraga. Como peniténcia e mortificación
están as protestas contra a
ESO nas próprias portas da
abadía. Sic transit gloria
mundi. Tan pasaxeira como as
promesas e as boas intencións
guvernamentais. •

Bolsa de Bilbo.

Concerto económico
basco
MANuELCAo

A Comunidade Autónoma do Pais Basco e a Comunidade Foral
Navarra disfroitan dun sistema de financiamento autonómico radicalmente distinto ao do resto das CCAA denominadas de Réxime Común. A Lei 12/1981, de 13 de Maio, pola que se aproba
o Concerto Económico coa CCAA do País Basco até o 31 de
Decembro do 2001 . Segundo esta Lei recoñéceselle ás lnstitucións dos Territórios Históricos a competéncia de manter, establecer e regulamentar, dentro do seu território, o réxime tributário, salvo o referente á Renda de Aduanas , aos chamados Monopólios Fiscais e a imposición sobre alcooles. Os diversos
cámbios inducidos pola entrada na UE e a internacionalización
da economía limitan as competéncias tributárias da Administración Central aos impostas especiais (alcool, tabaco, hidrocarburos, etc). Corresponde as Deputacións Forais a exacción , xestión, liquidación, inspección, revisión e recadación dos tributos
concertados aínda que se impoñen certas limitacións derivadas
dos princípios de armonización fiscalñ , coordinación e colaboración coa Administración Central.
O concerto económico supón un moi alto grao de autonomía financeira para o País Basca, de xeito que as negociacións en
termos fiscais co Estado son case de igual a igual. Esta relación
bilateral concrétase na determinación dunha cantidade anual
denominada Cupo a ingresar na Facenda Central en tres prazos
iguais nos meses de maio, setembro e decembro de cada ano,
en concepto de pago polos servicios que o Estado presta no País Basca. O Cupo negóciase cada 5 anos estando próxima a
discusión da última Lei a·uinquenal do Cupo 1997-2001 . A contribución ás cargas xerais do Estado depende de variábeis esóxenas ao País Basco; os gastos contidos nos Presupostos Xerais do Estado para estas competéncias.
O Concerto Económico é un sistema case único que ten raíces
moi específicas derivadas da vixéncia dos chamados Territórios
Históricos e das relacións co Estado Central. Chama a atención
que o próprio Franco respetara o concerto con Alava castigando
a Gipúzcoa e Vizcaia por ser "provfncias traidoras". Son os Territórios Históricos os depositarios da potestade normativa e de
xestión tributária. A recadación así obtida é distribuida en tres
partes: gasto das Deputacións Forais, orzamentos do Governo
Basco e pago do cupo ao Estado Central. Ternos, así, un modelo económico financeiro moi compartimentado e descentralizado
que necesita de contínuas negociacións entre as diversas institucións. As Facendas Local, Foral, Xeral do País Basco e Central do Estado gozan á vez dun alto grao de autonomía pero
vense abrigadas a deseñar mecanismos de coordenación e colaboración para evitar a parálise e desorde da acción institucional. Ta~ mistura de institucións e intereses obriga a adoptar posturas d1alogantes e pactistas por enriba de diferéncias políticas
e ideolóxicas aparentemente irreconciliábeis resultado dun mapa político moi atomizado e no que pervive o problema da violéncia. O concerto económico incorpora un alto grao de estabilidade e autonomía financeira para o País Basco sendo enormemente beneficioso para as lnstitucións Bascas.+

---------------------'Temos, así, un modelo económico
financeiro moi compartimentado e
descentralizado que necesita de
c·o ntínuas negociacións"

CONSERVEIRAS

A intervención a traveso do IGAPE pode chegar d~masiado tarde

Os bancos afogan La. Onza de Orp e
a ·xunta di· que non e asunto seu
#

• G.L.T

A Xunta non quer nen
ouvir talar dunha
intervención urxente·en La
Onza de Oro, atraveso
das consellarias de
lndústria e Pesca, e os
avales que pr9pón a
traveso do IGAPE
poderian chegar tarde
demais para salvar a
conserveira. A empresa
suspendeu pagos a finais
de Marzo para protexer
maquinária e instalacións
do embargo d~
proveedores. Os bancos
prefi ren a liquidación
dunha das conserveiras
máis modernas do país,
con boa marca e mercado.

Desde hai ano e meio
a empresa da Póvoa
do Caramiñal atravesa
problemas por unha
débeda a curto prazo
elevada. De feito, no
exercíci!( do 93 os
acreedores a prazo
curto sumaban 2.490
millóns dos.. que só 934
eran de proveedores.
Despois de Banesto .
esixir o pago dunha débeda de 700 millóns, a
situación da empresa
cos proveedores agravduse e os bancos neg áronse a considerar
un plano de · refinanzamento sobre 1.300 millóns.

baixo de cinco mir millóns, a
venda a 150 dias a grandes superfícies equivale a finanzar aos
compradores, sobre todo se nese prazo compre recorrer aos
bancos para manter a fábrica en
fu ncionamento.

Mellor ir ao médico
que ao enterro
Para Fran·cisco Vilar, secretário
da federación de Alimentación
de Comisións Obreiras, "seria
unha aberración que a Administración galega non axudase a

unha empresa cbma La Onza
de Oro que ten un ·bon produto,
boa imaxe, b_o a carteira pe
· clientes, unha plantilla axustada
e baixos custes laborais. Mellar
levala agora ao médico que non .
ir despois ao enterro".
As dificultades de descanto de

letras e o aumento da débeda
cos proveedores teñen á empresa a un pé da paralización desde hai meses. Entre os proveedores, a orixe desta crítica situación debe buscarse nunha política comercial equivocada. Para
unha empresa que factura p~r

"Todas as conserveiras que non
facturen por riba de 5000 millóns atravesan dificuldades -resu me Francisco Vilar-. . Das 75
conserveiras que hai no país, só
dez facturan por riba desta Gantidade. O problema está nesas
65 empresas que representan o
40 por cento do mercado e están abocadas ao peche. Compre discutir coas empresas e a
Xunta un reordenamento do
sector con redes comerdais e financeiras conxuntas. As empresas menores xeneran máis postas de traballo e en moitas comarcas representan a única fonte de traballo industrial. Por riba,.
un país_pesqueiro coma Galiza
non pode deixar de transformar
os produtos do mar e tirarlles
valor engá.dido". •

ARTICULACIÓN DO TERRITÓRIÓ

DE GALIZA
A . SANABRIA
.
.
,-....;

O CAMINO PROIBIDO
FELIPE LUBIAN LUBIAN

Ruxen os trens na Sanábria galega, sempre a fuxir. Asómanse un intre para tomar
o aire indispensabel, e voltan raudos a
f~rgar nas entreteas dos lombeiros, a esconderse dos viaxeiros que endexamais
viaxarán.
Todos os raís das Portelas encamíñanse
cara a Galiza. O outro sentido, que non
vou nomear, fica proibido.
Proibido pola RENFE, chea de tecnócratas ocupados en sacar brillo ás pesetas,
mentres medra a ferruxe nos raís.
Proibido pola Junta, entretida en articular
o território coas subvencións aos voos
entre Valladolid e Paris, servício moi necesário, sobre todo para a Renault
Aos veciños que viven no monte, a
eses que precisarían o sentido proibido
por mor dunha raia mal botada, espe-

cialmente para o coidado da saúde, a
eses que os parta _un raio. Así acábase
o ancestral problema eterno deste
afastado, inútil e innecesário território
periférico.
Se só dependese da RENFE, que xa me
soa a pecado, ficarían proibidos todos os
sentidos e direccións dos lugares coma
este, onde os viaxeiros, se puidesen selo, contaríanse sen contabel.
O paradoxo é que o sentido permitido, o
único, ese que sempre leva cara a Galiza
desde os montes dubitativos, estea financiado por unha institución allea como a
Xunta.
Claro que se a Xunta nos é allea, a Junta
énos "ajena", que quere dicer o mesmo:
Así andamos de desnorteados, que o noso
norte ben puidese chegar a ser o oeste.

Os traballos estarán escritos en galego, serán orixinais e inéditos e a súa
extensión non será menor de trescentos versos.

Que andan a procurar, entrementres, os pro- ·
curadores das Cortes de Castela e León? ·

tase en balde, sen ánimo de achar res-.
posta, o cabo da garda civil.

Uns poucos propoñen esp·urrir unha mica
o tren · da Puebla, deica o lindeiro dos
dous reinos, cun mangado de reais da
Junta. Non máis dos que nos custa aquel
voo a París tan articulador do território.

Agarbado debaixo da gorra ráncia, responde un retirado retranqueiro con 1impa
claridade:
·

-O mesmo que a Xunta.

Outros moitos non aproban a proposta, porEntón decátome das voces infantís que
que a vía só ten dous raís. Isa é o que din. _- andan a cantar tora, xogando á roda, encadeadas polas mans, cunha graciosa
cal'ltilena:
·
Será porque así non hai xeito de transitarmos sempre pola dereita, como fai a
"La Junta no nos junta,
xente de bos costumes, xa que non te¿xuntaráno-la Xunta?"
rnos trens dunha roda soa.
A cuestión parece pois reducida a rodas,
raís e reais. Non hai rodas, nen raís, nen
reais para irreais. Haberá algunha chumaceira?

-:-Oue puede hacer Ja Junta?- pergún-

Os m~is pequenos nunca serán viaxeiros
do sentido proibido. Pero medrarán e viaxarán. +
FELIPE LumAN LumAN é alcalde da localidade
de Lubián e procurador nas Cortes de León

Os traballos estarán escritos en galego, serán orixjnais e inéditos e a súa
temática e extensión serán libres.
·

Enviaránse mecanografiados, a dobre espado, xunto coa plica, nun sobre no que se faga constar "Vf Premio de Poesía en Lingua Galega Miguel González
Garcés" ou "VI Premio de Teatro en Lingua Galega Rafael Dieste", á Deputación da Coruña. CI_ Alférez Provi~ional s/n ..
O prazo de admisión finaliza o día 25 de abril de 1996. Dotación económica para cada premio 750.000 pesetas. Bases publicad~s no B.O.P. o día 21 de marzo de 1996.

T.RANSPORTE

Colonización informativa
Manuel P. Rúa entrevista a Xosé Luis Barreiro nas páxinas de
"As nasas empresas de información
son febles. Estamos ante unha desprotección coma a que nos
atribúen en termos económicos: non somos quen de crear unha
información própria, e sen embargo recibimos riadas de
información. Os meios de comunicación, no canto de reflectir a
nasa visión da realidade, cópian unha valoración que ven de
fóra e chega interesada. Hai unha colonización absoluta do
centralismo informativo. Por que Fraga é o mellar governante do
país? Po~s porque en Múrcia dinque é o mellar governante do
Ji>aís, non porque o digamos nós. Nós estamos convencidos de
que é unha sorte porque fóra dinnos que é unha sorte". En
relación coa inculturación galeguista dos partidos centralistas,
Barreiro sinala: "O modelo basca e catalán non é alcanzábel
sen uñha forza política própria. ( ... ) Hai moito tempo que creo
· que é unha equivocación radical. Non é posíbel facer un partido
cuase-nacionalista sen ser nacionalista". "Non estou convencido
-afirma o ex-vicepresidente da Xunta neutro momento da
entrevista- de que haxa masa crítica para criar un nacionalismo
de centro na Galiza distinto do BNG".+
GALicIA INTERNACIONAL.

As autovias e os automóbeis deterioran o meio ambiente moito máis que o ferrocarril que, porén, está a ser abandonado en Galiza.

ADEGA sí.mase ás protestas europeas
contra as infraestruturas de·transporte
e reclama .a mellora.do ferrocarril
•C.V.

ción de bosql}e autóctono, contaminación qulmica e incremento
do efecto invernadeiro.

A asociación ecoloxista Adéga
sumouse o pasado dia 30 de
Marzo ás protestas do dia contra
O químico e secretário xeral de
as Redes Europeas de Transpor- . Adega, Manolo Soto, chama a
te que, mediante autoestradas,
atención sobre os perxuizos ecoferrocarris de alta velocidade e
lóx icos da utilización do coche
aeroportos ·está a provocar un
particular, que "constitue a forma
grave impacto medioambiental,
máis impactante de transporte,
amparada na Comisión Europ~a
presentando costes externos suque tenta eludir o control do próperiores incluso aos do avión, e
prro Parlamento. Pala contra,
entre é e 15 veces superiores
Adega considera que é necesáaos do tren". En canto á valora. ria reclamar o potenciamento do
ción dos costes externos, o tren
ferrocarril convencional como
maniféstase unha vez máis ·comedio de transporte alternativo
mo o medio de transporte máis
cunha mellara de infraestruturas
económico con 4,7 ECUS por·
ferroviárias e o desenvolvemento
100 km-pasaxeiro fronte aos
de liñas de cercanias.
34,0 do coche particular.
Para a asociación ecoloxista, a
implantación dese modelo de comunicacións está ·a provocar na
Galiza sérios danos ecolóxicos,
nomeadamente na construcción
da Autovia das Rias Baixas, da
Autovia do Noroeste e as Vias
rápidas do Salnés e o Morrazo.
As consecuéncias medioambientais promovidas pasan pala desaparición de espécies, destruc-

Como medidas de protesta,
Adega remitiu aos mandatários
europeos Jacques Santer e Neil
Kinnock, ao presidente do governo español en funcións Felipe Gonzáléz e ao presidente da
Xunta Manuel .Fraga unha carta
na que se fai unha chamada de
atención sobre o impactó que
están a causar as obras de infraestruturas na Galiza mentras

··"

..... · ........

.....

·-

.

se abandona o transporte colectivo. No pronunciamento enviado ao Presidente da Comisión
Europea, Jacques Santer, Adega recrimina o desinteresemostrado por.ese organismo no control do impacto ambiental das
obras financiadas con fondos da ·
UE que, no caso do Val do Neira, "ameazan con destruir unha
zona de grande valor ecolóxico".
Para a asociación ecoloxista ga-_
lega, o financiamento das vias
de alta velocidade que provocan
un elevado consumo enerxético
. e unha grande destrucción medioambiental responde aos intereses de grupos de presión como c.onstructoras, compañias
automobilística e enerxéticas.
Adega considerá que se está a
dar "un djvórcio entre as necesidades dos cidadáns e as actuacións en matéria de transportes
da Unión Europea e demáis administracións" xa que, nesta altura, na Galiza segue sen existir
nengun tramo de dobre via ou
electrificación no ferrocarrjl que
continua a circular con velocidades rnédias de 60 km/hora.+

.SEXISMO NOS MEIOS
-

1

Críticas á TVG e á X!Jnta polo papel .da mul~er
no anúncio do coello de crianza
É un anuncio televisivo. que queponsábeis son o grupo Coren e
re promocionar o consumo do
a consellaria de Agricultura,
coello de crianza do país reseGanderia e Montes, cuxo carimñando o seu valor proteinico e a
bo aparece no anúncio. O sexispouca graxa que ten. Leva a voz
mo do mesmo é, ·para Tareixa
cantante un home, que está na
Navaza, moi claro ademáis da
simpleza e v1:1lgaridade do mescociña, e ten ao lado a unha muller. Ela é a mostra de que o coemo. Ela solicitou ao director xello non ten graxa porque "ela coral da CRJVG, Francisco Campos, a retirada do anuncio e esme coello galego". El cóllea pola
te respostou que estudiaria o tecintura e ela agradece as verbas
d o cociñeiro. Tareixa Navaza,
ma. "Como xa estamos na Semembro do Consello de Adminis- 'mana Santa, 6 tema quedará
tración da CRTVG, pec:liu a retiaparcado e o anuncio seguiré;}se
rada do anuncio por degradar a
emitindo", di. Segundo Tareix.a
· imaxe da muller Despois de terNavaza, ademáis de sexismo
se aprobado no Parlamento, -en
"xa que ainda que sae un home
1990, unha proposta sobre non
cociñando, o papel da muller,
emitir publicidade sexista nos
ademáis de adornar, é de amomédios de titularidade pública,
sar a sua figura", o máis grave é
Pilar Garcia Negro, deputada do
que estea no mesmo o GoverBNG, tamén pediu explicacións. . no. "Se é unha institución pública a que patroeina estes anunEmítese na TVG e os .seus res- , . cios, cómo se .lle vai.p.oder .esixir

......• ····"

a un publicista dunha axéncia
que garde certa ética ca tema
da muller?", comenta.
A deputada do BNG, Pilar Garcia Negro, apreseritou tamén
unha pergunta no Parlamento
dirixida á TVG e á consellaria, á
que critica polo seu patrocir:iio.
A cuestión que formula . é que
relacións obxectivas existen entre o coello de crianza e unha
muller. "Non é que esteamos a
ollar todo cunha lupa, senon
que hai que eliminar a premisa
de que coa muller todo está
permitido. No caso deste anuncio, el é un experto cociñeiro e
ela presta imaxe e carpo", di. A
deputada nacionalista sinala
que hai precedentes de retiradas de anuncios neutras cadeas e que ese debe ser o camiño
a seguir polo do coello. +

1 ~- .

A verdade das vacas tol3:s,
no matadoiro
"Hai seis anos, o profesor Richard Lacey dixo que habia que
levar seis mil vacas ao matadoiro e proibir o consumo de carne
de vaca. Invocando informes do ministério de Agricultura,
puxéronnos a feder nos periódicos". Sarah Boseley di no diário
THE GuARDIAN que as recomendacións de Lacey estaban ben
fundadas "pero o ministério de Agricultura levou a verdade ao
matadoiro e tomouna contra el e tamén contra os doutores
Bernard Tolimson, Harash Narang, Stephen Dealler ou Robert
Perry que advertiron sobre os perigos da encelopatia
esponxiforme e botáronos tora do comité asesor do Governo.
Non se pode chamar fanáticos nen visionários a estes técnicos
que contrariaron ao ministério de Agricultura na. sua teima de
que a enfermidade non se podia contaxiar ás persoas. Pero ao
profesor Lacey non puideron calalo fácilmente. Acusárono de
cismar e de ser de extrema esquerda. Cando o químico e
granxeiro Mark Purdey comentou ao Ministério que as opinións
de Lacey tiñan fTIOito fundamento, retrucáronlle que
políticamenté estaba moi sinalado: O Doutor Dealler dixera en
1993 que o risco para os consumidores era excesivo. O comité
recusouno cunha carta na que lle decian qu~ non estaban
dacordo coas suas ideas. O doutor Dealler di que nen sequer lle
pagaron o informe pero lembra que pior tora o que lle pasara ao
doutor Narang, que inventara unha análise digna de cohfianza
pero non lle fixeron caso. Narang mellorou unha análise de
urina que permitia saber se unha res estaba enferma, pero
botárono do laboratório de Newcastle no que traballaba".+

Viver en guerra
Nuno Ramos de Almeida escrebe no semanário JA de Lisboa
unha reportaxe sobre o País Basca. "Ha um poema· cantado por
Mikel Laboa, que reza: 'Se esper.as que te libertem está .
tranquilo, fica seguro que serás libertado, porque as algemas de
ferro ficam feias na roupa dum morto'. A cangáo, feita para
outros carnivais, ilustra bem a passividade de urna sociedade
que se habituou a viver com urna guerra branda. Sáo as faces
da mqeda, num país onde as sondagens mostran que a maioria
dos bascas querem o fim do terrorismo -o que Eta náo permite;
pretendem a autodeterminac;áo de Euskadi- o que as
autoridades de Madrid recusam; e soqretudo desejam
negociac;6es entre o governo e a organizagáo armada- o que
ambos lados evitam. Estamos em Euskadi, onde os
independentistas gritam para os opositores Eta mátalos, e os
ju ices pr9ibem a exibigáo de um vídeo onde. a organizac;áo
armada prop6~ negociac;6es" .•
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P.ESCA EMEIO AMBIENTE
As contaminacións urbanas desfan os rios. En Pontevedra ternos o caso do ria dos Gafos, no
que estamos empeñados en recuperalo. A cidade embarca todo o lixo para o ria sen control.
As industrias leiteiras e de conservas son tamén moi contaminantes, con materia orgánica
que quita o osíxeno. Pódense
producir efectos paradóxicos. En
Caldas de Reis está a fábrica de
conxelados Clavo, ten un colector que vai ao rio Bermaña e baixa moito bonito triturado. Nun
quilómetro e médio o ria está parado, pero o bonito criou unha
povoación importante de troitas,
que, se ben, non tiñan osíxeno,
tampouco tiñan gasto enerxético. Hai tres anos, no verán, subiu a temperatura e o osíxeno
foi a menos. Morreron unha marea de troitas. Nun espazo de
dous metros cadrados, estaban
setecentas troitas buscando osíxeno. lsto foi produto de seguir
verquendo sen control porque
vian que as troitas vivían igual

As turbinas dos encoros tronzan os peixes, provocando centos de mortes nun día.

Unhas cen mil persoas solicitan a sua licéncia de pesca
nestes dias ainda que cada ano os peixes tardan máis en
picar. Francisco Xosé Gómez Vaamonde é presidente da
Asociación Galega de Pesca Fluvial, que reune a uns
setecentos pescadores. A sua afeizón converteuse en
preocupación polo estado dos rios e non se adican só a
soster a cana senon a vixiar os atentados ecolóxicos.
Nesta entrevista, Gómez Vaamonde fala da
contaminación e, sobre todo, dos encaros como factores
da ruina dos rios e da vida que neles se cria.

Despois, hai un efecto sinérxico,
se entramos nunha habitacion
que está toda parca e hai coli11 as no chan, botamos unha
máis, non importa. En cámbio,
se entramos nunha limpa e onde hai alguen que nos ameaza
cunha vasoira, ternos coidado
de mantela limpa. Pero aquí non
mete man ninguén. Os gardas
-están máis pendentes de pillar a
alguén cunha troita de maís que
de irá Lama, por exemplo, e ver
como a obras do cárcere están
rematando de esnaquizar o ria.

É Presidente da
Asociación de ·Pesca Fluvial

As suas preocupacións coinciden coas dos ecoloxistas.

Francisco Gómez Vaamonde,
'Minicentrais e encoros fan dos peixes espécies en extinción'
• ARANTXA ESTÉVEZ

O pescadores éstanse a converter en vixiantes do médio
ambiente?
A situación dos rios na Galiza é lamentábel. En principio, ternos o
priviléxio de ter unha densidade
fluvial importante, os ríos entran
máis no território que en calquera
comunidade da comisa cantábrica.
Espállanse máis e ríos como o Miño son troiteiros até a desembocadura. Nun país onde case non hai
industria, é inconcebíbel que os
rios estean tan degradados. Un
dos problemas é a limitación da
accesibilidade dos peixes xa que
necesitan unha grande superficie
para criar. Os rios son cortados
con presas ou encoros, queda
pouco treito e leva á extinción.
Outro problema é o aplanamento
dos fundos, os peixes necesitan
refuxios individuais que lles proporcione a brigo contra a corrente para que non teñan un gasto enerxético. Se o fundo énchese de area,
remátase co relieve que lte permitía agacharse. Hai que considerar
que un ria é tanto máis productivo
cando máis refuxios teña. A calidade do auga tamén é outro factor
porque hai un foco contaminante
que é a gandeiria, As grandes explotacións leiteiras precisan dunhas fosas de purín, ao evacualas,
chegan do prado ao ria.

Se a parcelación é produto
dos encoros, é ·a maior ameaza par~ os rios?
Estamos ameazados pola instalación de trescentas minicentrais

xia eléctrica, encarécese e Fenoprecisamente nos l(Jgares con
sa mete no mercado máis kilowamaiores pendentes, que queren
tios. No rio, que está seco, prodúser aproveitados polas centrais,
cese unha avalanderivando a auga
cha de auga, traspor medio dunha
canle e unha turtornando o réxime
de vida dos peibina, acadando
xes. Conseguiuse
grande rendabili- 'Os encaros
poñer unha válvudade. Pero o rio
acotan tanto o
1a de fundo que
queda sen auga,
permitira que saira
cun regueiriño
espazo dos
un caudal contique lle chaman
peixes que os
nuo, manter unha
caudal ecolóxica.
cantidade de auga
Só hai que ver as
conducen á
porque as turbinas
desfeitas para
que teñen instalasaber que pode
marte"
das son de tal naquedar. O oficio
tu reza que se as
da asociación esteñen abertas totá en concenciar
do o tempo, agóá xente para sataselle o pantano
ber que prefire.
e, se non, o ria
Loitamos contra
queda sen auga.
un negócio moi
Tratábase de potentador, que ten
ñer unha vávula que permitira un
a rendabilidade asegurada.
caudal satisfactório que non esQue desfeitas máis graves
gotara o pantano, que non se
produciran esas avalanchas. Xa
son as que lembra?
morreu algún pescador arrastraHai moitos pero vou poñer dous
do por estas avalanchas. Nada
exemplos. Hai un encaro impormáis poñer unha válvula de fundo
produciuse unha mortandade de
tante que é o de Portodemouros,
peixes en corenta quilómetros.
leva construido uns trinta e cinco
Primeiro dixéronnos que fara deanos e ubicado no rio Ulla, un
dos máis salmoeiros. O encaro
bido a un cámbio térmico, que as
represa ao Arnedo e ao Ulla, está
augas do fundo son maís frias no
feíto a un quilómetro da c;lesemencaro. Pero, nunha reunión co
bocadu ra deste. O salmón quesubdirector xeral de Medioambiente, comunicousenos que no
dQu moi limitado. Quedaron uns
cantos afluentes, dos que ·a Deza
fundo do encaro hai acumuladas
sustáncias tóxicas. Ese auga esé o máis importante. O que fai a
tá parada. En trinta e cinco anos
empresa concesionaria, Fenosa,
non a tocara ninguén, pero en
é cortar o paso de todo o auga.
canto se mete unha válvula, os
De vez en cando, decide turbinar
lodos balérianse e produciuse
coincidindo con momentos nos
esa mortandade. non sei como
que hai maior demanda de ener-

van solucionar ese problema porque os grandes encaros crian toxicidade, incluso perigoso para
os humanos cando hai un un accidente ou cando as empresas
concesionárias deciden dragar.
Queren ter auga acumúlada e
cando o encaro perde capacidad e pola area que trae o rio, as
empresas teñen a tentación de
dragar, como se fixo no Xallas,
que quedou esnaquizado. Todas
as sustáncias toxicas baixan e
poden afectar desde aos animais
até as persoas.

Sempre que quixemos poñernos
en contacto con eles, eles distánciase dicil)do que nós somos
cazadores. E certo que somos
pescadores e que entendemos
que ós recursos hai que aproveitalos, pero racionalmente. No intre en que hai perigo ou simplesmente dudas, somos os primeiros en dicir que hai que deixar
de pescar. A situación é preocupante de abando. O país, ademáis de perder as suas señas
de identidade, vai perder os rios.

Tamén se tala moito de turtivismo.

Hai moita esaxeración. Hai casos obvios pero que se descobren porque non é como o contrabando, que se mantén oculto.
Os pescadores fanno por fachenda e, coa divulgación das
En relación ás minicentrais, o
tazañas, semella que c;¡ue hai
caso do Eo, no que se fixo uncincuenta mil. Habendo poucos
ha foi moi significativo. A empeixes, non se poden captur;:i.r .
presa tiña tres metros cúbicos
moitos. Está proibida a comercialización. Alpara derivar, peguén pode facer
ro estábao a facer con seis e
unha troitada pemédio. As reixas
ro é algo anecdótico. Ningun res!3ran defectuosas 'Coa minicentral
e coláronse por
se
: do Ea, morreron taurantes
arrisca a comeralí mil salmóns 1
que morreron na
cializar co furtina turbina mil
turbina, que os 1
vismo. Pero a
salmóns nun dia" pesca legal tatronza en catre
anacos. Fumos a
mén ten probleaxudar e libramas no senso de
mos do cepo uns
que hai corenta
cinco ou seis mil
anos que non se
salmóns que esreducía o cupo
de troitas. Eran
taban condeados
vinte por dia,
a morrer. lsto pasa neutras minicentrais pero,
agora a Xunta baixou a quince
en vez de morrer mil, marren
pero se. falamos con calquer
pescador vemos que non calle
cincuenta cada dia.
máis de cinco nun dia bó. Con
Contaminación
cen mil pescadores, quen pensa
que se poden pescar quince ao
Vostede tala de contaminadia? Ainda reducindo, segue a
ción agrícola pero nas cidades
ser unha das comunidades con
o problema é ben diferente.. , . maior cupo.+
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Deus sentado nun sillón
azulé o título da nova
obra de Carlos Casares,
que levaba nove anos
sen editar. Director da
Editorial Galáxia, activo
seguidor da actualidade
poi ítica -fóra deputado _
na primeira lexislatra
autonómica- Casares
entende que é chegado
o momento de camiñar a
un Estado federal e
afirma que "os
deputados nacionalistas,
se conseguen aparecer
como representantes
únicos de Galiza, poden
converterse en
verdadeiros herois".
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·c arios Casares
'O PSOE galego estase equivocando de maneira dramática'
• XAN CARBALLA

Vostede estivo no PSOE seguindo aquela política entrista
de Ramón Piñeiro e o balance,
pasados os anos non parece
alentador. O próprio Barreiro
concluia recentemente en Galicia Internacional que case se
podi' dicer que fora un fracaso. E un fracaso do modelo?
Porque o PSOE na Galiza se fixo a cada máis españolista.
O fracaso foi do PSOE, porque
na direita foron máis alá do que
se pensaba. No caso do PSOE
. de Galiza resultou un fracaso total, e non sei claramente por que.
Cando fumos deputados habia un
sector dentro do PSOE galega
moi contrário a nós e en xeral ao
grupo parlaméntário, no que tiña
moito peso a xente que chegaba
do PSG. O partido dividiuse polo
tema da capitalidade e ese foi o
tempo que nos tocou vivir. Mesmo pensamos en marcharnos. De
todos os partidos que operan na
Galiza hoxe o PSOE é o que está
máis de costas á cultura galega.
Creo que se están equivocando
dunha maneira dramática e non
saben por onde andan.

Como interpreta a entrada do
nacionalismo en Madrid? Que
papel pode ter no estado?

É un dato moi positivo e pode cumpri r un papel que todo o mundo
pensou sempre: ser altavoz dopaís. Creo que se conseguen ser portavoces de todos podarán sumar
máis deputados en vindeiros comícios. Se actuan como representan-

tes do galeguismo -por dicelo nun
termo amplo do que gosto-, de
Galiza en conxunto, poderian converterse en auténticos herois.

món Piñeiro, cando coñeceu a
Pio Cabanillas, faloulle da necesidade de ir a un estado federal, e
Pio dicia que ía
ser difícil pola
oposición de poConcluindo desderes fácticos coxente decátase mo o exército.
tas duas perguntas. Ten vostede
Despois foise
de que ter
un sítio no BNG
moito máis alá do
como se formula
que eu esperaba.
deputados en
actualmente?
Se analisas as
competéncias
Madrid básico
Cando falo de gaque se transferipara ter poder"
1eg u is m o en vez
ron son moi sude nacionalismo é
periores ás de
por claridade, pormoitos estados
que un nacionalisfederais. Coido
ta pode ser indeque o actual papendentista, federécese moito a un
ralista e outras
estado federal
cousas. Cando te
pero non o é.
declaras galeguisMesmo para os
ta estás máis nunmáis preocupaha tradición fededos pola goverralista ca independentista. Coido
nabilidade e a unidade do estado
que o nacionalismo entendido
esta é a pior das fórmulas posídesta maneira é o futuro. Eu estou
beis. Desencadeouse un proceso
no vello ideal dos galeguistas de
de tipo reivindicativo con escasa
que sexa un movimento amplo e
responsabilidade sobre o conxunaberto e o BNG hoxe está cerca
to. Unha reforma da Constitución
desta visión. Coido que o éxitá do
neste sentido, convertíndonos
Bloque foi a sua apertura. Se fose
nun estado federal, pódese asusó independentista seria moito
mir e favoreceria a convivéncia
máis cativo e a medida que se
da xente, que se sentiria máis seabriu gañou apoios: O que che pogura e mellar integrada. A longo
de acercar máis ou menos pode
prazo creo que as causas van por
ser a simpatia por unhas ou outras
aí. O peso dos cataláns e do conpersoas, pero no plano doctrinal
xunto dos nacionalismos vai ser
non vexo nengunha distáncia.
cada vez maior e será moi difícil
facer un governo sen o concurso
Cree que debe cambiar o modas minorias. Aos próprios catadelo constitucional para soluláns interésalles que se aclaren
cionar o problema nacional?
as causas porque é a única mane ira de facerlle chegar unha
Nós ternos un híbrido raro. Ramensaxe clara ás suas bases.

'A

é

En Galiza desencadeouse un novo proceso. A xente decátase de
que ter deputados en Madrid é
básico para ter poder. Se o PP na
Galiza se convertese nunha espécie de partido bávaro teria un
grande apoio masivo, pero iso está limitado polas suas relacións
con Madrid. Antes o PP, co
PSOE en Madrid, tiña un discurso
fácil de marxinación, que agora
está esgotado.

polémica. A acusación principal é que se priviléxian a autores afins e se fal sectarismo
ideolóxico.

Como editorial non intervimos
na sua elaboración. Nós viamos
que era preciso fa celo porque
até agora estábase construindo
un canon . literário que ninguén
sabia en base a
que se facia. lso
é mao para unha
literatura . Nós
'Síntome escritor buscamos unha
A política
persoa, Dolores
de Galaxia
dunha língua
Vilavedra, venceA editorial Gala11 ad a a Galaxia
minorizada e
xia cumpriu un
por outros propapel destacado
responsábel por
xectos como o
no franquismo.
Anuário de Estuiso. Doutra
Hoxe ou é unha
dos Literários, e
a única norma
editorial convenmaneira
escribiria
cional?
que lle demos foi
que xerarquizara
en castelán"
as biografias.
Sempre tivo un
compoñente polítiEles estabeleceron as categorías
co e outro cultural,
nas que incluiron
e supliu caréncias
as voces de cadeterminadas no
franquismo como a
da autor/a. Enfundación da Retando os agrávista de Economía
vios que poda
xerar de tipo perde Ga/icia ou a
s oal, pero boto
criac1on dunha
en falta na polémica o problema
sección filolóxica na Biblioteca
de -fondo: ten senso que unha liPenzoL Unha vez que iso quedou
teratura careza dun aparato crítiresalto cámbia o papel. Galaxia
co só polo feito de que se se enten como accionista principal á
tra a fondo os problemas son
Fundación Penzol e como tal non
ten afán de lucro. Xustifícase en
polémicos e desagradábeis?
canto se plantee obxectivos culturais e de servizo á sociedade.
Vostede mantivo importantes
polémicas e non recusou facelas públicas. con Diaz Pardo,
Veñen de publicar un Dicciocon Alfredo Conde e, indirectanário de Autores envolto na
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mente con Sixto Seco? No
transfondo está unha concepción da política e da literatura?
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A boa literatura
necesita nutrirse de vivéncias'

Vistos os resultados do Mapa .
Lingüístico, que talaba dunha
desaparición do galego en
duas xeneracións. Que crítica
fai da política
lingüística de
hoxe e que se
debe facer?

Con Díaz Pardo polemicei porque me acusaba de ma,nipular
unhas cartas interesad amente, e
sain a explicar. me. Alfredo Conde fixo unha co- 'Non se conseguiu
lumna moi forte
un fenómeinvertir a tendéncia Vexo
cando saeu o Dino que é cuantificionário, pero non
de substitución do cábel: perdemos
ia comigo porque
a cada ano máis
galega polo
eu non son o autalantes. Ainda
tor e nen sequer
que haxa recucastelán. As
lin previamente a
peración en cermiña entrada, e
tos sectores, pamedidas
que
se
non intervin para
rece que non se
nada na sua elaconseguiu invertomaron só
boración. Non
tir a tendéncia de
conseguiron
oculto o meu desubstitución do
sexo, como pergalega polo casralentizar o
soa que está na
telán. As mediliteratura, de podas que se tomaproceso"
ñer arde e estaron sé conseguibelecer un córpus
ron ralentizar o
crítico e rigoroso.
proceso. Eu conOs roces son inesidero que hai
vitábeis porque
que criar un Insse lle dis a un autituto de Planifitor que o que escación Lingüístitá facendo non
ca, que estude a
ten valor é dolosituación e proroso. Isa hai que
poña medidas
facelo en todas as literaturas. Na
para darlle volta. Hai que tomar
prensa apenas hai seccións crítimoitas medidas e moi diversas.
cas, e ao final resulta un totum
Algunhas claramente deben vir
revo!utum no que non se ten cla- da Administración, marcándose
ro o valor das obras.
obxectivos e comprobando que
se cumplen. No ensino hai que
Pero é Galaxia quen escolle á
avanzar, porque para os rapadirectora da obra.
ces hoxe o galega simplesmente
é unha abriga escolar, agás en
Nós buscabamos unha persoa
casos de iniciativa do profesoracapaz, con critério e traballadodo ... Na dirección que irnos acra. Pero non sei cales son os
tualmente non creo que se poda
seus critérios valorativos e estou
resolver o problema, gastáronse
certo de que discreparia en moimoitos cartas, fixose lexislatos casos . Tampouco haberia
ción .... e ninguén pode dicer
moita diferéncia
exactamente onentre esta equipa
de estamos.
e outra que puidese formarse. O
Non é un problecritério obxectivo 'Ten senso que
ma de vontade
en literatura é moi
política?
unha literatura
discutibel, pero
hai un certo conQuizais o concareza dun
senso entre o que
xunto da socieaparato crítico só dade é indiferense pode considerar literatura ou
te de máis ao
polo feito de que
non, o que ten
problema da línmáis ou menos
gua.
Simplesse
se entra a
valor.
mente adopta
fondo os
unha atitude paComo se sinte
siva, pero tamproblemas son
por aí fóra, copouco se pon á
mo escritor duncontra do procepolémicos?"
ha língua minoriso de normalizazada ou só coción. Isa tamén
mo
escritor?
se ve nos inquéSíntese molesto
ritos. A xente
coa responsabinon ten un prelidade que implixuizo de resisca pertencer a
téncia.
un país cunha
Por fin se vai
Hngua non norpoder dar un
malizada?
paso adiante e
No meu caso é
rematar
coa
inevitábel. Sf ntoguerra normatime escritor dunha língua minoriva? Poñeriase vostede á
zada e responsábel por isa.
frente, na Academia, dun proDoutra maneira escribiria en
ceso asi?
castelán. Para min escreber en
galego non ten máis que probleAs causas chegaron a un ponto
mas e terfa máis posibilidades
no que non seria difícil resolvefacéndoo en castelán, tanto no
lo, porque quedan causas insigplano da criación literária como
nificantes. Na Académia non é
no xornalismo. Poderia ir a Maun tema que se teña tratado, e
drid e adicarme á literatura exmáis ben ali debia chegar o proclusivamente. Para min é clarísiblema xa planteado. Penso que
mo que pertenzo a unha língua
despois de tantos anos de exnon normalizada, e esa conciénperiéncia, agora que as atitudes
cia é a que me inclina a limitarestán máis serenas, poderiase
me e perder oportunidades.
talar de que sentido ten esta siCreo que o feito de tomar esas
tuación e pensar nunha saida
decisións non exime de sentirme
que fose adema:is a máis comeescritor no pleno senso da palanents para o proceso de normabra. Escreber nunha língua non
lización. Para a maioria da xennormalizada non pode ser tamte non seria difícil hoxe resolver
pouco unha coartada ao revés.
a papeleta.•
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Nas duas últimas novelas
suas está presente a guerra.
Non ere que o peso da história (guerra, emigración,
exílio ... ) está ausente de
máis na nosa literatura para
a importáncia que ten?
Unha causa é a importáncia
· histórica e outra a experiéncia
persoal que cada un teña. Eu tívena, porque nacin despois da
guerra e estivo moi presente,
porque a meu pai sentinlle talar
dela moitas veces, tamén os te' mas dos maquis que aparecen
na novela os coñecin de primeira man, porque pasei moitas
tempadas na aldea. Por aquela
zona habia un grupo de guerrilleiros moi activo, e mesmo o
xefe entregouse na casa do
meu tia médico, que tiña acudi1 do a facerlle curas a algun daqueles fuxidos. Todo ese mundo está moi presente na miña
vida e tan unha importáncia obxectiva para o país que non se
pode entender sen analisar ese
feito. Pero para moitos escritores pode ser motivo de reflexión
pero non é parte da sua experiéncia vital. O que acorre é que
o que só son reflexións non dá
boa literatura, que precisa nutrirse de vivéncias.

Pero a emigración, dun ou
doutro xeito, todos a vivin.os. Non será que se decretou esa amnésia histórica,
que non se talaba por medo
e estivo fóra dos plans de
estudos no franquismo. Porque lle chega de abondo como matéria literária.
Non hai unha grande novela,
nen hai unha grande literatura
na que a emigración sexa o
tema central -ainda que hai
moitas obras relacionadas-,
quizais porque nengun escritor teña unha vivéncia de primei ra man. Isa dá que sexa
unha literatura esquemática e
pouco complexa, que non seria asi de haber autores que a
vivisen de primeira man. Quen
escreben da emigración non a
viviron.

E sen experiéncia non pode
haber obra?
1

Polo menos hai que ter unha
vívéncia fonda. Eu poderia facer unha novela sobre a emigración pero desde aquí, e
probabelmente os mellares
textos que hai teñen esa perspectiva, pero a emigración vista polo emigrante non a hai...
Blanco Amor podia telo feíto
pero quizais el non se sentiu
como tal emigrante.

Risco é a personaxe da sua
última novela? Erixuíza vostede a sua atitude ou os valores dunha forma de enfocar a vida?
Non é Risco, ainda que podan
coincidir alguns rasgos físicos.
O personaxe é un arquetipo do
intelectual da revolución conservadora europea dos anos
20 e 30, que ao meu xuizo tiveron unha responsabilidade histórica grave. Pero non todos tiveron despois a mesma evolución política. Alguns foron soporte ideolóxico do nazísmo e

do fascismo, pero outros foron.
vítimas (Thomas Mann). Unha
figura tan controvertida como
Jünger ten unha literatura feita
contra o fascismo pero el mesmo foi un oficial do exército alemán, e cunha posición moi discutíbel e escura na sua atitude
en Paris durante a ocupación
alemá. O feito de ser un intelectual conservador non levaba ·
inexorabelmente ao fascismo,
porque moitos eran demócratas. Eu quixen facer un retrato
deses intelectuais pero sen cair
no esquema nen no panfleto, e
de feito a miña personaxe non
fai nengunha canallada concreta. Buscaba a responsabilidade
dos que contribuiroitao que
veu despois. Risco non ten nada que ver con isa. El era en
moitos aspectos un intelectual
conservador, que aceita unha
certa colaboración co franquismo, pero non é responsábel.
Risco non se corresponde coa
personaxe porque el
era unha persoa moi
humana, todo o contrário dese deus que
pinto, sobérbio e seguro de si me·smo,
moi inhumano. Risco
era todo o contrário e
posta a elexir entre a
sua ideoloxia e as
persoas optaria palas
persoas.·

Na anterior obra o
ponto de vista era
deliberadamente
ambíguo. Aqui volve fatar dos "atracadores", a inda
que tamén hai unha
crítica implícita dos
sublevados. Vosted e asume, tamén
nos seus artigos,
un ponto de vista
de fatalidade, maldade intrínseca do
ser humano, moi
individualista. O
mundo non pode
ser transformado?
Pode e debe haber cámbios,
pero nunca son irreversíbeis.
O optimismo que todos tivemos de que o mundo avanza
sen remisión pode ser certo a
longo prazo, pero o que me
preocupa é que as mudanzas
son inestábeis e as conquistas
fráxiles. Eu fun educado nun
ambiente ultraconservador no
plano relixioso; despois veu
unha mudanza na lgrexa dos
anos sesenta máis acorde cos
tempos modernos, e agora
parece que se volve a un certo integrismo, de cerrazón ante a modernidade. Pensaba
que a secularización era irreversíbel e vese que non: Outrotanto sucede no plano político.
Eu son escéptico e un pouco
pesimista e isa pode notarse
nas miñas novelas. Pero non
é unha atitude deliberada. A
termos como atracadores en
vei de maquis non lle dou
nengunha significación ideolóxica. Como atracadores ou fuxidos era como lle chamaban
pala Límia, e non tiña un senso pexorativo ... Cando se talaba de atracadores eu non tiña
a imaxe dun ladrón, sabia que

1
1
1

era algo político.

1

Hai un estilo de contar próprio de sempre da narración
popular, ainda que aqui está
ausente o diálogo. Vostede
úsao a pé feito, é unha seña
de identidade sua?

1
1
1
1

Nas novelas góstanme os elementos narrativos. Na miña vida cultural procuro explicarme
en términos narrativos, contar
as causas, en vez de ser máis
conceptual. O mundo pódese
interpretar de ambas maneiras. Para min a história non
ten ~ sentido se se queda nunha grácia inxeniosa, senón
que debe estar ao servício de
aclarar e entender. En xeral
góstame a claridade e ese aspecto dos meus relatos é deliberado e resultado de moito
estarzo, porque lograr un relato sinxelo e claro cústame
moito estarzo, non me sae es-

ANXO IGLESIAS

pontaneamente. A miña intencion é que a literatura chegue
a moita xente e nese sentido
hai elementos que poden proceder da narratividade oral
que a min me gasta moito.

Que valores o diferéncian
· dos novos escritores e co. mo xulga vostede o momento actual da escrita na Galiza?
Unha das características da
narrativa moderna é que é
aberta. Encontras novelas históricas, fantásticas, con contido político, ... hai menos unha
característica global coma nos
anos 50 e 60. Na medida que
Galiza.é unha sociedade máis
aberta. e circulan estas ínfluéncias, non vexo moitas diferéncias entre autores da nasa xe-·
neración e os actuais. Nós
eramos máis unilaterais e
máis de escala e os autores
de hoxe non. Respeito á narratividade da.que antes talabas hai autores de hoxe que a
dominan, como é o caso de
Manolo Rivas, e outros autores que teñen gañado prémios
recentemente cantan histórias
de leitura fácil e agradábel. •
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Os novos
deputados do BNG
no Parlamento
galega, Xaime Bello
e Bieito Lobeira,
pagaron a sua
inxenuidade. O
primeiro dia de
• preséncia na cámara
sinalaron
escandalizados:
"Pero o presidente
está a dormir toda a
tarde e ninguén o
desperta!''. Ao dia
seguinte
surprendéronse de
que nengun
periódico reseñara o
• feito. Na altura os
seus compañei ros xa
os informaran de que
iso era normal, igual
que a inasisténcia de
deputados
conservadores ao
pleno, a leitura do
Marca e o case nulo
interés polos temas
a debate. "Eu
metinme en política

Protesta á
Seguridade Social
Quero, por médio da presente,
denunciar publicamente ao Instituto Nacional da Seguridade Social polo que segue:
Estou de baixa por incapacidade
laboral
desde o 9 de
de Decembro
de 1993. Es- Nen me
gotados os 18
meses o 8 de conceden a
Xuño de 1995 invalidez, nen
prorróganme
a baixa e des- me dan aalta
de o 4 de Ou- para volver a
tubro deixan
·de abonarme traballar. Que
a prestación podo facer?
económica
que viña percebindo orque a Unidade
de Valoración
de Incapacidades non me concedeu a Invalidez permanente,
se ben o especialista que me
atende non me dá o alta médica
porque considera que ainda non
estou curada e non podo volver
ao traballo de momento.
Ao reclamar contra esta inxustiza, dinme no INSS que, ao amparo da Lei 42/1994 do 30/12 e
da orde de 18/01/96 do Ministério de Traballo e Seguridade Social, non lles corresponde a ele·s
o abonarme a prestación económica por incapacidade laboral,
unha vez que a Unidade de Valoración de Incapacidades me
recoñeceu e non me atopou
acredora de invalidez permanente.
Son empregada de fogar, teño
46 anos, estou solteira e convi-

vo coa miña nai que cobra unha
pensión mínima. O médico que
me atende non me dá a alta para volver a traballar: Que podo
facer?•
XOSEFA FERNANDEZ AloNSO
(VALADARES-VIGO)

Por fin!
Por fin! Tanto tempo esperando
e por fin chegou o recoñecemento. Lembro cando, con 17
anos, nas mesas do coléxio escri biamos consignas: "Galiza,
nación, autodeterminación".
Cando empezabamos a tomar
conciéncia da necesidade de
autogovernarnos e coa nosa xu-

PARA QUE VAN?
NANINA SANTOS

As veces penso de min própria que vivo na verza, que non me
enteiro de causas das que as xentes xa están sabidas. Persoas
que me coñecen atribuenno a que non vexo a televisión, porén estou certa de que nada ten a ver con esta orientaciáp miña que non me impióe, por outra parte, estar informada através
de outros méios e proc:edimentos. Ao que ia: Nas verzas.
Así surprendinme ao ler: "A directiva do Aero Clube Coruñés
decideu botar ás mulleres dunha asemblea". Con tal titular e,
deformada coas miñas hipersensibilidades feministas, linde vagar e fun descubrindo que as mulleres (por ser tan lindas e delicadas ou talvez por ter ovários e outras propriedades?) son
sócias sen voz nen voto.

como Los Secretos. Non acabo
de entender como o xornal El
País adica doble páxina no suplemento Tentaciones ao movimento do rock bravú, como o
xornal El Progreso, tamén no
suplemento Gente se fai eco do
movimento con entrevistas e fotos dos grupos, como Faro de
Vigo adica toda unha páxina á
edición de Unión Bravú con entrevista incluida e vexo con estupor como na ANT se nos trata
como calquer outro grupo de
merda español. O único que facedes é dicer o neme dos grupos que san no CD e transcreber fragmentos do fanzine que
acompaña ao disco. Para facer
isa era mellar que non fixerades
nada.+

XERMAN VJLUBA
GUITARRA DOS SKORNABOIS

Souben que algunhas compracíanse nesta clase de asociacionismo e mesmo ian as asembleas e iráronse cando a directiva submeteu a votación a sua preséncia e perderon tendo que largar.
Non seria bó que a Conselleria de Família (e mullere etc.) lles
dera algunha subvención para fomentar un asociacionismo feminino tan extraordinário) +

ventude, iamos coñecendo aos
que, xa daquela, loitaban por
nós. Cando berrabamos nas
manifestacións cunha forza que
cada vez nos saía máis de dentro. Cando despois, no piso de
estudantes en Santiago, pegabamos a figura de Castelao nas
paredes, como exemplo a seguir e imitar.
Lembro cando
a primeira vez
que votei, me
inundou un ha Eagora, con 30
inmensa desi· 1u si ó n: "so- anos, chegou;
mos un de- por fin estamos
sastre de país", que pasa? abrindo os ollos
por que non
apoiamos aos
que nos de. fenden? Despois dos primeiros momentos, pasabamos
á esperanza: "Algún día será,
non podemos desesperar; pouco a pouco iremos tomando
conciéncia e saberemos defender este país. Pronto estaremos
aí, e acadaremos ese soño, esa
esperanza".
Pero non daba chegado o día,
facíase esperar demasiado
(confeso que xa tiña un pouco
perdidas as esperanzas). E agora, con 30 anos, chegou; por fin
estamos abrindo os ollos. Pare-

ce que xa non somos "a procesión dos caladiños", como algúns din.
E todo grácias á xente que, desde dentro do BNG traballa a cotío por conseguir esa concienciación de todos nós, aínda a
costa de moitos disgustos, de
moitas desilusións, de moitas
caídas. Que saiban que os que
colaboramos de sempre co noso voto e o naso corazón recoñecemos e agradecemos o labor feíto durante tantos anos.
Menos mal que eles non desesperaron na loita, menos mal que
souberon sobrevivir a pesar dos
que nos queren cortar a liberdade para exercitarnos como país
que somos.
Estamos empezando a vivir como soñabamos, ternos que seguir loitando cada vez con máis
forzas e máis orgullo, sen complexos de ningún tipo. Co tempo, o soño dará paso á realidade que todos buscamos.+
CARME

FERNANDEZ BouZA
(SANTIAGO)

O rock bravú e
A Nasa Terra
Parece mentira que ante a aparición de novos grupos galegas
de rock, englobados dentro do
chamado rock bravú, o semanal
nacionalista A
Nosa Terra
non adique
. máis que un Vexocon
recadro dunha
folla á edicióñ estupor como
do CD Unión naANTse nos
Bravú!

trata como

Grupos coma calquer outro
Túzaros, Xenreira, Diplomá- grupo de rnerda
ticos, Skornaespañol
bois ... _que andan a tocar
por todo o noso país deixando unha
clara mensaxe
reivindicativa e nacionalista,
penso que merecen algo máis
que unha mención equiparábel
á que reciben grupos españois

(LOURENZA)

Decepcionado ... ,
pero con máis
forza que nunca
Perflexo, abraiado, decepcionado ... , non son adxetivos suficientes para explicar como me
sinto. Sinto que as portas se
nos cerran, a cada vez máis,
aos xóvenes que tentamos
abrirnos paso na vida con dignidade e esforzo.
Son o cuarto de seis irmáns e
sempre tiven claro que meus
pais traballaban arreo para procurar que todos puidesemos estudar. Aínda que nunca mo impuxeron, nen a min nen a meus
irmáns, pasto que a decisión foi
sempre nasa. Non recordo que
meu pai me pergontase algunha
vez palas notas, ou como me ia
nos estudos, porque quizáis él
sabía, e facíame comprender cá
sua indiferéncia que se eu estudaba ou non era unha cousa
que me afectaba exclusivamente a min, e que ao final o único
perxudicado era eu.
Nunca lle din máis importáncia
aos estudos da que realmente
teñen, que non é outra que adqui-rir uns coñecementos que
che permitan acceder a un pasto de traballo máis cómodo e remunerado. Convencido de que
a importáncia dos estudos debe
estar nun segundo plano obtei
por compaxina-los con outras
tareas, como buscar un emprego para as horas libres, vacacións e vran. Desta maneira traballei catro anos, mentres estaba no instituto, nun almacén de
bebidas. Acabei no instituto e
conseguín traballo coma empregado de mantemento nunha fábrica de ferroaleacións, debido
a que saquei a nota média máis
alta da miña promoción .
Hai moitas maneiras de conseguir unha emancipación, pero
eu fíxeno ao meu xeito, que é o
único que coñezo, traballo e estudo. Tratei sempre de consolidar a miña. imdependéncia económica, algo, que como vos dicía, abs xóvenes nos resulta tan
difícil nestes tempos.
Agora son un estudante de 2º
curso de Enxeñería Técnica Industrial, é polo tanto, o meu segundo ano na universidade.
Meténdome xa no problema que
teño e tratando de expoñer a
miña situación, síntoma a cada
vez máis decepcionado. Escre-
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Pero esta explicación tampouco me convenceu pasto que se
o ano pasado me deron bolsa
e as condicións non cambiaron, atópome cun ponto de inflexión. Unha de duas, ou se
enganaron o ano pasado ' concedéndome a axuda ou senón
engánanse este ano denegándoma. O que teño claro é que
o ano pasado non ·se engana-.
ron. Pero a secretária que me
atendeu ·non foi quen de aclarar o que pasaba, aínda que eu
me esforcei en facerlle entender que o erro existía.
O que máis abraido me deixou
foi cando despois dunha intensa
. discusión a ernprega,da soltou
pola boca .para afora, "agora
n0n fas nada con virme choran- ·
do, aquí xa non se pode facer
nada. Agora o único que che
queda é apresentar un recurso
ante o Exmo. Sr. Ministro de
Educación e Ciencia".

bir esta carta e cáseque unha
abriga, máis que unha inquedanza persoal. Unha abriga de
denúncia para que se saiba con
claridade o que xa todos sabemos desta (des) administración
pública, que unha vez máis fai
alarde desa incompeténcia discriminatória que tanto a caracteriza. lncompeténcia discriminatória porque no meu caso. non
teño claro que se me xulgase
correctamente.
Recibín flai uns días unha notificación do Negociado do Alumnado e Bolsas da Universidade
da Coruña, na cal me comunicaban a desestimación da miña
solicitude de Bolsa. Perplexo e
surprendido, por unha carta que
non acababa de entender, deci-

dín ir pedir unha explicación a
devandita oficina.
Alí dixéronme que non podJan
aceitar como válida a miña situación de persoa economicamente
independente, pasto que para
que a miña emancipación fose
legalmente apercibida tiña que
estar empadroado nun domicílio
di!erente ao dos meus país.
Ou sexa que unha persoa que
traballa, que ten un número da
seguridade social, e que fai unha declaración da renda non lle
resulta suficiente para ser considerada independente. Eu non
sei até que punto isto é certo.
Xulgadeo vós mesmos.
Pero a discursión non remata

VACAS
XAN X.

PIÑEIRo

Tiv ron qu.e entolecer a vacas británicas para que os euro-escéptico e decata n de que Europa ben valía milleiros de incineración . É a moda do crematório. Nun vistoso forno acondicionado para gando ben mantido, as vacas metidas en idade
resultan xenerosamente indemnizadas polos sócios comunitário , é dicer, acadan a maior rendabilidade que cabe esperar
dun animal que, ad mais de correúdo polos anos, anda cun
certo aquel de guilladura.
Logo, a foto da vaca a piques de entrar no crematório dá a volta ao mundo. O pé da mesma explica que os animafs son previamente electrocutados pe¡o sen estress, para que a carne siga
mol e se achicharre dun xeito ecolóxico. A foto , naturalmente, .
ten vocación de portada e resulta ser motivo de valoración en .
Bruxelas, a India, Sobrado dos Conselleiros ou na cola da exposición de Goya onde o investibel acaba de descubrir que,
ademais de parlar catalán, anda moi sabido en todo o do pintor
aragonés. Mesmo nese cortixo andaluz onde a filla da folclórica
de máis sona acaba de santificar a súa preñez, non faltan agD;dezas sobre a procedéncia das viandas para aclarar que as Úl~i
cas vacas tolas son as invitadas á cerimónia.
O mundo funciona porque cada dia . acontecen feítos asi. Que os
bois sagrados do país das cabras flacas poidan valorar que as vacas gordas acaben nun moderno Auswitch. Que o país das Vacas
gordas demostre o seu grao de benestar meténdolle cinco mil vóltios ao gando mentres soa música de Haendel. Iso si, tiveron que
entolecer as vacas británicas para que a povoación se decate de
qµe Europa non está nada mal. E perguntamos: que terá quepasar entre nós para que nos <leamos conta de todo o contráriÜ? •
••••
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aquí. Eu son bolseiro, de feíto o
ano pasado si me concederon a
bolsa, ainda que desta volta eu.
aínda seguía baixo a dependéncia dos meus
pais. Perguntei lago. xa
que a miña Recibín unha
condición de
persoa inde- nottticación do
pendente non Negociado do
tora aceitada
e se~·Jía polo Alumnado e
tanto na mes- Bolsas da
ma posición
do anterior UniVersidade da
ano, por que Coruña, na cal
non se me
concedía de me
todos os xeicomunicaban a
tos a bolsa . .A
resposta foi desestimación
evasiva, e didamiña
xéro nm e que ·
o diñeiro en solicitude de
efectivo existen te en de- Bolsa
pósitos ban cários super~ba os límites
establecidos
na convocátoria. Algo que,
por outra banda, non deixa de ser lóxico e
que polo tanto ven a darme a ra-.
zón a min, pasto que se eu traballo e gaño o suficiente para ir
tirando e estudar, xa non tería
_que recurrir a meus país e polo
tanto os seus aforras_veríanse
incrementados.

O meu cabreo foi en aumento.
O último que me faltaba ouvir é
que cando tratas de esclarecer
un asunto, che digan, con toda a ·
cara do mundo que lle estás
·"chorando". Vaia palabróns!
Desistín no intento de acadar
algo con aquela persoa e pedinlle que me dese un -impreso
de reclamación, o cal me contestou que ainda· non os tiña,
pero que non tardarían en chegar. "Dentro dunha semana, ou
asi, ·pásate por aquí a ver se ·
nos chegaron".
Decepción, sen dúbida, ao comprobar que as trabas. que podes
atapar cando tentas realizarte
·como persoa libre e independente desbórdante, e sintes que
fracasaches no intento de completar un ciclo. moi importante,
na túa vida.
Pero non quería rematar esta
carta sen antes denunciar a
actitude do Negociado do
Alumnado e Bolsas, que para
min é m_áis que sospeitosa.'
Dubido moito que a regla que
utilizan teña a mesma medida
para todos.
Que non sintan pais que os crítico inxustamente pala sua labor,
porque unha persoa que fai ben
o seu traballo é aquela que cando se engana sabe rectificar e .
recoñece o erro. No Negociado
do Alumnado e Bolsas enganáronse e non rectificaron, están
empeñados en seguir adiante
coa teima absurda, esperando
acontecimentos.
Agora teño que plantear un re-

para facer causas",
dixo Bello, "se chegó .
a saber isto non
veño".

Extrañáronse de
que a declaración de
bens de Lobeira
mostrase a sua
c~réncia completa
de propriedades .
Nen sequera coche!
E logo como .
pensarán que vive a
·maioria da mocidade
galega. Claro que
eles asustanse da
entrada de pavo ~o ·
Parlamento.
Preferian a Cámara
dos Lores.

Francisco Vázquez,
nun arranque de
lucidez, pediu que
Galiza una as .. suas
forzas a
Extremadura e
Andalucia. Ou está
asesorado ·por algun
inimigo ou quere
perder as eleicións,
para maior glória de
Fraga.

Cacharro foi
censurado, por
prime'ira vez, na
Rádio Galega.
Defendia aos
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alcaldes

sublevados contra a
ESO.

Na fotogr~fia de
Aznarcos
presidentes
• autonómicos non
saia nengún galega.
Cl)iña, que foi, non é
presidente e Fraga
non acudiu para
distinguirse. O
presidente da Xunta
tampouco participa
nas negociacións
para formar governo,
ao revés de Pujol e
Ardantza. Ou seña
que o PP de G está
en permanente fora
de xog9. ,

curso dÍante do Ministro de
Educación e Ciéncia. Cun pouco de serte esponderanme dentro dun ano ou así. Polo de
pronto eu quedo sen axuda e
. mentres os que xogan no lado
dos "intocábeis" lávanse as
máns.+
FERNANDO CANOSA GARCIA

(DUMBRIA)

o
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Pode resultar curioso, pero os
modernos censores callen-se da
man dos que de,sde _s empre
exerceron ese papel desde os
-púlpitos. Ven isto a canto porque ao "Padre Raul". lle saeu unha competidora en facer exomunións. Quén' é o "Padre Raul"?
Un cura de Padrón que tivo a
ben denunciar aes Heredeiros
da Crus por escandalo público.
Feministas radicais de pelo curto e curas de sotana até os pes
maldin ao unísono condeando o
''tanga de pantera" do cantante
do grupo, .e a lenceria fina de
Natacha. Qué é máis escandaloso? O carpo espido dun tío ou
unha tia en foupa interior? Por
qué non proiben as praias nudistas, as pelis de Pajares e Estese, as estatuas gregas, etc.

\

Reconquista de
Vigo foi outórgado á
consultora GADJ,
constituida hai só
seis meses. o seu
principal mérito é o
de estar formada por
mozos de Nuevas
Generaciones. Un
desprécio para
tanta xente que leva ·
anos partindo peito
en sério.+

. S~ES CoNSE~i~~:

Heredeiros da
Crus e ideolo:Xistas

Pero a que ven toda esta mora1in a, acaso non saben que á

Un dos prémios

concertos destes grupos.
' GONZALO

¿QU~ 1A~

"QUE.RIDOS
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xente gasta de escoitar grupos
A sociedad-e nunca chegará a
comprender estas atitudes tan
de melenudos dicindo "ostia", e
causas así. Non era mais heavy intraxixentes por parte destas
o "Ayatola no me toques la piro- · feministas, e moito menos a moI~" -de Sinistro.
cidade que asiste e disfruta dos

E creo que todo isto ven provocado polo criadeiro de ideoloxistas e xente rara que se forma en
Santiago de Compostela. ·onde
moitos adica.n-se a moer
·a ca''beciña e
formar grupusculos a Todo isto ven
carón da uni- provocado polo
versidade que
pouco ou na- criadeiro de
da proudtivo ideoloxistas e
fan polo pais.
Pallas men- xente rara que·
tais e pouco se forma en
mais. Quixera
saber se tan Santiago
algo por mellorar social e
culturalmente
-as suas aldeas de vilas de
orixen, ou que
teñen medo de enfrontar-se a ·
realidade do pais. A esta xente
rara non a mirarás nunha movilización de mariñeiros, de labregos; como máximo repartindo
panfletos dicindo causas raras
que ningen entende.
A cuestión pode estar nisto, en
ser máis diferentes que os demais, estar por enriba de todos,
ser os auten!icos gardián do
Santo Grial ideolóxico-vangardista. Por iso caen na provocación,
como os peixes nas casas.•
PEDRO CORTEGOSO GAGO

. (MAru:N)

.
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Silvia Rodríguez
contra a lei
Helms-Burton

aos seus antigos· proprietários
as bens .qué foron · nacionalizados a princípios da Revolución.

empeñámonos- en adecuar a
nasa sociedade ás realidades
do mundo actual.

Segundo _parece, esta lei non
É evidente que Cuba non amesó preconiza a devolución .do
aza a ninguén, que só aspira a
país aos seus antigos dones.
que a traten normalmente ,_a
Ademais, "leque a deixen traballar en paz. O
lrmás e irmáns planetários: a
galiza"
a
caüsa destas letras é a preocuúnico perigo que representa é o
pación que, como home e coGuerra Civil
de demostrar que se pode vivir
mo cubano, me motiva a aproque se desaneste mundo e neste hemisfério
Anova acción
bación polo Senado norteametaría cando
doutro xeito. O único pecado
- ricano da Lei Relms-Burton, nose intentara anti cubana
que cometimos é o de non reva humillación que os políticos
desaloxar
á nosa independéncia,
pretende medrar onunciar
máis obcecados do Congreso
aos obreiros
de tentar as ·nasas próprias
norteamericano pretenden imdas suas fá- elexitimar esta
solucións, o de asumir o custe
par aos nasos pavos. Para todo
bricas, aos
de querer ser diferentes.
inxustizae
o planeta, a intención desa Lei
labregos das
é insuportabelmente ofensiva, suas terras, _imporunha
O bloqueo a que ten estado
porque non só se quer fiscalizar
submetido o naso povo durante
aos enfermos
máis de tres décadas, non só e
e restrinxir a liberdade dos cudos
seüs complicidade a
obsoleto, á lus das condicións
banos, senón submeter a sanhospitais, aos todos os
políticas do mundo, senón innenos das
cións e represálias a .todo o
suas escalas govemose
que, por calquer razón, se relamoral. Porque adem~is de limicione connosco, sexan esta- . e, en xeral, seres do planeta tar vencellos con paises e persoas, impídenos adquirir recurdos,. empresas ou persoas.
das
su as
conquistas. Terra.
sos, alimentos ·e mediciñas. ls·to sófreno día a dia os nasos
Para o povo norteamericano, ·cuba é un
país probe,
doentes, os nasos vellos e os
vello soñador da liberdade e a
democrácia, é unha especial
con. problenasos tillos.
mas, pero sodegradación que homes do
seu Governo emprendan seberano.
A
A nova acción anticubana premellante ultraxe contra o Direimaioria dos que vivimos na llla . tende medrar e lexitimar esta
to e a Dignididade. Entre a gasomos conscentes tamén das
inxustiza e impar unha complima de artifícios desta no\(a va- · nasas deficiéncias e, inconfmcidade a todos os governos e
riante destácase que, i'ainda
mes con elas, .traballamos caseres do planeta Terra. A Lei
despois de ser derrocado o
da dia .para superar erres. ProHelms-Burton, e todo que reGoverno. cubano", haberi.a que
ba diso é .que, desde hai anos,
presenta e o s'ostén, é unha
·continuar o bloqueo até que se
ainda que sen renunciar aos
vergonza e un atraso, que non
tivese indemnizado ou devolto
nasos logros e conviccións,
só intenta descalificar á revolu-

uet.113 . Acasa dos wbiskies vellos
MARTIN CODA.X, 11 VIGO ,- TELÉFONO 22 07 50

ción cubana, senón a Cuba como nación.
Pon a lexislación e, por ende, á
moral e á intelixéncia dos Estados Unidos e do mundo, ante a
disxuntiva de legalizar ou non o
'1errorismo de Estado". Faino no
momento no que os dous governos, con mesura ·e pacéncia, tiñan logrdao atopar un ponto de
diálógo nas custións migratórias.

1

Sábase que non vai ser fácil.
Pero hai alguns anos, para alguns, non só era difícil, senón
inconcebíbel. Hoxe estamos
máis cerca que nunca dun diálogo que, sen obviar os princípios que nos separan, poda levamos da man das afinidades,
que tamén existen , á consideración mútua e á convivéncia.
Deberemos ser viciños mentres
exista o noso planeta. Mais só
por isa o levamos ben é unha
aspiración encomiábel. O respeito, a comprensióf'), o verdadeiro senso da harmonia, por riba de diferéncias e características, pode ser unha conquista do
xénero humano e é unha maneira que debemos sumarlle ao
universo. Polo diálogo e contra
o bloqueo, até o amor sempre. +

Sn.vm RoDRIGUEZ
(LA HABANA)
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Á esquerda o grupo finés Varttina,
por baixo destas liñas o gaiteiro
galego Carlos Núñez.

O Cinema do Ter~o
volveu ser na cidade de·
Porto o marco no que
se desenrolou a VII
Edición do xa
consolidado Festival
Intercéltico, quemáis
unha vez reuniu na
cidade portuguesa a
público de Galiza,
Portugal, Madrid, etc.
asi como músicos da
polémica área "céltica",
verbigrácia nesta
ocasión: Finlándia,
Irlanda, Bretaña,
Portugal e máis Galiza.

A Brigada e os irlandeses

Irmandade celta en concerto
Celebrouse o VII Festival Intercéltico de Porto
• XOÁN M. ESTEYEZ

Cun cheo diário durante as tres
xomadas, o afeizoado puido escoitar de todo, verbo das distintas propostas musicais, asi como da variada procedéncia xeográfica dos grupos. Tamén houbo actividades
complementárias, aquelas que dignifican o evento como acontecimento cultural de certa erudición.
Abriron o Festival os "Gaiteiros de
Lisboa", formación xa coñecida polo seu primeiro e de momento único disco, do que deron unha mostra
na sua actuación. Coa auséncia do
veterano J. Mª Branco, desenrolaron un espectáculo de contundente
percusión, e algunha tímida incluión de vento, naturalmente gaitas,
e voce . O "Gaiteiro " é un grupo
con enormes po ibilidades, nomeadamente na divulgación da gaita de
foles no viciño Paí ; optan por un
traballo anovador de de o instrumentos tradicionai , e desde este
Festival facemo voto para que algun dia e convirtan nunha banda
emblemática da música popular
portuguesa, polos condicionantes
únicos que nela se dan, porque non
e limitan a tocaren ao xeito "tradicional", senón que se complican a
vida na procura dun discurso musical ameno, elaborado e mesmo estilizado dentro do conceito "folklórico". Pero a fórmula a duras penas
pasa diso, dun certo experimento;
falla consisténcia, e a descompensación é notória, nomeadamente a
prol da percusión, espectacular de
máis, en detrimento do resto dos
sons do grupo.

Carlos Núñez ao vivo
Continuou na mesma noite o paisano Carlos N úñez coa Banda que encabeza o seu nome, e o que ali se
viu foi un grupo maduro, consolidado como tal, con repertório discutíbel pero ben traballado, xa que recuperar a estas alturas temas de
"Mano Congrio", ou donoso repertorio máis ancestral, como a "Alborada" de P. Veiga, ou a "Muiñeira
de Chantada" pode soar a recurso
fácil, pero persoalmente opto por
opinar que tal eleición é do máis atinada, xa que toda cultura ten os

culo, xa que, por enriba de todo, está ben feíto, e as cantoras danzantes
mostraron que o seu rol é natural,
que a sua posta en palco é froito da
própria persoalidade artística; iso
si, tamén a "marcha" pode saturar,
e ese o perigo que corren a longo
prazo, de non procuraren, por
exemplo, alternar temas melódicos
no seu repertório.

seus temas "standard", perecedeiros
no tempo, que precisan de novas
versións para seren perpetuados; é a
liña de traballo de outra xente, xa
consolidada, como Dulce Pontes
por exemplo, que mália teren repertorio disporu'bel prefiren continuar
resgatando o acervo popular.
C. N úñez déu a estas alturas unha
leición de como recuperar a capacidade de sorpresa escoitando música
galega, sentir a emoción cando soa
o seu instrumento, sexa gaita ou
frauta, e deu cun fato de músicos
que nas distintas seccións de cordas, vento e percusión, fan desta
unha banda non só cun líder visíbel, senón tamén un grupo consolidado como tal. Como virtuoso que
é, N úñez escala polas distintas notas do seu instrumento cunha facilidade pasmosa, pero esa técnica,
lonxe do vulgar exibicionismo, está
ao servício dunha expresividade
sentida, froito sen dúbida de quen
como él vén estabelecendo desde
hai tempo unha relación estreitamente vivida a carón do mundo do
tradicional, por máis cosmopolita
que se volvera na sua longa andaina profesional, mesturándose con
figuras do rock internacional, ás
que en todo caso, cabe supor, aporta a súa eséncia galaica. Unicamente cabe reprochar ao músico galego
sobre o palco a sua excesiva profusidade dialéctica; algunhas verbas
menos entre tema e tema tocado,
con menos explicacións, farian o
seu brilante concerto máis levadeiro para o público. Sen dubida, o noso folk recebeu en Porto o merecido
respaldo popular que se merece,
desta vez na persoa dun dos seus
representantes sobresaintes.

Bretaña e Finlándia
Os bretóns "Strobinell" non se distinguiron, xa na segunda nóite, precisamente por nada diferente á sua
condición de oriJce xeográfica: unha notória bombarda, unha guitarra
a xeito de percusión, un son diáfano desde a sua rotundidade, cantos
que serven para acompañar calquera "festou-noz" bretona, espécie de
festa popular na que se baila ao
compás dos tocadores de tumo... e
iso era o que se comentaba no Ci-

nema do Ter~o cando rematou a
sua, actuación: este grupo non é o
ideal para un teatro, senón para unha festa ao ar libre. Veleiqui ternos
unha das .comentadas consecuéncias da restricción "céltica", por
traer músicos dun País cunha tradición como Bretaña, córrese o risco
·de repetir opcións estéticas xa exibidas no Intercéltico do Porto.
Pola contra, as finlandesas "Vlirttina" foron a grande sorpresa para o
público portugués, que desta vez
descobriu a un grupo explosivo, na
máis espectacular das acepcións
que o diccionário poida facilitar:
catro mulleres, cantando e movéndose no palco con enorme soltura,

cunhas voces aparentemente educadas ao xeito tradicional do seu país,
pero cun formato de batería, contrabaixo, etc. por acompañamento instrumental, emitindo unha mensaxe
equívoca cos seus micrófonos incorporados cal Madonna "folki";
confundentes, sen apenas acougo
na trapidáncia do seu ritmo... todo
iso, xa se puido disfroitar no Festival "Cidade Vella" o pasado ano en
Santiago, no que as nórdicas protagonizaron a grande revolución.
"Varttina" teñen enormes posibiljdades. como grupo mesmo "pop", e
como decía a noite da sua actuación outra profisional do oficio cénico, tampouco hai que darlle moito aos miolos verbo do seu espectá-

A "Brigada Víctor Jara" lociron no
que foi o mellor concerto do Festival, cunha atinada distribución dos
músicos, cun doado equiHbrio entre percusións, gaitas de foles,
bandolim, viola braguesa, baixo
eléctrico, teclados ... como se ve, a
"Brigada" opta por unha formación de folk progresivo, na que todo está ao servizo dunha música
con lexitimidade de nomeación de
oriJce; nen tan primitivos que soen
arcaicos, nen tan "evoluídos" que
fiquen desfigurados como grupo
portugués que son. Ademáis, na
sua actuación exibiron unha morea
de complementos, tais como "danzarines" e amosaron en todo momento unha posta en palco á altura
do seu amplo e variado repertório.
Digamos que a sua amplitude,
veuse reflexada no equiHbrio da
numerosa familia instrumental.
Outra tradición, o peche cun grupo
irlandés, veuse cumplida nesta nova edición, e obviando a reiteración verbo da estética "céltica"
máis tópica, digamos que a necesi. dade de seguir recorrindo a Irlanda
--cousa lóxica por outra partevolveu traer ao Festival unha formación que por forza tivo difícil a
capacidade de sorprender a un público --o máis fiel ao longo das
sete edicións-, que xa vibrou con
"Chieftains'', "Dervish" ou "Four
Men E A Dog". Desta vez foron
"Arcady", formación ortodoxaménte irlandesa, coa tímida inclusión dun teclado, os consabidos
sons de acordeón, flauta, guitarra,
violín, a privilexiada voz de
Niamh Parsons... uns músicos que
dignifican a madurez máis que
consolidada do folk irlandés, pero
que tampouco van máis alá da súa
brilante profesionalidade:
Pero como o "Intercéltico" é un lugar de "convívio" e de actividades
paralelas, a orgaización programou
actos como" unha conferéncia do
noso paisano Xosé Lois Foxo, Director da Banda de Gaitas da Deputación Provincial de Ourense;
apresentación do libro "Eurofonias" polo seu autor, o musicólogo
e home todo na divulgación musical en Portugal, Mário Correia, que
neste volume prantexóuse "urna
viagem da Escandinávia aos Cárpatos e Baleas, com passagem pelas rotas mediterrarucas".

A Brigada Víctor Jara.

O "celta" como limitación
Máis unha vez, a promotora
"MC-Mundo da Can~ao", na sua
intención de ser fiel ao encabezamento do Festival, atrae a Porto a
músicos dunha franxa xeográfica
limitada no mapa europeu, e iso
impede, a diferéncia doutros
acontecementos "folkis" semellantes -verbigrácia: "Cidade
Vella" en Santiago- ampliar as
posibilidades dunha maior riqueza no abano artístico que se nos
oferece, a respeito de, por exemplo, o "folk" que se fai en países
e comunidades como Euskadi,

Andalucia, Países Cataláns, Castela, etc ... Por outra banda, cando
a nómina bretona-irlandesa-escocesa... vaia esgotándose -causa
viábel- será difícil manter a
continuidade dun mapa artístico,
de seu reducido. Pero isas son
cuestións que os mentores do
"Intercéltico" de Porto xa están
considerando, e a bon seguro que
no futuro saberán resolver satisfactoriamente, en aras dunha
continuidade que siga a dar conta
puntual do momento no que se
atopa o folk europeu. •

...

•

X. L. Foxo ilustrou a súa conferencia con proxección de diapositivas
verbo do seu tema: "A Iconografia
da Gaita de Foles no-Noroeste Peninsular", que foi Unha brilante lei. ción sobre un fenómeno non só estético senón tamén social: a crónica
de boa parte do noso devir histórico
está aí, recollida no traballo de X.
L. Foxo, mostrando que calquera
curruncho, non só do noso País, senón de territórios limítrofes - Astorga, por exemplo-, pode dar testemuña do arraigo do instrumento
na nosa sociedade ancestral, asi como mostrar do amplo mundo que
se move ao seu carón. Sen dubida,
a sua conferéncia supón un convite,
entre outras cousas, esculcar nos
nosos mosteiros, templos e demais
á procura de dados que revelen os
nosos sinais de identidade. •

.•.....•..•...............................•..•...•.•..•.............
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DI AS
comerciais de equilibrio; desde
ocupar a parados ou a excluidos
até só importar productos que
procedan de cooperativas
extranxeiras, onde se paguen
prezos xustos. Neste primeiro
número, explícanse as ideas
básicas que rixen as redes e se
explican os programas que se
están a aplicar en várias zonas do
Estado.
Na Galiza, hai duas tendas das
chamadas solidárias, en Lugo e
Vigo, onde se comercializan
produtos, sobre todo de América
e Asia, feítos palas mans de xente
non explotada. Os seus
responsábeis lembran que moitos
dos produtos que se venden en
grandes almacéns, como a roupa,
son feitos por nenos explotados
baixo lemas como "merque aquí a
prezos de alí". Para quen lle
interese conseguir a revista ou
distribuila, pode informarse nas
tendas solidárias ou chamar ao
número de teléfono 914598826.+

•Imagina,
unha revista para
a economía xusta
Imagina, un mundo sin fronteras
é a revista que editan
conxuntamente AERES
(Asociación Española de
Recuperadores de Economia
Social e Solidária), REAS (Rede
de Economia Alternativa e
Solidária) e REPRIS (Rede de
Promoción e Inserción
Sociolaboral). Baixo a premisa
da transparéncia, a publicación,
cuxo número un corresponde ao
mes de Marzo, quere ser un
espazo de reflexión e amasar a
xestión das empresás que no
Estado traballan na economia
alternativa. As empresas que
pertencen a estas redes teñen que
ver coa reciclaxe e a
recuperación, a reinserción
social, economia comunitária e
cooperativismo e traballan
tentando estabelecer relacións

• A ONU inclue
a Allariz nun
catálogo -de vilas
distinguidas
Despois de que a Unión Europea,
distinguira á vila de Allariz polas
reformas feitas en matéria de
urbanismo e conservación do
património co prémio de
reabilitación, son agora as
Nacións Unidas quen reseñan o
traballo da equipa de govemo
municipal. Nun catálogo de
povoacións que destacan pala
labor de urbanismo e médio
ambiente, aparece a vila ourensán.
De Allariz, reséñanse aspectos
como o transporte, cunha empresa
de capital mixto, fontes de enerxia
e tratamentos de resíduos. Tras
acadar unha normalización nas
construccións da vila, Allariz está
catalogada como un ponto de
referéncia do turismo rural. +

•En Agolada
rexeitan a criación
dunha comisión
de normalización

António Pérez Prado.

• Pedróns de Ouro
e Honra
para o ILG e
Pérez Prado
Os membros da Fundación do
Patronato do Pedrón de Ouro xa
concederon os prémios <leste ano
o Xoves 28, ainda que non serán
entregados até o mes de Maio. O
Pedrón de Ouro foi para o
Instituto da Língua Galega, pola
sua adicación á investigación e
promoción da língua, desde o ano
1971. No vixésimoquinto
aniversário da criación <leste
organismo, a Fundación únese á
homenaxe con este prémio, que
reseña o Congreso sobre a
História e Actualidade da Língua,
que se celebrará en Santiago. Por
outra parte, o Pedrón de Honra,
foi para António Pérez Prado,
médico na emigración de Bos
Aires e autor do guión de
Castelao, película de Jorge
Prelorán, premiada no Festival de
Bilbao e nominada para os
Oscars. Filio de galegos, nacido
en Arxentina, exerceu a sua
profesión na sanidade pública e no
Centro Galego, onde sempre
conservou a língua dos seus pais.

Ademáis, a Fundación destaca a
sua laboura de dinamización nas
asociacións de emigrantes.•

• Experiéncias
interculturais
en Ponteareas
Os programas de educación para a
paz están tendo un grande
seguimento nos centros de ensino
e é, agora, o Instituto de
Ensinanza Secundária Pedra da
Auga o que se aponta a unha
experiéncia que pretende coñecer
e valorar diferents culturas e
idiomas. Ademáis de que o
programa se aplique dun xeito
disciplinar, haberá unha charla
como colofón o dia 16 de Abril.
Os participantes falarán dos seus
paises e culturas. Serán dous
xogadores de futbol bascos, Patxi
Salinas e Aguirretxu, dous
cataláns, Prats e Alejo, o
representante da comunidade
xitana de Ponteareas, un xogador
brasileiro da equipa de futbol
Xuvenil, da vila, un estudante
saharaui, un vendedor ambulante
do Senegal e un mozo alemán que
reside en Ponteareas. A hora é as
catro da tarde. •

Xosé Ramón Blanco Montero,
concelleiro do BNG en Agolada,
propuxo o dia 26 no pleno do
concello a criación dunha
comisión de normalización
lingüística, xa que o idioma ten
un carácter secundário. A
proposta só tivo un voto a favor,
o do concelleiro nacionalista, os
votos en contra dos
representantes do PP e a
abstención do PSOE. O BNG
lembra que, até a usa entrada no
concello, o galego non era o
idioma oficial do mesmo e
lembra á equipa de Costa
Casares que contradi as
directrices da Xunta, que ten
feito campañas a prol do galega
nos concellos e un manual de
orientacións para as
corporacións locais. •

• Galiza,
centro de estudo
do Neolítico
Trescentos arqueólogos e
investigadores europeos
reuníronse durante seis días, do 1
ao 6 Abril, en Santiago no
congreso O Neolítico Atlántico e
as orixes do Megalitismo. Os
organizadores son o Consello da
Cultura, a Universidade de
Santiago e a Unión Internacional
de Ciéncias Pre e Protohistóricas.
Os debates centráronse nas orixes
do Neolítico e megalitismo e o
seu espallamento. Os expertos
galegas expuxeron os resultados
dos estudios que descobren a alta
densidade de xacementos
tumulares no país, reseñando
zonas como o Monte de Santa
Mariña, en Lugo, con trinta en
menos de un quilómetro
cadrado.+

..............................................................................................................
CANTINA MEXICANA

• Francisco Pillado <loa o seu arquivo teatral á Universidade
da Coruña dando paso a un centro de documentación
Os departamentos de Galega-Portugués e de Francés
da Faculdade de Humanidades receberon o pasado
xoves 26 o arquivo teatral de Francisco Pillado. O
responsábel da Editorial Laiovento e coautor do
Diccionario de Teatro que publico.u en 1979 con
Manuel Lourenzo leva anos coleccionando, en
dÍferentes soportes, todo o relacionado co espectáculo
teatral. Só en libros, estima a sua colección en máis de
cinco mil exemplares. "Sempre crin que as coleccións
tiñan que estar nas institucións, quizais o problema é
atapar o lugar adecuado onde deixalas", di Pillado.
· Despois de conversar cos profesores do departamento
de Galega-Portugués, decidiu doar o arquivo coa unica
condición de que fora un <lestes o responsábel do
mesmo. O local que o acolle levará o nome do <loador.
O arquivo, ademáis de contar cos libros, ten
fotografías, vídeos, carteis e, sobre todo, documentos
de hemeroteca sobre o teatro. "Un das partes máis
interesantes refírese a todo o publicado sobre teatro en
galega desde que se estreou a primeira obra, Afonte
do xuramento, a mediados do século pasado. Levo
peiteado toda a prensa desde entón con moita
paciéncia:', di. O arquivo canta con primeiras edicións
de autores galegas, correspondéncia sobre teatro de
Blanco Amor, Seoane ou Carvalho Calero, coleccións
españolas como la Farsa ou Teatro Moderno e textos
de Xaime Quintanilla. A sua colección abrangue
producción de todo o mundo e os pequenos folletos
nos que se transcribian pezas teatrais. "Penso que é un
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bó comezo para o que poderia ser un centro de
documenta~ión teatral, que hai en todos os paises
europeos. E un xeito de abrilo a todo o que estea interesado en enriquecelo", canta. +
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conta de libros

Eros pero
non Tanatos

Coñecendo
e conservando
os Aneares

Extrema Europa
de Claudia R. Fer

Alejandro González Arias escrebe
Guia e rutas dos Aneares, en
Galaxia, un libro que incide na
necesidade de conservación desta
serra. O mellor xeito, segundo o autor,
é coñecer o parque en todos os seus
aspectos xa que nos últimos anos o
turismo incontrolado está a ter un
importante impacto medioambiental.
Nesta guia aparecen trinta intinerários
para facer excursións pola serra, coa
fauna e flora que se pode atopar polo
camiño.+

A última e radical aposta do poeta
e crítico lucense Claudio Rodríguez Fer pola vida e o coñecemento chámase Extrema Europa.
Como ten sinalado o propio autor,
"no confín da terra e na fin do milenio a poético do extremo alternativo é chave par todos os límites". E así, desde os seus versos
dondos, a escrita de Rodríguez
Fer amósase
rotunda no
que atingue á
apertura e á A escrita
conciencia
crítica, inci- de
dindo moi luRodríguez
cid amente
nalgunha das Fer
carencias deste pequeno amósase
país e da súa,
rotunda
en tanto aspectos, defici- no que
taria cultura.

E se a poética
do extremo
alternativo é
chave para todos os límites,
a escrita do
autor de Lugo
Blues rompe
efectivamente
as fronteiras.

atingue
á apertura
eá
conciencia
crítica

Extrema. Europa é, antes que nada unha ollada múltiple e multiforme na que os versos e a vida
discorren tanto por Galicia como
por Zurich, Leningrado ou New
York.
Trátase dunha radicación liberta-

ria na utopía anárquica fronte á
dispersión e 6 caos occidentais,
reflexados tamén na estuctura Hbre do poemario, configurada coma unha serie de despregables sen
orde. Poesía "móbil" que vén
romper cos moldes tradicionais
do Hbro. Algunhas destas composicións xa circularan de xeito independente antes de seren compiladas en libro, como é o caso do
anuário "A dama amada", o "Manifesto por un movemento vital"
ou os encartes "O que queda da
boca" e "Blues da insumisión".
Neste universo poético que esfrangulla calquera forma de poder

é a muller fonte e principi_o mesmo da subversión, compañeira na
viaxe a Pomona ou Cucaña, terras
todas do "amor fou" e da "unión
libre", onde precisamente parecen
ubicarse as figuras amantes das
ilustracións de Sara Lamas. E así,
a paixón pola vida é parella á paixón polo coñecemento que é a escrita e tamén o erotismo.

O poeta parece reafirmarse na
mensaxe das anteriores entregas,
regresando esta vez coas alforxas
cargadas de novas " manifestos e
"declaracións de amor". Deste
xeito, desde Poema.s de amor sen
morte (1979) e ó longo de todo o

amoroso periplo que supuxeron
Tigres de ternura (1981), A boca
violeta (1987) e Cebra (1988) libros todos compilados no volume Vulva (1991)- o autor cingue
estreita e coerentemente as coordenadas epistemolóxica, ética e
estética. Non en van, os ecos intertextuis ofrecen unha poliédrica
visión que insiste e persiste no
amor e non na marte, e que berra
canto pode que "pracer e coñecer
son sempre o mesmo".+
OLGANOVO

Claudia Rodríguez Fer. Extrema Europa.
Ed- Positivas. Santiago, 1996

UNIVERSITARIA

Unha explicación global do outono medieval
Carlos Barros, en Viva El-Reí, Ensaios medievais ofrécenos, máis alá da historia académica, unha visión da ldade Media galega que, ademais de permitirnos coñecer
moito mellor a nosa historia responde a problemas cosque botemos os homes e mulleres de hoxe en día.

NA MESMA COLECCIÓN

Dorna
homenaxea
a Alexandre Cribeiro
A revista de expresión poética Dorna
adica o seu nº 21 a Alexandre
Cribeiro, morto o pasado ano, poeta e
"intelectual que defendeu por riba de
todo a sua independéncia de xuizo".
Dorna publica nove poemas inéditos
dunha ·série que Cribeiro tiña pensado
publicar e que deixou a Xosé Manuel
Beiras para correxir e prologar. Este
escolleu nove como adianto do que
será o poemário A señardá no puño,
que se editará proximamente. Textos
de Bemardino Graña, Méndez Ferrín,
Maria Xosé Queizán e Luz Pozo, entre
outros, completan a lembranza. +

O primeiro teatro
de Bernard-Marie
Koltés
Edicións Laiovento, na sua colección
de teatro, publica as duas primeiras
pezas do autor de Metz, BemardMarie Koltés, A noite xusto antes dos
bosques e Combate de Negro e de
caos. Con vintedous anos, queda
fascinado pola actriz, nacida na Galiza,
Maria Casares, e comeza a adaptar
textos para o teatro, pouco despois
escreberá estas duas obras, en 1977 e
1982. Marxinación, medo, hostilidade
e espazos de opresión son elementos
comúns nas suas pezas. Morreu con
corenta anos, en 1989. +

O rostro incompleto

de Xosé Lois Garcia

¡VIVA EL-REI!
Ensaios medievais
Carlos Barros

XERAIS

~~
~~

XEOGRAFÍA HISTÓRICA
DE GALICIA

A MENTALIDADE XUSTICIEIRA
DOS IRMANDIÑOS

Patrick O'Flanagan

Carlos Barros

O experto en poesía portuguesa, Xosé
Luis García, ven de publicar un novo
poemário, Rostro incompleto, na
Editorial Espiral Maior. A sua obra
segue marcada polo próprio estudo da
mesma, polos elementos culturais
seculares ou pola simboloxia de
sociedades como a portuguesa, as
africanas ou a galega. Deuses, terra e
pedra son os eixos por onde se moven
as verbas desta nova entrega de Xosé
Lois García.+
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Tea~
tro ~IJJ~~~~Cotarelo,
naturalmente
Estrea de
Mourenza, polo

teatro Librescena
A1ourenza é a rnáis irlandesa das
pezas de Cotarelo e resume no título (A1ourenza, negror, traxédia
escura) a vértixe do escritor que
situado na posición dun progresista e ilustrado, non ve carniño
para realizar as suas ideas. Recorda a Synge e a Yeats, apaixoados
coa independéncia irlandesa pero
sempre desterrados e irónicos entre os seus, que 11es parecian primitivos, supersticiosos e pleiteantes. Non podian arriar o realismo
porque nel estaba a base material
do seu patriotismo. Invitaban a
ensoñación, a ironía e a fabulación ao seu teatro porque o suxeito da liberación nacional era un
viciño de Kerry que consideraba o
cúmio da dexeneración ser de Conemara (a terra da extrema). Con
este non resignarse ao pesimismo
colonial, inventaron unha poética
teatral de tanta poténcia que espabilou por ben tempo o teatro do
colonizador. Ironia abraiante, porque o inglés consideraba que co
irlandés non se podía facer nada a
direitas, non sendo tripar terróns,
e moito menos teatro.
Esta é a teima de Cotarelo, que
por non ceder ao pesimismo buscou nos mitos e nos soños sen se
desprender da realidade. O seu é

Cena da Mourenza por Librescena.

un teatro violento, nada mirado
coa administración do ódio, a desconfianza e a cobiza e os problemas de representación están no
diálogo entre o mundo carniceiro
e desmesurado que entra a cachón
no tempo brevísimo da peza .e a
ensoñacfón.

Traxédia clásica
A proposta de Xosé M. Rabón é
tratar A1ourenza ao pé do texto, coma traxédia clásica. Polo tanto non
quer facer unha leitura con introdución de elementos externos ao tern-

Xosé M. Rabón confía na forza da
Madanela, a persoaxe que representa a poesía lírica entre estas catro paredes embargadas pola violéncia e a cobiza. Luis Merelas representa este papel sensibel e difícil cun sentido da medida preciso,
sen que a disciplina profisional limite a irradiación de tenrura. Concha Parga (Lúmia), Josito Porto
(Rapeta), Tuto Vázquez (Breixo)
e Miguel Pernas (Xelo) conducen
con moita seguridade o coro desta
difícil traxédia. Pode ser que con
todo este crédito que o director
concede á potenciación do natural

po en que se escribira a obra, senon
cos materiais que leva dentro. Un
deles é o romanticismo atroz da casa ao pé do. cantil e o mar levado e
a treboada cos que Cotarelo queria
acentuar o drama. Peza clave deste
clima é unha sonorización esaxerada que mete as pancadas do mar no
cenário. Son elementos naturalistas
subidos de volume. Fóra deles non
hai luces expresionistas, transicións forzadas nen trucos de xénero. Todo ·o contrário: a xente do
mar fala con seseo e gheada (e por
certo que se agradece) máis próximas da realidade.

non dea librado o cabo da resolución da obra, asexado de ondas de
melodrama. Cotarelo quºixo confiar na volta do emigrante (outra
teima irlandesa do autor) para dar
luz a tanta
mourenza, pero o crime excede en si pró- Cotarelo
prio á inten.
cion estética qutxo
que represen- confiar na
ta. Con todo, é volta do
mellor pagar a
multa do clá- emigrante
sico, coas pe- para dar luz
zas que o au- a tanta
tor non quixo
ou non puido mourenza,
rematar de pero o
garlopar en
crime
1931, que enexcede
en
mendarlle a
plana ao vello si próprio á
carbonário
que queria un intencion
destino mellor estética que
para o seu representa
país e buscábao nesta casa
disparatada, a
rente dun creb amar. Mourenza non é perfeita, pero Cotarelo quixo por todos os meios que
non fose un melodrama. Ten razón Xose M. Rabón ao rnontala
sen temor a que asi o pareza. •
G.LT.

Ficha
MOURENZA (lance dramático nun acto)
Produccións Librescena. Madanela, Luisa
Merelas; Lúmia, Concha Parga; Rapela,
Josíto Porto; Breixo, Tuto Vázquez· Xelo,
Miguel Pernas; Cenografia, Xosé Méndez;
Direccción, Xosé M. Rabón.

Cinema
. coñece (Figgis) o que é un coma
etílico nen un delirium tremens.

Unha
tomadura
de pelo_

E certo que "Leaving Las Vegas"
non é unha película típica e representativa da mecánica industrial
hollywodiense (está feita con moi
poucos carros e rodada en 16
mm.) pero isto non vale para salvar un proxecto en exceso literário
e artellado corno un longo videoclip invadido de música (boa música, por certo) pero que non leva
absolutamente nada dentro e que
expón situacións nada verosímeis e infantis.
Insulsa,

Leaving Las Vegas
Cando fun ver "Leaving Las Vegas" era consciente de que o mecanismo da memória ia funcionar
como condicionante na valoración
do filme. Tratándose dunha película sobre un alcoólico e o seu
proceso de autodestrución cara a
morte, sabia que non podería ser
doado desprenderse doutros referentes cinematográficos que tamén trataron. ese tema e, xa que
logo, estabelecer comparanzas entre todos eles. Viñéronme enton á
lembranza "The last weekend"
("Dias sen pegada") un Billy Wilder do ano 1945 e "Dias de viño e
rosas", realizada en 1962 por Blake Edwards, duas extraordinárias
películas .que tamén exploraban o
universo dos alcoólicos e que
aportaban uns traballos de interpretación imensos de Ray Milland
no primeiro caso e Jack Lemmon
no segundo. E da comparanza ineyitábel- entre estes filme e o
que agora dirixe o británico Mike
Figgis ("Luns tormentoso") sai,
dalgun xeito, o achegamento crítico ao filme que acaba de darlle o
Osear ao rnellor actor <leste ano a
Nicolas Cage, actor sempre eJSCesi yo e histriónico que, se ben é
cerio que aqui esta máis contido e

Nicolas Cage.

freado que nunca, non resiste nen
de lonxe a comparanza cos trabaIlos citados de Milland ou Lemmon; ademais, pastos a escoller,
paréceme máis completa e brillante a interpretación que fai Elizabeth Shue, relegada nos Osear pola Sl.lsan Sarandon de "Pena de
Mqrte".
A fita de Figgis é unha insulsa,
plana, vacía e pueril reflexión sobre un alcoólico compulsivo que
quer morrer bebendo e unha prostituta que se cruza no seu camiño
e que busca redimirse polo amor a
este suicida que non pára de darlle
á botella a todas horas e que non

Pode que a plana, vacia
película se ex- e pueril
plique ben so- reflexión
bre o papel e
no discurso sobre un
ver balizado alcoólico
por parte do · compulsivo
seu autor nas
roldas
de que quer
prensa ou nas morrer
entrevistas pabebendo
ra os xornais.
Porén, onde
deben funcionar as his tórias e ter credibilidade as situacións dramáticas
e as personaxes, non deben ser
precisamente através das palabras,
senón na sua visualización en irnaxes. E neste reto, que constitue a
substáncia do cinema, Mike Figgis
erra de xeito estrepitoso.•
CELSO X. LOPEZ-PAZOS

.

N o e 1•d o

da saudade
Evocafaode

Filomena Amaro
e G. Canavilhas
Hai ocasións nas que os artistas,
superando marco político-cultural vixente nun momento dado,
desenvolven unha actividade,
que se ben ten a ver coa legalidade estabelecida, non contempla esta coma unha realidade
restrictiva á que compre submeterse.
Asi, nesta gravación con obras de
compositores luso-brasileiros, pódese ler na sua contracapa: "Até
as últimas décadas do século XIX,
Portugal e o Brasil, apesar de políticamente separados, mantiverarn
estreitos lac;os culturais no domínio musical. A partir de entao, o
fosso entre as duas nac;oes nao
ces so u de aumentar".
Para os galegos, o legado recollido nesta gravación, Evocar;ao,
non pode ser rnáis próximo, xa
que a temátca das· vinteunha cancións, interpretadas en forma de
"Lied'', xira en torno a contidos
tan arraigados na"'nosa cultura como a tristeza-auséncia-saudade,
que ben poderian resumir os versos de Francisco Lacerda:. "Tenho
tantas. saudades / Como folhas tem

I
e

o trigo / Nao as conto a ninguém /
Todas consumo cornigo".
Menos mal que Filomena Amaro
soubo dar vida a tanto infortúnio
no seu canto pletórico de matice
e vocais, ao tempo que Gabriela
Canavilhas sabe alternar no piano
as notas graves coas agudas, deixando espazo
entre ela para
que a sua
compañeira Para os
soprano faga
chegar ao ou- galegas, o
v in te unhas legado
composicións recollido
que non teñan
desperdício nesta
en canto a gravación •
forma e conti- non pode
do poético.

ser máis
próximo

A nómina de
autores lusobrasileiros esco 1m ados na
gravación incl ue, entre
outros, a Heitor Villa-Lobos e
Fernando Lópes Grac;a. Entre os
sete escollidos completan cronoloxicamente o periodo que vai
desde a segunda metade do XIX
até a primeira do século XX. Outra característica comun aos sete
autores é que todos eles teñen tido algunha relación coa .música
popular, ainda que sua adscripción sexa, máis evidente ainda na
presente gravación, á considerada
música clásica.•
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Recen-temente, teñen sido derro'gadas ambas as dúas exclusióJ1s.
Resulta que na actualidade se esixe para construír unha dorna, unha buceta, ou unha gamela, que
non pasan de 6 mts. de eslora, un. ha documentación que por si soia
representa un abono en metálico
de oitenta ou noventa mil pesetas.
O mesmo acorre coas futuras recuperacións de lanchas, galeóns
ou sancosmeiros que tiñan entre 8
e 12 metros de eslora. Por non falar do incremento de custes para
os humildes motores de pesca ou
barcos auxiliares de batea, que te- ·
rán un inmediato efecto de disuasión ás xa de por sí escasas novas .
construccións.

Galiza, o país da
Unión Europea
que ten maior
flota pesqueira
rexional,
é tamén a
Comunidade do
Estado español
que posúe maior
riqueza en
número e
variedade de
embarcacións
tradicionais.

........__

.
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Leis de secano contra a carpintería
de ribeira e as embarcacións tradicionais
• DIONISIO PEREIRA

STAFFAN MORUNG

o que si sabían eran as súas consecuencias prácticas. Conclúe-Klepp,
que a embarcación tradicional, dentro do marco tecnolóxico no que se
desenvolve, representa un alto grado de perfeccionamento. Experimentos levados a cabo en Dinamarca, teñen

O pequeno barco de madeira desempeña un papel sobranceiro na
explotación dos medios mariños
na pesca de baixura e moitas veces
é insubstituíble para a economía
das familias mariñeiras con
poucos recursos. A devandita pesca artesanal tivo e ten unha
gran importancia
Garnela ton.txelra.
na poboacións
ribeirán . As
embarcación
de madeira empre g ada , on
con truf da po. lo carpinteiro de
ribeira locai , intérpretes das demandas
concretas que fan o mariñeiros para axeitalas ás súas neceidadet. E, confonne as tradicións
do lugar, cada taller ten desenvolvido o seu propio estilo, producto
do coñecemento do hábitat onde
traballa o barco.
Ata hoxe a Administración ten dado por boa a capacitación técnica
dos carpinteiros _d e ribeira, así co-:
·mo a tipoloxía de embarcacións por
eles producida. De maneira tácita,
teñn recoñecido tanto as comunidades mariñeiras como a "Dirección
General de la Marina Mercante"
que se trataba dunha variante da industria naval ben diferenciada dos
grandes estaleiros; que era, xa que
logo, un oficio popular. Dentro do
seu ·empirismo, o carpinteiro de ribeira representa o punto de partida
histórico das actuais técnicas de
_construcción naval. Así o pensa o
catedrático da Universidade de Oslo Dr. Asbjorn. Klepp cando, nunha
das súas obras, sinala que os constructores e usuarios das embarcacións tradicionais doutrora non tiñan coñecemento das leises da Física na súa fonnuladón teórica, pero
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De non
remediarse,
as novas
disposicións
administrativas
ocasionarán a
corto prazo o
abandono da
construcción
..· artesanal
de
embarcacions
en madeira.

amosado que as embarcacións tradicionais, en determinadas circunstancias, poden superar o que se espera da aplicación das leises da física (1).
Recoñecendo, "de facto", que os
mesmos factores que teñen influído no desenvolvemento das embarcacións tradicionais das diversas
zonas marítimas do Estado español, a Dirección General de la
Marina Mercante exceptuaba
ás versións de pequeno tamaño do requirimento de incorporar aos encárgos de construcción a firma dun Titulado qe Enxeñería Naval e o
visado de correspondente Colexio Profesional. Referíndose
á documentación precisa para os
permisos de construcción de barcos de recreo de menos 15 mts. de
eslora, que nqn sexan de serie, dicía a Circular 3/92 do 2 de Marzo
de 1992: "Se excluyen del ámbito
de esta Circular... el original y cada
una de las reproducciones de embarcaciones antiguas diseñadas an. tes de 1950, construídas esencialmente con los materiales originales ... ". Igualmente, quedaban exen. tos do devandito requisito, os barcos de .pesca e cabotaxe inferiores
a20TRB.

Esíxese para
construír unha.
d0rna, ou unha
gamela, que non
pasan de 6 m.
de eslora, unha
documentación
.que representa
un abono de
oitenta a
noventa mil
pesetas

De non remediarse, as novas di.sposicións administrativas ocasionarán a corto prazo o abandono da
construcción artesanal de embarcacións en madeira. -Rachará o fío
entre o ·saber secular dos carpinteiros de ribeira e as nvoas xeracións, ficando sen utilidade o módulo de madeira da ·E scola Taller
de Carpintería de Ribeira de Marín-Estribela, pertencente á Consellería de Pesca da Xunta de Galicia. E cabe lembrar que un bo
coñecemento técnico das embarcacións en madeira, pode abrir novas perspectivas aos traballos con
outros materiais. Tampouco · terá
moito sentido o "Plan sectorial para a pesca en Galicia 1994-1999"
. da propia Consellería (2) no que
respecta á flota que faena en augas interiores, pasto que ~e prevé
a súa renovación parcial nos pequenos estaleiros ·en madeira. Estes, <liante da posibilidade de ver
declarada ilegal ou demasiado
onerosa a súa producción de
pequenas embarcacións,
poden optar polo peche,
deixando aos mariñeiros sen os imprescindibles servicios de
reparación.

•

Dende outro punto
de vista, a referida
_n ormativa é contraria·
ao crecente interese palas embarcacións tradiciona,is, tanto no eido do lecer co~o no emprego didáctico das mesmas. E a perda da rica tipoloxía de
pequenas embarcacións en madeira
que, partindo da propulsión a remo
e vela -adaptaron sen dificúltade as
súas liñas seculares ao motor fora
borda, será tamén a perda dunha
parte da nosa cultura marítima, da
nosa identidade colectiva.
Diant desta situación que ameaza
unha parte moi importante do patrimoriio vivo da nosa cultura mariñeira, solicitamos da Dirección
General de la Marina Mercante
• que, de novo, se teñan en canta os
anteriores límites de eslora e TRB,
para que os encargos de construcción das pequenas embarcacións
en madeira, queden exentos da·
obrigatoriedade cj.e ser acompañados do correspondente proxecto
redactado por un Titulado en Enxeñería Naval e do carimbo do
Colexio Profesional en cuestión.•
DIONISIO PERElRA é Presidente da
Federación Galega pola Cultura

Marítima
S~AN MóRUNG

é profesor
civil da Escola Naval Militar
de Marin e autor do libro
As embarcaci6ns
tradtcionats de Galleta.

.

(1) The National Museum of
Denmark: "Working Papers",
n11 12, pp. 237-269.
(2) Xunta de Galicia: "A política
pesqueira de Galicia no contexto comunitario", pax. 350, Santiago, 1993.
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O trinque

Convocatórias

.-

Torneo de Xadrez
Amizade

blico ha Casa da xuventude: teléfono
(988) 22 85. 00, e fax (988) 24 99 30.

A Asociación Máximo Gorki de solidariedade entre os povos (Vigo), orgaru-

Prémio Café Dublin
de narrativa breve

za a décimo segunda edición do Torneo
de Xadrez Amizade. Comezará o 13 de
Abril e desenvolverase con sistema suizo a 6 roldas. Há.i 5 trofeos e obséquios
para todos os participantes. A inscrición ·
es~ aberta no local da asociación: Marqués de Valadares, 14-iª oficina 5. Teléfono (986) 22 44 57, de 5 a 9 do serán.

7

Poden concorrer orixinais inéditos de
un ou vários relatos, cunha extensión
que ande entre os 65 e os 100 fólios
(DIN A4, con 2.000 caracteres por fólio
aproximadamente). Hai que apresentalos por cuadriplicado e baixo plica, antes das 12 da noite do 1 de Maio, dirixidos ao "ill Prémio de Narrativa Breve
Café Dublin". Café Dublin. Martin Codax. Vigo. O prémio ascende a 300.000
pta. e máis unha viaxe a Dublin. A obra
gañadora será publicada como xa ocorreu o ano pasado co Cable Inglés de
Xo~é Antonio Moreno (Galaxia).

Carteis para
.
o Festival Irmandiño

,

A Asociación cultural Castelo de Moeche convoca un concurso de carteis para anunciar o XVII Festival Irrnandiñb.
Os carteis terán un tamaño de 50x56 cm.
en duas cores roáis o fondo, e levarán a
lenda "XVII Festival Irrnandiño. Moeche, 16-17 de Agosto de 1996". O prémio é único _de 25.000 pta. e roáis unha
placa. Hai que apresentar as obras antes
do 14. de Abril no Café Bar O Castelo.
Castelo de Abaixo. 15563 Moeche.
Maior información no (981) 40 41 07. ·

Prémio Ourense
de contos

•

·A Casa da xuventude e a Agrupación
de Libreiros de Ourense, convocan o
décimo terceiro prémio de contos aberto
aos xoves de entre 14 e 30 anos. Os traballos, de tema libre, orixinais e inéditos, terán unha extensión mínima de 6
fóliós e máxima de 25, escritos a dobre
espazo e por unha soa cara. A entrega,
persoalmente ou por correo, ten que ser
antes do 27 de Abril na Casa da xuventude de Ourense: Celso Emílio Ferreiro,
27. 32004 Ourense. As narracións han '
de chegar baixo seudónimo e acompañadas dun sobre pechado cos dados do autor no interior, e no exterior o seudónimo e a frase "Menor de lTanos", se for
o caso. Hai un primeiro prémio de
80.0000 pta.; e catro accesits de 25.000
pta. As bases están a disposición do. pú-

Cértame literário
Monte da Condesa
-A Residéncia Universitária Monte da
Condesa (Santiago) convoca o seu terceiro certame literário, aberto a todos
os interesados en duas modalidades .
En narrativa, cunha extensión máxima
de 30 fólios a dóbre espazo, ou poesia
·cunha extensiónmáixma de 30 versos.
Os traballos han de ser entregados na
Administración da Residéncia Universitária ou en calquer rexistro da Uni. versidade de Santiago, antes do 6 de
Maio. Os tres selecionados de cada
modiilidade serán publicados pola u.niversidade. Maior información na R.U.
Monte da Condesa: (981) 58 08 09 .

Encontró de
educadores pela Paz
O Núcleo de Educadores pela Paz de
Viana do Castelo, amais do Movimento dos Educadores para a Paz e Edu~
cadores pola Paz-Nova Escola Galega
artellan o-terceiro Encontro GalaicoPortugues e o décimo Encontro Galego
de Educadores pela Paz. Esta edición
terá lugar do 12 ao 14 de Abril en Vila
Nova da Cerveira l;>aixo o lema Mi.dticul-

Teatro.
Candido Pazó. Pódese ver en Burela, .
na Casa da Cultura, o dia 9 ás 9 da noite, e o dia 1O ás 11 da noite. Logo pasan a actuar en Cangas os dias 23 e 24.

Hóstia

Mourenza
Xosé Rabón dirixe a peza de Armando
Cotarelo Valledor Mourenza (lance
dramático nun acto), en Ourense no
Teatro Principal os días 9 e 1O, e no
Círculo das Artes de Lugo o Venres 12.

t.

A histéria de Lili Braun
Espectáculo de variedades e transformismo da man de Arre Produccións,
na NASA de Compostela o Sábado 13
ás 11 da noite.
·

La importancia de
llamarse Ernesto
Os días 12 e 13 de abril no Centro cultural Caixavigo, a compañia madrileña
Primer Paso pon en cena La importacia
de llamarse Ernesto de Osear Wilde. •

amore~

O Centro Dramático Galego produce a
¡:ieza de Gil Vicente, baixo a versión de

O

ES~UDQ

DA GALIZA
DESEÑADQ
PQR CASTELAQ
EN INSl§NIA QU
~HAVEIRQ
. Chaveiro:

Prezo 500 pta + 160 pta de gastos de envio

Libros
O Dia das letras xa empeza
a dar froitos . Xa hai catro
títulos sobre Ferro Couselo
nas librarías. A Obra Selecta
e unha pequena biografia
feíta por David Otero ·
(Editorial Galaxia), un

manualciño que Clódio
González preparou para a
Editorial Toxosoutos e o
traballo conxunto de Felipe
Senén e Carlos Xohán Diaz
"Ferro Couselo, a búsqueda
da identidade e o encontro
cos devanceiros"
en Espiral Maior. •

Anúncios de. balde

Bienal de pintura] osé
Luis Fernández

• Véndese violin. Razón no teléfono
(986) 27 17 07.

O Centro cultural Deportivo de Boiro convoca a cuarta edición desta bienal de pintura dotada cun prémio de
200.000 pta. Cada concursante pode
apresentar duas obras cun tamaño que
ande entre os 54x46 cm. e os 100x81
cm., enarcadas cun sinxelo listón de 2
cm. de ancho. Os cadros teñen que
chegar baixo plica ao Centro Cultural e
Deportivo de Boiro (Severo Ochoa s/n.
Boiro. A Coruña), entre o 1Ode Abril e
o 10 de Maio. Maior información no
Centro cultural (981) 84 43 49.

• Por. non poder atendelo, traspásase negócio de comida para levar. Teléfono (986) 87 90 16.

pta), monográfico de Literatura Infantil (nº 5, 700 pta), monográfico de Emília Pardo Bazán (n2 6, 700 pta), A Muller nos medios de. comunicación (n 2 7,
900 pta), monográfico de Erotismo (n11
8, 900 pta), monográfico de Colonialismo e Sexismo (n2 9, 1.000 pta), O desafio de Antígona. A razón de fin de século (n11 10, 1.300 pta), As novísimas
pintoras galegas (n2 11, 1.500 pta). Podes solicitalos no Apartado 976 de Vigo.

• Quedo con pequerrechiños por
horas. Responsabilidade e seriedade.
Informes. Baratiño: Perguntar por Carol no (981) 35 02 67.

•Vende-se coche Mini 850, cor verde e capota branca, con só 56.000 Km,
para restaurar. Prezo módico. Chamar
ao teléfono (981) 69 51 47.

• Vendo traxe noiva de Vitorio & Lucchino. Talla mediana (986) 22 03 08.

•Véndese Renault 18 turbo. Bon estado, cor gris, ano 1983 . Chamar ao
(986) 42 06 87.

Certame de narrativa
Torrente Ballester

A Deputación da Coruña convoca a:
VIII edición do certame de narrativa
Torrente Ballester. O galardón leva un
prémio de 3.000.000 pta., para as novelas ou conxuntos de relatos, que cheguen por duplicado e baixo plica, antes .
do 1 de Xullo de 1996, á Deputación:
Alférez Provisional, s/n. As bases están
no BOP do '21 de Marzo de 1996.+

Cinema

O Centro Dramático Galego representa a peza de Arrmmdo Cotarelo Valledor, baixo a dirección de Manuel Lourenzo. Actuan no auditório Municipal.
de Narón, o Xoves 18 ás 11 da mañá, e
Venres 19 e Sábado 20 ás .8 do serán.

Nau de

turalismo, .un tema "a merecer urna grande relexiio e discussiio tanto a nível social como a nível educativo -segundo se
afirma no tríptico do encontro- Provocada por urna imigrayiio crescente, esta nova problemática cqnstitui um campo fér- ·
til para o desenvolvimento de fenómenos
xenófobos e racistas e necessita de urna
resposta educativa esclarecida e solÍdária. O encontro é.uma iniciativa conjunta
(facto inédito na Península Ibérica), que
de alguma maneira materializa fronteiras, respeitando línguas, fomentando a
aproximayiio de estados que ao longo da
histótia sempre tiveram um tronco comum". A matrícula abranxe aloxamento
e custa 13.000 pta. para sócios do MEP,
NEPVC e NEG, asi como p'ara estudantes ou desempregados, e 14.300 para o
resto. Na Galiza pódese facer o pago até
o 30 de Marzo na conta 04.019453.5 de
Caixavigo (Oficina principal) en Vigo.

·sen compasión
O filme dirixido por Francisco J. Lombardi, unha coproducción Peru-México 1994, no pase do Ci_ne clube Lumiere do Mércores 1O, ás 20,30 h. no
Auditório do Concello de Vigo. Entrada 300 pta.

500 anos de
U~iversidade e 100 de
cinema .
A Universidade de Santiago artella un
ciclo "de cinerria, co gallo do seu quinto
centenário, que comezou o pasado Xaneiro e durará até .o mes de Setembro.
Os filmes escollidos para o mes de
Abril son: O verdugo de Berlanga (dia
22), Sorrisos dunha noite de verao de
Bergman (o dia 23), Rocco e os ir·
máns de Visconti (para o 24), O amigo americano de WBnders (Xoves 25)
e O meu tío de J. Tati (Venres 26). Os
pases son ás 18 e ás 22,30 h. na sá 1
dos Cines '{alle lnclán de Santiago.•

•Véndese praza de garaxe na Ronda da Muralla, 188-sótano 211 , praza
17. Lugo. Teléfonos (982) 46 52 92 e
(981) 26 05 93. 1.300.000 pta.

• Estamos a emitir, desde hai xa ano
e médio, na emisora do Campus de
Ferrol. Rádio Kaos no 97.7 de FM. A
todos os grupos galegos, se queredes
que pinchemos a vosa música, enviádenos os vosos traballos ao programa Camiando polo lado máis selvaxe. Rádio
Kaos . A venida 19 de Febreiro s/n.
15405 Ferro!. Máis información no
(981) 31 56 45, Femando.
• Estudante busca buardilla, estúdio ou piso pequeniño na zona centro da Coruña. Chamar ao 22 80 33.

• AX. PO-AK. Diesel. 750.000 pta.
Con extras e 60.000 Km. Teléfono
(986) 47 01 67.
•Enciclopédia Los grandes compositores (1 tomos), de Salvat, sen estrenar, a metade de prezo: 35.000 pta.
Teléfono (988) 25 50 07, Miguel.
• Xa se pode escoitar unha emisora
diferente Radio Piratona, en Vigo, no
103.6 de FM. Todos os días de 9 a 11
da noite. Apartado de Correos 8278.
• Curso de verán no mes de Xullo en
Irlanda, para estudantes. Acompañados por titora. E turismo rural no mes
de Agosto tamén en Irlanda. Perguntar
por Carmen n.o (986) 70 40 20, ás noite .
•Vendemos os seguintes números da

Festa. da Palabra Silenciada: monográfico de Rosalía (n11 2, 300 pta), monográfico de Xohana Torres (n11 4, 300

•Véndese material de ferretería: estanterias, escaparates, mostrador, etc. Toldos
en gravación, mercancías de ferreteria e
efectos sanitários. (981) 716430.
• Licenciado en língua e literatura
inglesa imparte clase a todos os níveis. Perguntar por Máximo no (986)
26 30 OO.
• Equipa de licenciados en informática realíza calquer tipo de pro~ecto
informático en galego tanto para empresas como para profesións liberais.
Prezos segundo proxecto. Preferentemc;nte na Coruña ou Santiago. Telf.
(986) 27 34 13, perguntar pqr Toño.
• ARO (Associac;om Reintegracion.ista de Ordes). Enviamos de balde o catálogo das nossas pubLicayons. Apartado
de Correios n2 16. 15681 Ordes.
•Oferta de discos e casettes. Música
oriental. (986) 41 34 96.
• Gra/ha nll 10: entrevista a Nacho do
Compostela. Notícias. Galeguizar o
computador. Lexicografando. Janela
da língua. Gratuitamente a quem o solicitar. Apartado 678. 32080 Ouren e.

•Num pafs livre isto nom acontecería.
Este texto com umha fotografía onde se
corrige um topónimo é a nova campaña
de Meendinho. Vendem- e em weters
com capuz. Impre sos com texto e foto.
Apartado 678. 32080 Ourense. •

Relacións
• Mozo de 29 anos desexa amizade
con rapazas e rapaces, lesbianas e
gaiS. Deixade forma de contacto no teléfono 902-11 22 33, buzón 004356.
Pido e dou total discreción.
• Mow de 25 anos e pais galego.s, que
sinte soedade, quixera coñecer moza
de 20 a 32 anos que se sinta soa coma
mio. Chamar ao teléfono (94) 490 21 42,
a partir das 1Odá noite ou escreber a Alberto Seoane Abucide. La Economía, 174º Izq. 48902 Baracaldo (Biscaia). Bicos.
• Desexo facer amizade por carta con
mulleres de entre 18 e 35 anos. Gósta-

me sair cos amigos, pasalo ben, os rallies,
etc. Teño 28 anos. Escrebede a: Adolfo
.Blanco Rodríguez. Avenida dos Mallos,
9-311 Esquerda. 15007 A Coruña.
• Desexaria inter-cambiar correspondéncia para facer amigos e obter
axuda humanitária. Escreber a: Jorge Armas Caraballoso. Apartado
5316. Camagüey 3. 70300 Cuba.
• Desexaria intercambiar eorrespondéncia para facer amigos ,e obter axuda bumanitária. Nancy Alvarez Cruz.
Jaime 53 E, Avellaneda y San Femando, Camagüey - l. 70.100 Cuba. •

Actividades

Insignia:
Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de correos
ou ingreso na conta de Caixa Galicia
2091 . 0501 68304000 l 024.
Solicita a cantidade
que desexes ao apartado
1371, 36200 de Vigo.

Excursión ·
cicloturista á Límia
A Casa da Xuventude de Oleiros
organiza unha excursión cicloturista á Límia do 4 ao 7 de Abril p·ara
· rapaces. e rapaza s maiores de 14
anos no albergue de Lodoselo. Itinerários ecolóxicos pola Chaira,
xogos cooperativos e veladas nocturnas son os principais engados da

saida . Para máis información chamar á Casa da Xuventude: (981) 63
65 98 ou 63 57 69.

O home ser integral

·

O médico e mestre de ioga Xosé Núñez Gallego oferece unha charla sobre
Nutrición integral e medicina holística o Xoves 11 ás 7 ,45 do serán no
Ateneu de Ourénse. •
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Exposicións

Música

Unha análise
eco-xeográfica
do Morrazo
Durante o mes de Abril no Instituto
Maria Soliña de Cangas pódese visitar está mostra artellada por alunos e
profesores do centro. Consta dunha maqueta do Morrazo e vários paneis que
estudan botánica, xeoloxia ou a toponímia, entre outros aspectos, para dar a
coñecer as caracteristicas fundamentais
da península. É un traballo sinxelamente divulgativo e bibliográfico, sen nengun afán investigador, dirixido a un paseante despistado da Terra do Morrazo.

Expón pintura e escultura, até o 23 de
abril no Centro cultural Caixavigo. De
Luns a Sábado de 18,30 a 21,30 h.,
Domingos de 12 a 14,30 h.

Os músicos do pórtico
de San Martiño de Noia
O Consello da Cultura Galega organiza a mostra aberta até o 15 de Abril,
no Ateneu de Ourense.

Benigno Varela
Expón acuarelas , do 4 ao 12 de Abril
na sá A Fabrica de Allariz.

Terragni e a morte:
Il danteum

Vocabulário segredo
Obra de Manuel Bouzo até o 6 de
Maio na galeiria Volter de Ourense.

A lüs na sombra
Até o 5 de Maio no Centro Galega de
Arte Conteporánea, expoñen a instalación do artista Isaac Pérez Vicente.

Extremoduro e
Platero y Tu

Esculturas do século XX, máis de 50
pezas feitas por Julio González, Picasso, Gargallo, Miró, Henry Moore,
Oteiza ou Pablo Serrano entre outros. A mostra permanecerá aberta
até o 7 de Abril no Kiosko Afonso
da Coruña.
·

Unha cita inevitábel para os amigos do
hard-core, o Sábado 13 no Planta Baixa de Vigo.

poeta e cantor

Living off the museum, exposición de Vito Acconci.
Páxinas coordenadas par

IAGO LUCA

Vito Acconci
Mostra retrospectiva no Centro Galega
de Arte Contemporánea (Santiago).
Comprende duas sás adicadas a proxectos e mobiliario interiores, amais dunha
instalación especial relacionada co conxunto do museu. Martes a Sábado de 11
a 20 h., e domingos de 11 a 14 h.

As máquinas

O Coléxio de Arquitectos de Galiza organiza esta mostra aberta no Teatro Principal de Pontevedra até o 15 de Abril.

Unha visión. Escultura
contemporánea .

Festival en Ponteareas
O colectivo Jarabullo artella un festival de música en Ponteareas. O Sábado 6 ás
9,30 da noite no Coléxio Nº 3 actuan Mi-

]osé Afonso, andarilho,

]osé Castro

de Leonardo
A Casa das Artes de Vigo abre até o
28 de Abril no seu segundo andar, a
mostra divulgativa As máquinas de

Leonardo.

files de moda. actuacións folclóricas,
amais de exposicións de encaixe e artesania en barro, coiro ou madeira.

Din Matamoro
Colga cadros na Biblioteca Pública
Provincial de Lugo. Abre de Luns a
Venres de 10 a 20 h.

Encontros coa natureza
Fotografias de Roberto Fernández e
proxeccións de vídeos ecolóxicos na
Casa da Culuua de Noia.

Reflexos sonoros na cor
Cadros de Rafael Úbeda no Auditório
de Galiza, Santiago, do 23 de Marzo
ao 19 de Maio.

Formatos

Mostra do encaixe
de bolillos

Obra de Carlos Seoane na Galeria
Volter de Ourense.

A VI Mostea do encaixe de Bolillos e
o primeiro Encontro euripeu do Encaixe, celébrase en Camariñas do 3 ao 7
de Abril. O programa comprende des-

A muller e a prensa

Colección permanente
do CGAC

Mostea aberta na Agrupación Cultural
Auriense, Ourense.

Unha mirada crítica
á realidade

O Centro Galego de Arte Contemporánea expón as suas novas adquisicións
até o 14 de abril. Abre de Martes a Sábado de 11 a 20 h., e Domingos e festivos de 11 a 14 h. Luns pechado.

Fotografias expostas no Antigo Casino
de Viveiro.

A viaxe
Fotografías de Daniel Díaz na Casa
Xuventude de Ourense.

Antonio Heredero
Pinturas na Casa das Artes de Vigo.
Abre de Marte a Venre de 11 a 14 e
de 17 a 21 h., Sábados 6 de tarde e
Domingos e feirados á mañá. Até o 28
de Abril. Segundo Alvaro Cunqueiro,
Heredero "construe o pintado cunha
voluntária implicidade no debuxo.
Cousa nece ária, porque o que no regala é unha cálida, vagante surprendida ollada, a ua, a dun pintor, a dun arti ta, a dun revelador de todo o que está af, diante no a, e en embargo, é
cousa ecreta até que el o ve".

Auga, arte, vida
A asociación cultural de Betanzos Eira
Vel/a, desenvolve unha série de actividades de sensibilización para a defensa
medioambiental do noso entorno. Do 25
de Marro ao 9 de Abril expoñen no liceu de Betanzos, a mostea do prirneiro
circuíto galego de fotografia submariña que organizou a Federación Galega
de Actividades Subacuáticas, xunto a
Arte en defena dos rios, certame artellado polo grupo ecoloxista Xevale.

_

Un percorrido pola figura do Zeca
Afonso, fotografías, escritos e outros
engados expostos durante o mes de
Marzo no Café Liceum do Porriño, e na
primeira quincena de Abril en Vigo da
man da Asociación Cultural Vigo. Unha
oportunidade para coñecer as suas relacións co noso país, reflexadas en comentários coma "Eu tiven muitos contactos coa Galiza e tamén con Astúries.
É por essa época que comecei a cantar
O drandola. A primeira vez que cantei
O Grandola foi na Galiza: a xente entusiasmouse. Criouse um efeito de fraternidade moi formoso ... Galiza é para min
também urna espécie de pátria espiritual
irmá nosa... Podo dicirche que cantei
mais ala que em Viana do Castelo ou
Guimarlies. Foi a experiéncia máis marabillosa. Algo especial. Tal vez ninguén me entendeu como na Galiza".

s e r y_,
Crazy Cabuxa e Ñu.

]osé

Soto
Flamenco a
cargo de José Soto Sor-

derita,

o

Venres 12
ás 11 da noite na NASA
de Santiago,
e o Sábado
13 ás 11,30
no Café Liceum do Porriño.

ManRay
A Fundación Eugenio Granell (Santiago), abriu unha mostra adicada ao famoso fotógrafo dadá. Até o 8 de Abril
de 11 a 14 e de 17 a 21 h., Domingos
de 11 a 14 h., e Martes pechado, no
Pazo de Bendaña en Santiago.

Gallaecia fulget
Organizada co gallo do seu quinto centenário: A Xénese 1495-1767, no Coléxio
de Fonseca; O Debate que abranxe do
1767 até o Século XX, na lgrexa e no
claustro da Universidade; O Presente
sobre o tempo que vai do 1900 até hoxe;
. e outros dous apartados titulados A Nostálxia (na Casa da Troia) e O Futuro
(na Casa da Conga).•

Sicko
O grupo de Seattle actua o Mércores
17 de Abril na Iguana de Vigo.

Ópera para xóvenes
O Mércores 10 de Abril no Auditório
de Galiza, a Ópera Metropolitana de
Barcelona interpreta La Serva Padrona de G. Paisiello.

Real° Filharmonia
de Galiza
Dirix.ida por Odón Alonso, con Gabriel Croitoru no violin. Están no Auditório de Galiza (Santiago) o Xoves
11 ás 9 da noite.

Festival da Canción
do V Centenário
da Universidade

ax enda
Agradeceríamosvos que
enviásedes os comunicados
das actividades antes dos Luns
a través do Fax
(986) 22 31 01.

O Xoves 11 ás 9,30 da noite na NASA
(Santiago) celebran a última eliminatória do Festival da Canción V Centenário da Universidade de Santiago con
Banda do Ático, Juan Luis Pérez Seoane, Rafa Letal, Papaqueixos ·e
K.G. Ben. Entrada de b¡tlde.•

PRESENTAC. IÓN

ANosA LITERATURA
&

Portugal
Ex )()Siciúns

23

HISTORIA DA LITERATURA GALEGA

.

EN LISBOA:

Mércores 10 de Abril ás 17 horas
no Salón Nobre de Fonseca, Santiago de Compostela.

In-Havana-Out no Arquivo Fotográfico Municipal (07-351 - 1-886 23 32),
Dous fotógrafos Valter Vinagre fotografa A Habana ('In'), e Adriano Miranda ('Out') percorre as zonas rurais.
Miró Gravador o Centro Cultural Belém expón até o 5 de Maio, gravuras
do Centro de Arte Raiña Sofia (07351-1-3019606).

Teatro
No PORTO:
Marlone está a morrer de Samuel
Beckett interpretado polo elenco do
Teatro Experimental do Porto, na
Casa das Artes (07-351-2-600 43 01).
A Ópera do Malandro de Chico
Buarque, polo grupo Seiva Trupe, no
Auditório Nacional Carlos Alberto
(70-351-2 200 45 40).
EN LISBOA:

Romeu. Versáo montesca da Tragédia de Verona, a partir de Shakespeare polo Teatro Meridional, até primeiros de Abril no teatro Comuna (07-

Participarán:

+Olga Profili, representante da Dirección Xeral XXII - F,4ucación,
Romeu e Julieta.

351-1-727 18 18). Os gnomos d·e
Gnu. Urna aventura ecológica baseado en Humberto Eco, espectáculo-exposición sen palabras para o gúblico
infantil e adulto na sá do Complexo
Nirnbus de Portugal. Histórias da puta da vida militar (Náo matarás), encenificación de Norberto Barroca a
partir do debuxante Iva. Diariamente
no Teatro Maria Vitória (07-351-1346 17 40). Tradu~óes de Brian Friel
polo elenco do Teatro Malaposta
(07-351-1-938 84 07) e baixo a dirección de Antonino Somer, en cartel até
o 14 de Abril. É un espectáculo sobre
colonialismo inglés na Irlanda, e da

sua teirna por rematar coa língua autóctona como mellar proceder para
aniquilar a identidade cultural. As ·
troianas de Eurípides e SartJ:e, en versión de Helena Cidade, até o 7 de
· Abril no Teatro Nacional D. Maria 11.
EN VIANA DO CASTELO:

Terra de Lobos escrita por António
Torrado a partir do conto Lobosandans
de Méndez Ferrin. Polo Tetro do Noroeste. baixo a dirección de Catarina
Amaro, do 27 de Marzo ao 4 de Maio
no Teatro Municipal Sá de Miranda en
Viana (07-351-058 82 32 59). Despois
arranca o resto do mes para Galiza. •

Cultura e Xuventude da Comisión das Comunidades E.uropeas.
+Alberte Ans.ede Estraviz, Presidente da ASPG.
+Xosé Ramón Freixeiro Mato e
+Laura Tato Fontaiña, profesores da Facultade de Filoloxía da
Universidade da Coruña e coordenadores do Proxecto e
+Cesáreo Sánchez Iglesias', Director de Edicións A Nosa Terra.
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Qultivando plantas nas penedas de Cqmbarro

TRES EN RAIA

Ramiro R. Castro, xardineiro aos 97
•B. LAXE

Cara e cruz

C

ombarro é para moitos
estranxeiros a imaxe típica
de Galiza. Horreos a rentes
do mar, restras de espigas de
mainzo penduradas nos beirais;
dornas, chalanas e bucetas
arrulincándose nas ondas·do porto
pesqueiro ... As fotografiase os
cartaces están en todas as feiras
de turismo, en todas as guias,
, ilustran reportaxes e adornan
bares e tabernas galegas na
diáspora. O ano pasado cálculase
que pasaron por Combarro máis
de 300.000 visitantes. É un dos
maiores centros de atracción
turística galega.

• XOSÉ ANTONIO GACIÑO

E

ntre o miragre da melatonina que nos promete vivir os 120 anos
que Suárez pensou algunha vez
que ía estar no governo aquel, invento
da Unión C~ntro Democrática- e a
alarma da encefalopatía esponxiforme
-esa enfermidade que fai tolear ás vacas británicas e que pode estar a transmitirse ás persoas-, parece que estamos diante dunha escenificación da cara e a cruz das investigacións científicas
e das suas aplicacións ás veces non
moi controladas.
Na vertixinosa carreira emprendida pola
bioquímica, mestúranse continuamente a
paixón palas posibilidades que se abren
de controlar a vida e as perspectivas de
negócio que advirten as grandes empresas do sector coa comercialización de
material tan sensíbel e tan vencellado a
aspiracións humanas moi ancestrais, como o mito da eterna xuventude.

Agora ten un novo atractivo: os seus diminutos xardíns que medran nos buracos
das penedas nas que se asentan os alicerces do poboado. Horténsias, xeránios,
rose iras .. . semellan xerminar das entranas das pedras desde que hai un ano se
comezaron a arranxar as deterioradas
ruas empedradas e a deter a imparábel
desfeita. Pero se os xardíns son únicos e
singul~res, máis o é o seu xardineiro.
Ramiro Rodríguez Castro, con 97 anos feitos, é o artífice desde miragre no que as pedras se converten en verxeis, sen deixar de
ser penedas. Ramiro non lle dá moita importáncia ao seu traballo, "só se trata de poñer
terra nos buracos, coller as prantas axeitadas, pois esto é bastante frío e está moi batido e, lago, ter a precaución de regalas e de
sachalas". A sua tilla quéixase de que chega
á casa todo embulleirado despois de traballar duas ou tres horas á mañán e outras tantas á tarde. Ramiro sorri e os ollos despiden
estreliñas, confesando que "moitos días é
verdade que chego canso".

Os de fóra danlle máis importáncia
Ainda que diga o contrário, non lle foi doada o traballo, '1iven a sorte de que me fosen regalando a terra, porque aquí a terra é
moi mala, e teño que lle ir botando estrume
e, ao irse pudrindo, vai millorando", afirma.
O outro grande problema é a auga. Até de
agora eran os rapaces os que se encaregaban de carretarlla, botándolle unha man
en faena tan importante. Pero a axuda non
era de balde, pois "neste ano déilles de

propina máis de 10.000 pesetas", comenta.
Agora está todo ledo porque o concelleiro
de cultura, que é da vita, e o alcalde prometéronlle que lle van instalar unha billa e unha mangueira para que poda regar as plantas con menos traballo. Porque subir e baixar os escairos das penedas, os carreiros
labrados na rocha non é fácil cando é preciso andar con duas caxatas.
Pero Ramiro vai a QUSto e ao seu xeito e
non quer que se metan co seu traballo.
Cando a filla lle di que seria millar deste
xeito ou do outro, sempre contesta que
"poderás ter razón, pero os meus gostos
- non coinciden cos teus". Ramiro foi desde
sempre un home "mui curioso, que sempre
tiña plantas na eira e tamén nos tarros das
prantas", afirma a tilla. Agora asómbrase
que os que veñen de fóra ~·non so aprécian
moito os xardíns, senón que até me peden
que lles dea algun galliño dunha pranta e

tamén concellos". Os viciños "non lle dan
tanto mérito nen tanta importáncia, os máis
diles déixanme facer porque son un vello".

.

Xa chegou aos seus ouvidos que no
Concello se falou de facerlle unha homaxe, de nomealo Xardineiro de Honra e
mesmo de darlle o seu nome a un xardin
ou a unha praciña. Ramiro non ere nada,
e comenta que tamén se latricou hai tempo de facerllo ao crego "pero o crego xa
morreu e foise sen nada". Unha das alegrías máis grande que levou Ramiro foi
cando, despois de plantar un xardin ao
pé dun cruceiro no meio da rua cando
estaban a aranxala, desde o concello
chamaron ao constructor e perguntáronlle como fixera aquela obra. O responsá·bel dixo que era causa de Don Ramiro e
o concello deu a obra por válida. "Se me
sacan isto, sácanme a vida'', conclue Ramiro, case un século de ilusión.+

VIAGENS
SAIDA DO OPORTO '

SUPER OFERTAS EN VIAXES
SANTIAGO DE CHILE

A~ORES

BUENOS AIRES

ALGARVE
PORTO SANTO

Neses casos, os seus autores -quizais
tan científicos coma os outros- non se
molestan en publicar traballos en revistas especializadas nen en alimentar teses doutorais. Pero, como no caso da
econom ía sumerxida e de todo o "diñeiro negro" que se move pelas canles da
delincuéncia orgaizada, tamén form a
parte do sistema universal que nos invade, que ten igualmente a súa cara e a
sua cruz, a sua aparéncia respeitábel e
as suas cloacas de circulación rápida. •

VOLVER AO REGO

S

~~
MINHO EXPRESSO
/

MADEIRA

Pero, mentres andamos a debater sobre
os reparos éticos a determinadas manipulacións xenéticas (desde as nais de
aluguer ás posibilidades de clonación),
outros traballan calados, e sen a máis
mínima preocupación moral, en atapar,
por exemplo, fórmulas de engordar o
gado de maneira máis barata, independetemente da sua salubridade. E asi, no
tempo dos máis estrictos controis sanitários, xurden eses casos espectaculares do uso do clembuterol ou o máis rocambolesco de vacas loucas do Reino
Unido, que, ao parecer, adquiriron a sua
enfermidade através de pensos fabricados, entre outras causas, con restos de
ovellas enfermas .

SÁO PAULO
. E TODO O MUNDO

TELF. (07 • 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 - VALEN~A DO MINHO

aber choraré importante. Claro que
houbo culturas da risa, pero foi antes de que chegasen os misioneiros
decíndolle aos nenas de seis anos que
se portaran mal e que Xesús morrera
pala sua culpa. Desde aquelas as bágoas sempre deron prestíxio. Nos enterros
alugábanse profisionais: as plañideiras.
Os poderosos discurriron unha série de
televisión para xustif icarse: Os ricos tamén choran. E alguns, ainda hoxe, empregan o cilício por ver se lles sae.
Din que o bon actor sabe chorar. A
Clint Easwood só lle fallou iso na romántica As pontes de Madíson. Os po1íticos da era da te levisión teñen que
dominar o rexistro. Felipe chora cando
mandan os asesores. Din que a raiña
Sofia chora moi ben. Fraga chora, pero
a destempo, como todo o que fai. Aznar ainda non aprendeu: saiu do coche
bombardeado cos cabelos irtos, pero
sen unha bágoa. Quen mellar chora de
todos é o Papa. Urnl:la mestura de seminário e de Actor's Studio. • ·
r
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