Manifestación e_n Vigo, o 14 de Maio, en
defénsa da sanidade pública

Os valencianos defenden o catalán, pésie ás
manobras da dereita

Vinte planeadoras furtivas actuan en Arousa

Vítor Velo
recorda o
secuestro do
Santa Maria
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OBNG recordóulle que.o PP .só recoñece ás nacionalidades das que necesita os votos

Aznar non menciona a Galiza na investidura
Despois de sesenta dias durante os cales toda a povoación puido coñecer os problemas non só de Cataluña, senón tamén do
País Basca e mesmo de Canárias ou Valéncia, ao candidato á
presidéncia José Maria Aznar pareceulle fara de lugar o discurso do deputado do BNG que introduciu, en solitário nas Cortes,
ás revindicacións galegas. O xa presidente non realizou nen-

gunha mención a Galiza no seu discurso e mesmo, na contestación ao representante do Bloque, chegou a poñer en cuestión
a identidade diferenciada de Galiza, baseándose en que vota
maioritariamente ao PP. Aznar non informbu de nengun planq
de prioridades para Galiza que lle tivese enviado a.Xunta, en
contra das afirmacións provintes do próprio governo galego.
Francisco Rodríguez
(BNG) foi o único que
élescompuxo o sorriso
do candidato momentos
antes de que fose investido.
Aznar respondeulle, en tono de
rexouba,
deputado galega
afirmando que "no único que
estamos de acorde é en que
Galiza está chea de galegas",
pero viuse enseguida
surprendido pola resposta do
nacionalista quen lle lembrou
que o seu discurso estaba
baseado en reivindicacións
aprobadas de forma unánime no
seu día polo parlamento galega.
Aznar torceu o xesto, por
primeira vez na sesión, e
probabelmente lamentou a sua
escasa información sobre a
política galega. O resto da
sesión transcurriu nun tono moi
distendido entre os.distintos·
grupos. O pacto cos poderes
económicos cataláns e bascas
xa tora asinado e tamén ·o de
ponto final co PSOE , a respeito
dos procesos iniciados contra
membros deste partido né;l
;Jasada lexislatura.

ªº

NEGRO

'QUERIDA
AMIGA

Xesús Manuel Valcárcel
Premio· da Crítica Española .

Marina Mayoral
Premio Losada Diéguez

O.CAPITÁN LOBO

Renunciou a plantear esixencias
económicas para Galiza

Fraga consegue influir
no nomeamento
de ministros a cámbio
da.·retirada do
recurso do IRPF

',/

O anúncio de Fraga de apresentarse para un terceiro mandato ·
fundaméntase nas mesmas ra.zóns que o trouxeron en 1989,
"poñer a. Galiza na vereda dos
retos do ano 200.0" e agora, internamente, xustificou o seu trasacordo, atirniando que era preciso '.'para. ~a!iza. ~ p~~~ o parti:·do, ante a nová s1tuac1on que se
· dá en Madrid".·
(Páx. 4-5)

· Xomalismo sobre..-colledor
A ocultación do ocurrido no debate de investidura, sobre todo da réplica e contrarréplica entre o ca.ndidato a presidente e o deputado galego
Francisco Rodríguez ade.quire un significado relevante e grave. Mesmo
.. porque expón a quedar como fantasiosos aos poucos que cantan unha
parte ou a totalidade dos feitos reais.
A identificación de xornais como El Pais ou El Mundo coas suas respeitivas siglas partidárias non é un feito seguera destacábel, se se compara
coa viciada extensión do que xa se denominou xomalismo sobre-colledor.
Igual que nas democrácias ocidentais está xa establecido o pago de comisións para conseguir contratas públicas, ~on menos difundido parece
o lamentábel costume de que os grupos parlamentares téñan xomalistas
a soldo que despois escreben nos seus méios baixo a bandeira da inde- pendéncta .
En Galiza descubri.use hai pouco a ex istér;i.cia dunha máfia de columnistas que cobraba .por comentárici. publicado, a gasto do pagador, á marxe_
e co descoñecemento da própria empresa. A supresión das barreiras do
libre mercado acada xa, polo que se ve, o extremo de que o próprio co, m~r~io de ©[l)inións'manda 111áis'ql!1e o sufráxio universal.•
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Os nacionalistas galegas levaron'ás Cortes as demandas aprobadas por unanimidade
no Parlamento galega
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gravísimo que vostede teña en
conta só os feitos diferenciais
cando os necesita para formar
Governo". Con· estas palabras
comezaba a _réplica do deputado do BNG, ·Francisco Rodríguez ao candid¡:i.to. Minutos antes, José Maria Aznar poñia de
manifesto na sua intervenci.ón
que Galiza n~:>n era consideráda
por el como nacionalidade histórica. A sua afirmación foi clara, en referéncia ao discurso de
Rodríguez qué estivera preñado
de referéncias aos problemas
de Galiza: "vostede confundiuse
de tema, de dia e de lugar". Galiza non. tiña cabida no Parla- .
mento estatal, o que chamaba a
atencién sobremaneira despois
de que- o mesmo candidato tivese feíto no seu discurso e nas
se.manas. ~nteriores prof4sas
refer-éncias a Catalunya, Euska-

non do povo
galega , para
pasar lego a
Aznar recorexplicar que
"todas e cada
dou tamén a
unhas
das
diferéncia de
votos entre O"
propostas que
PP e o BNG,
realicei, e que
non foi quen
criticando
de constestarademais que
m e,
fo ron
Francisco Roapro.badas
dríguez talase
en nome de
polo Parlatodo · o povo
mento galego
por unanimigalego. A condade e son
trarréplica do ·
ademais senvoceiro
do
BNG foi contid as por todos os gale tudente,
e
COmpUXO Un Francisco Rodríguez (BNG)
gas". A Aznar
dos mamen- borróuselle o
tos máis brillantes do debate.
s.urriso e acusou a contrariedaRodríguez lembrou que talara
de, como recolleron as cámaras
de televisión. Fraga lribarne, na
en nome da sua forza política e
di, Canárias e
Valéncia.

Andrés Panaro .
Xosé Marra,

Voz Notícias.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro,
Calros Silvar, Gonzalo Vilas.-
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Entre as afirmacións, máis ou
menos contundentes, que realizou José Maria Aznar durante as
suas intervencións como candi dato á presidéncia do Governo
españól hai que destacar tr_es:
.os acordes pactados con_CiU
son unicamente xeralizábeis a
outras comunidades no caso da
financiación e a desaparición
dos governadores. Para cumprir
íntegramente os pactos é preciso
mudar a Constitución. E, finalmente, poñerá ponto- e final á
investigación das irregularidades
realizadas polo anterior Governó. Pela sua banda, tanto CiU
como o PNV reco~eceror;i que os
acordes. acadados non ultrapasaban o ámbito socioeconómico.

cación bostezaban nunha sesión
que pouco tempo antes se prevera histórica.
PP, PSOE, CiU, PNV, ce, uve
mesmo ERC e EA, mostraron as
suas· prisas por que se cumpíisen os pontos da converxéncia
europea. IU marcou, sen embargo ~ discrepáncias, sobre todo
desde o ponto de vista social.
Anguita _realizou unha explicación pormenorizada da situación
que vive, segundo el, a povoacióti, ben recorrendo a datos dos
especialistas, ben aes de organizacións sociais. Afirmou qüe a
de Aznar . seria u nha poi ítica
"continuista", neste sentido "pero
máis dura"., polo .que resultaria
"incompatíbel co aumento dopoder adquisitivo da povoación".

Ambos, despois de referirse ás
reticéncias que tiñan anteriormente co Hder do PP, congratu láronse dos acordes, se ben lago de situalos nun plano exclusivamente socioconómico, tacen ~
do unha chamada a que, en sucesivas conversas , teñan plasmación política.

tribuna de convidados , apretaba
a cabeza coas mans.
O voceiro do BNG aproveitaria a
réplica para denunciar que o PP
enunciaba unha política diferente , segundo se tratase de Galiza
ou de Madrid, poñendo de manifesto a auséncia de peso politice
que está 'a ter Fraga lribarne .
Como Aznar non só lle agradecera á Xunta a retirada do recurso contra a cesión do 15% do
IRPF , senón que afirmara que
os galegos non formaban unha
comunidade diferenciada, dado
que na vez de votar a nacionalistas votan ao PP maioritáriamente, Rodríguez afirmou que
"as causas están cambiando" e
"van facelo máis rapidamente a
partir de agora".

Exportar desde Barcelona
Francisco Rodríguez criticoulle
a Aznar que o seu partido presentase como investimentos galegas "as vias de comunicación
que transcurren maiormente por
Castel a-León" . O deputado gal ego revindicou á planificación
xeral da política orzamentária
por parte das com unidadas . autónomas; a preséncia das mesmas nos Consellos de Administración das empresas públicas,
así como un Plano Xeral de lnfraestruturas que poña o ferrocarril galega ao dia.
O deputado do BNG ofereceu
tamén alguns datos importan-

Joaquín Molíns, o voceiro de
CiU, poñeria de manifesto que
coa converxéncia europea "que
entre todos nos impuxemos non
se pode facer outra política".
Anasagasti, do PNV, tratou de
deixar claro, pala sua banda,
que "a nasa aposta foi pola área
socioeconómica e laboral, non
pela política, como a CEDA".

Os acordes prévios proporcionaAznar aproveitou o tono conciliador e moderado do seu discurron ao debate o que desde alguns corredores se calificou coAznar, sen embargo, chamou a
so, con chamadas á colaboraIU á colaboración, situáiídoa
mo clima de tongo. A crispación
ción, ao diálogo e á transparénnun plano similar ao do PSOE, e
cia, para anunciar duros recorpolítica de poucas semanas anafirmando que comprendia· as
tes no eido social co fin de
tes deu paso a unha unanimida· adaptarse ás exixéncias d~ Made xeralizada e á compracéncia
suas posturas.
astrich . Dado o acordo da maioparlamentar, con espectadores .
A postura de CiU e PNV era
ria dos grupos da cámara esta
nas bancadas~ lucindo as suas
postura non impediu que o seu
mellares galas, o que proporcioobrigacta, non podían adoptar
discurso fose calificado de "monou á sesión os ribetes dun ·acto
.outra postura que a compracénsocial. Até os méios de comuñi~ -cia ·có 'discürs·o· ao candi.dato·. . 'derado e cen1risfa".. - <:. 1 • 1 ' •' e Joaq~i~ 'Moli~s~ ~riav~~ de CIU.' '
1
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_Dous grupos económicos en pugnCI
detrás.dos pactos
Hqubo acordes que non sairon
nos periódicos. Foron os pactos
entre empresários referentes ás
privatizacións. O relevo da pre. sidéncia do governo coinci9e
cun profundo cámbio na estrutura económica do Estado. As privatización s comezadas polo
PSOE e que agora impulsará o
PP abren novas campos de investimento.
As grandes empresas públicas,
caso de Repsol, Endesa e Telefónica , amén de Argentária,
marcarán as liñas dos grupos
económicos (e políticos) do· estado. Existen até agora dous
grupos diferenciados que lideran
Caixa de ,Catalunya- Banco Bilbao Vizcaya, por unha parte e
Banco de Santander pola outra.

O novo Govemo gravita sobre a dereita tradicional.

tes. As exportacións de Galiza
a América Latina realízanse
desde Barcelona , mentres o
perto do Ferro! está hipotecado
pola descarga de carbón para
Endesa. Os partos de A Coruña
e San Cibrán son os máis rendíbeis do Estado. A flota española, dentro da cal a galega
destaca polo seu potencial, só
ten licéncias para capturar o
9% da pesca da UE , pero ten o
30% dos barcos. Astano é o
único estaJeiro do Estado sobre
o que se mantén a proibición
expresa de constr.uir barcos.
Aznar, pola contra, na sua exígua referéncia á Agricultura tivo
só referéncias para a mediterránea.
"Galiza é un povo rico pero empobrecido", afirmaria tamén Rod riguez , facendo referéncia á.
cuota láctea, á pesca, ás conservas e ao sector naval. "Non
se pode talar de canto se dá e
canto se recibe. Galiza paga
moito máis , porque non só expolian as nasas matérias primas
senón que non nos deixan producir". Puxo tamén como exem-

plo os fondos estruturais para
Sanidade e máis Educación, sinalando que -era un ha falácia
crer que "os fondos de coesión
chegan a cámbio de nada, nós
o que queremos é producir".
O deputado nacionalista criticaria o actual tratado de Unión Europea, afirmando que, despois
de dez anos de integración, os
perxuícios para zonas como Gal iza son evidentes. Puxo en
cuestión a actitude de forzar a
máquina "para que cadren os
números" e lembrou a Arxentina, país que sufre unha fonda
crise económica e social , para
dicer que cumpria todas as pre. misas de converxéncia da UE.
"A peseta é igual en todo o Estado , pero os salários son diferentes", concluiu .
Francisco Rodríguez , que comezara o seu discurso nun tono semellante ao de Castelao
na sua primeira intervención en
1933 , afirmou que nengunha
nación está máis interesada
que Galiza en que se dea un
cámbio estrutural no Estado, si-

nalando que estaba de acorde
en que se lle c-oncedese máis
capacidade fiscal e corresponsabilidade financieira, situándose tora da ·fronte das comunidades pobres, onde alguns, como
a Xunta, queren situar a nosa
nación.

O primeiro grupo (catalán-basca) comparte alianzas en lberdrola, Gas Natural, .Argentária,
Telefónica e Repspl: O seg_undo
(apoio tradicional do PP) en
Unión Fenosa, Endesa, Fecsa,
Sevillana, Banesto, Airtel, Retevisión e Cepsa. Cpmo ·se pode
ver, -compiten nos mesmos cam-

Emilio Botin, presidente do Banco de Santander.

pos, pero en posición de competéncia. CiU e PNV tratarán, ca
seu pacto de gov~rno , de defender os ir::itereses do primeiro gru-

P.º·

O presidente do Congreso, Federico Trillo, conminóuno a rematar cando só sobrepasara en
catre minutos o tempo estabelecid o (12 minutos), mostrando
asi unha actitude moi distinta da
que mantivera CDS anteriores intervintes.
[Xosé Manuel Beiras lanzou, o
Martes dia 8, unha advertér:icia
a Convergencia i Unió e ao seu
lider Jordi Pujol, ao asegurar
que o Bloque non "consentirá"
que o desenvolvemento do Estado autonómico "pivote sobre
as condicións e intereses particuláres de só unha das nacións
sen Estado", en referéncia a Cataluña. Beiras sinalou que o
BNG, coa sua preséncia nas
Cortes, está decidido a que "isto
· non señaasi".] • _

1

lsidre Faine, director xeral adxunto de La
CaíXa.

•

O outro pacto que non saiu á luz
ten carácter político e contou
como protagonistas ás cúpulas
dos dous grandes partidos estatais. Aznar, afirmou, en re.sposta a Julio Anguita: "Non me pida
que investigue ao governo anterior, non vou facelo". Atrás queda a promesa de exix1r responsabilidades. O pacto selouse na
entrevista que mantiveron Aznar .
e González e na que tarrién estivo presente Adolfo Suárez. Todos terian bastante que perder
se se comezaba a destapar a
guerra suxa acometida durante
a transición. González por motivos evidentes, Suárez para non
verse comprometi90, Aznar para
non face~ perigar a persoas influintes do seu partido , caso de
Martín Villa e Fraga lribarne. •

Onde está o centro?
José Maria Aznar comprometuse a dar un xiro ao
centro, froito da necesidade do pacto con CiU, PNV e
CC e dos medos á dereita dura que ainda aniñan no
eleitorado. O novo presidente calificou o seu Governo
de centrista e a maioria asi o resaltou.

BBV, e na sua axenda· figuran as privatizacións de
Teneo. Eduardo Serra, Ministro de Defensa, está
vinculado ao outro polo económico desta nova etapa,
o que lidera o Banco de Santander, e á indústria de
defensa que o mantivo a el mesmo, desde os tempos
de UCD, ocupando cargos decisivos do ministério.
Defensa subsídia tamén a indústria das
telecomunicacións. Serra _p.rocede dunha destas
~mpresas, Airtel, na que acadou o c_
árrego grácias ao
consen~o habido no seu dia entre González e Aznar,
apoiado polos militares e pola Zarzuela. A sua
responsabilidade, cando saltaron os escándalos na
etapa de Narcís Serra, faino o máis indicado para
evitar a fuga de información, sobre todo dos servícios
secredos, algo do que recelaba a própria Zarzuela.

É centrista falar de diálogo, tr~nsparéncia, cercanía
aos administrados, austeridade e do parlamento como
eixo do debate político? Sen dúbida. Con todo, o
discurso de Aznar paréQese, en demasiados tramos,
. a.o pronunciado por Fraga lribarne ao facerse coa
presidéncia da Xunta e xa é coñecida a sua prátiGa
posterio~.

Non é posíbel, sen embargo, calificar de centrista a
liberalización do mercado de traballo, a redución
inmediatamente anunciada dp gasto público e a
privatización de empresas rendíbeis.

É centrista, por' outra parte, o novo Gabinete? A
análise individual dos seús componentes mostra un
carácter máis conservador que liberal, máis dereitista
que centrado. A maioria dos seus membros canta cun
forte componente relixioso, con maiores ou menores
vínculos ao integrismo opusdeista. Os dous
independentas, encargados de áreas que afectan á
económia, están vinculados a cadanseu grupo forte do
empryyariado.
O de lodústria, Josep Piqué á La Caixa- ~~
~
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(Traballo) exerce de señprito andaluz, con alguns
rasgos de populismo. Margarita Mariscal (Xustiza)
situase na asa dereita da xudicatura, como xa
demostraron as suas actuacións no Consello Xeral do
Poder Xudicial.
O nomeamento d~ Abel Matutes en Exteriores sentou
mal na dereita ultramontana que o atacou ao dia
seguinte de ser nomeado. Descalifícano por sen un
grande empresário (controla o seu próprio banco, o de
Ibiza) e canta de vello con numerosos negócios
inmobiliários e especulativos nas costas españolas.
Pero o descontento de El Mundo ~ ABC p~rece vir
dado máis ben pola sua amizade co entorno socialista
de Txiqui Benegas e con aqueles que fixeron negócio
na loita antiterrorista.

A área económica, dependente de Rodrigo Rato
(interlocutor do PP ante o mundo empresarial do que é
destacado membro) poderia calificarse como
liberalismo conservador, incluidos os seus membros
procedentes de AP caso de Loyola del Palácio.
Alvárez Cascos, o cordenador da área política .
representa á máis xenuina dereita:, incluidos os seus
excesos verbais. Romay, opusdeista como Del Palácio
e Tocino (tamén vella aliancista) xa é coñecido para os
galegos. Esperanza Aguirre, nova ministra de
Educación e Cultura nen é liberal , nen ten demasiado
qi.Je ver con calquera
dos ~dousr: ámbitos.
Javier Arenas
, _
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Mayor Oreja e Arias Salgado son os máis citados ,
pero é surprendentemente Mariano Raxoi o que logra
os maiores calificativos de dialogante e moderado.
Todo o contrário do que demostrou ao seu paso pala
vicepresidéncia da Xunta, incluida a sua negativa a
- falar en galego e o seu gasto por leituras sociobioloxistas como O xen egoísta de Richard Dawkins ou
A envexa igualitária de Gonzalo Fernández de la
Mora.•
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GAL IZA
Cedeu ás pretensións de Aznar ePujol acámbio de influéncia persoal no novo gabinete.
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Fraga non anunciou nengunha compens~ción á cesión do IRPF
blicamente, nunha entrevista en
TV3 , que ademáis do acor.do
escrito entre CiU e PP "existe outro non escrito que agardamas
tamén que cumplan".

*A.E.

Unha semana despois de que
a Xunta anunciase a retirada
do recurso de inconstitucionalidade pola cesión do 15%
do IRPF ás autonomias, Manuel Fraga lribarne ainda non
foi capaz de citar unha medi- ·
da solidária que compensase
o custo que traerá para Galiza
o novo modelo de financiamento. Non o fixo na rolda de
prensa do 2 de Maio, cando
realizou o anúncio e tampouco despois de visitar a José
Maria Aznar na Moncloa o pasado dia s~is.

Críticas do PSOE e BNG
ó novo modelo de financiación
ten unha ventaxe: Galiza terá
máis autonomia financieira, báse
da autonomia política e poderá
xestionar os seus próprios recursos. Así o pensa o BNG, que reclama medidas compensatórias
directas e outras de tipo político.
Xosé M. Beiras apontou que ao
retirar o recurso, Fraga despexa o
camiño e "como ademáis carecen
de escrúpulos, non lles parecerá
brutal a contradición na que incurren". "A cidadania, engadiu, toma
boa nota destas cousas" .

Jordi Pujol reclamou do PP que a
Xunta retirase o recurso de in. constitucionalidade pala cesión
do IRPF "como sinal de boa vontade antes de que se celebre a
sesión de investidura". Fraga lribarne asi o fixo e o 2 de Maio
anunciou a medida, pero preparou unha bomba informativa que
anulase este efecto e desviase a
atención para outro problema:
anunciou que se voltaria a apresentar como candidato nas próximas eleicións autonómicas.
A retirada do recurso do IRPF, unha baz:a persoal para Fraga.

Segundo fontes do PP en Madrid,
Fraga negodou até o último minuto a retirada, pero non eran
contrapartidas a Galiza as que
solicitaba o presidente da Xunta.
Os populares madrileños, encabezados por Aznar, deixarón ver
un profundo malestar contra Fraga, toda vez que as demandadas
deste, a cámbio da retirada do recurso, consistiron na inclusión de
persoas próximas no novo Gabinete. Oeste modo, Fraga ainda
non pudo anunciar nengunha das
medidas solidárias que tratarian
de correxir o desequilíbrio orzamentário provocado pala nova financiación.
·

fideis para incluir a Romai Beccaria. Próximos a Fraga tamén estarian o_s ministros Abel Matutes,
Loyola del Palácio e Margarita
Mariscql. En Madrid danse por fin al izadas as concesións e as
mesmas fontes sinalan que "aqui
rematou a sua capacidade de
presión, agora terá que plegarse
aos critérios de Aznar".

Galiza prexudicada

A cesión do 30% do IRPF ás comunidades autónomas agravaria
as diferéncias entre as comunidades ricas e as pobres. Estas últi0 presidente honorífico do PP
mas verán descender de xeito
ainda aspira a influir directamente
alarmante a sua financiación adina política estatal,
cional anual. Seutilizando a finangundo o profesor
ciación a Galiza
Alvarez Corbacho
como moeda de
o primeiro custe
cámbio. Desde os
prodúcese "cando
meios de comunia perda de recaucación máis próxiinclusión de
dación que supón
mos a Aznar xa
ceder o 30% d.o
se insinuou esta
Isabel Tocino foi
IRPF ás comunicircunstáncia e
dades autónomas
estes mesmos
influéncia directa
é superior cada·
méios non dubiano ao aforrado
daron en pedir do
de Fraga, pero
en transferéncias
novo Presidente
desde Madrid
que ten o Estado
por ese mesmo
que cortase amarras con Fraga..
danse por
concepto". ·

Un segundo custe para a Facenda estatal poderia derivarse
do establecimento dun fondo de
nivelación destinado a compensar as diferéncias de crecimentos recaudatórios do tramo autonómico do IRPF. Segundo
Corbacho a sua cuantía é por
agora difícil de estimar, pero os
seus efectos orzamentários poden ser relevantes . En todo caso hai que recordar que estes
custos trasládanse sempre aos
cidadáns por meio de maiores
trabucos ou mediante unha redución do gasto.
Neste senso Aznar, xa anunciou
que levará a cabo un primeiro recorte orzamer¡tário por valor de
200.000 millóns de pesetas que
será aprobado esta semana. A
carteira de Fomento será a máis

prexudicada. O seu titular, Arias
Salgado, reco(lece que se verá
obrigado a aforrar 70.000 millóns
nos investimentos previstos. A incógnita agora está en saber se o
recorte afectará ás infraestruturas
galegas.
Uri segundo aspecto a considerar
é o distinto crecimento que terá a
recadación do IRPF cedido ás
comunidades autónomas probes
e ricas . Estas diferéncias en capacidade fiscal poden ser máis
ou menos relevantes, pero as
suas consecuéncias sobre o nivel de servícios públicos serán
inaceptábeis . Por is·o é imprescindíbel a inclusión de medidas
correctoras ainda non explicitadas. Neste senso hai que destacar que o 6 de Maio, Jordi Pujol
recoñeceu, por primeira vez pu-

O PSOE, pola sua banda, considerou a retirada do recurso do
IRPF como "un acto de traición
aos intereses de Galiza", en palabras do seu secretário Xeral,
Francisco Vázquez. Os socialistas critican que a cesión do 30%
do IRPF se faga sen topes que
corrixan as desigualdades, afirmando ademais que as comunidades máis ricas poderán criar
paradisos fiscais que engaden
os investimentos empresariais.
Segundo Vázquez , a diferéncia
financieira entre Galiza a Catalunya "será de un a catro en contra nasa, pois a Generalitat poderi a recadar en cinco anos
100.000 millóns máis que Galiza". Vázquez acusou ao BNG de
entenderse con CiU, antepoñendo esta relación aos intereses
gal egos.
Fraga lribarne pola sua banda,
recordoulle ao PSOE que antes
estaba a favor da cesión do 15%
do IRPF e agora pronúnciase en
contra., poñendo de manifesto
como o próprio Vázquez non votou no congreso dos Deputados
contra esta medida. Os sindicatos, pola sua banda criticaron a
retirada do recurso por parte da
Xunta, mentres a patronal deulle
apoio á medida.•

A

Despois de visitar
finalizadas as
Estimacións rea Moncloa, como
centes calculan
primeiro convidaconcesións.
unha menor recaudación fiscal
do, Fraga negou
ter dado consello
neta para o Estaal g ú n ao novo
do que oscila ao
presidente tocan.carón dos 50.000
te á cbnfeción da
millóns de pesesua lista de ministros. Pero destas anuais. Pero o novo Goverde. sectores do PP non só se pon
no non ten calculado este monde manifesto que a inclusión de
tante, segundo recoñeceu Malsabel Tocino foi indicación direcriano Raxoi, o novo ministro de
ta de Fraga, senón que tamén se
Administracións Territoriais, e
sinala que o actual presidente da . tamén Aznar na sesión de invesXunta moveu as i;)aza~ ,dos s~u~ .. fipiJíq: ·. -, •... · ,
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N acionalistno, económico por supos to
Segundo un recente documento do Departamento de
peración e da pobreza. Esas rexións.eran as máis ricas do
Estado norteamericano a filosofia do novo nacionalismo
mundo na produción de algodón, a fibra máis importanbasease no princípio de que o povo dun país "debe de
te da época e tiñan unha manufactura avanzada, na capital Daca, comparábel á de Londres. Un século máis
ser o principal e primeiro beneficiário do desenvolvimento que producen os recursos próprios da sua natarde, na Cámara dos Lores, sir Charles Trevelyan, desción". Os EEUU decidiron opoñerse firmemente a este
cubriu como Daca pasara a ser ün subúrbio marxinal e
política destinada a satisfacer as necesidades internas e
como nas partes da India que controlaban os británicos,
reducir as desigualda'."des, poñendo en marcha en Amériminaron e trataron de destruir o cultlvo do algodon, susca Latina os resortes necesários para eliminar o nacionatituíndoo pola mapula, e o sistema de manufacturas,
lismo económico "en todas as suas formas", insistindo · que en moitos aspectos €ra comparábel ao seu próprio.
en que o desenvolvimento de América Latina debía de
Segundo a reyolución industrial ia modernizando e urser complementário ao dos EEUU.
banizando Inglaterra, a India convertíase nun país agrário e pobre. Os advogados do libre comércio recoñecian:
Bengala, antes de chegar os ingleses á India, era consi"o que estamos a facer na India non está ben, pero non
derada un dos paises máis ricos do planeta. Hoxe esa zohai outro xéito de protexer as nasas fábricas textís de
na chámase Bangladesh e Calcuta, os símbolos da desesLancaster. Ternos que destruirá competéncia". •
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• Garcia·SabeH quer adicarse á cultura

-·

9 DE MAIO DE 1996

Prometera que a -.
chegada do PP á
Moncloa ía solucionar
todos os problemas

1

apresentase
á reeleición
desconfiando
das intencións

butros episódios críticos de Garcia-Sabell no seu cargo de
veedor do poder central , foron os embarrancamentos do
cargueiro panameño Casón, na praia do Rosto da Fisterra,
e do petroleiro grego Aegean Sea, ao pé da Torre de Hércules. O Delegado fixo en ambos dous casos unha defensa apaixoada das decisións do Gove~no de Madrid.
En continuidade cun estilo secretista e de belixeráncia contra a Prensa, Garcia-Sabell agachou o texto da sua carta
de dimisión á Aznar, ainda que se lle lembrou que o Governo que representa ten asinados catro tratados internacionais a prol do acceso dos informadores á correspondéncia dos cargos públicos.+

do governo

Aznarcon
*A.E.

O anúncio de Fraga de apresenta rse para un terceiro
mandato fundaméntase nas
mesmas razóns que o trouxeron en 1989, "poñer a Galiza
na vereda dos retos do ano
2000" e agora, internamente,
xustificou o seu trasacordo,
afirmando que era preciso
" para Galiza e para o partido,
ante a nova situación que se
dá en Madrid " .
Na tarde do 2 de Maio , Xosé
Guiña semellaba ser un home
feliz pensando nunha nova
maiori a do PP na Galiza. Afirmaba que no partido non collera
de sorpresa o anúncio de Fraga
lribarne de apresentarse de novo á reeleición. Como exemplo,
explicaba que xa oito dias antes,
nunha entrevista no Faro de Vigo , insinuaba abertamente que
Fraga recuncaria. Máis o certo é
que Fraga non convocou nengun órgano partidário para decidir que ia ser de novo candidato
á Xunta. Tampouco nas múltiples reunións que tivo con distintos conselleiros lles comunicou a sua decisión de ser o candidato do PP.

5

García Sabell lembra á Aznar a sua relación cos sucesivos
presidentes autonómicos como aberta, sinceira e de mútua
colaboración, pero salienta que foi extremadamente cordial a
que mantivo con Fraga.O delegado dimisionário foi quen de
dirixir un retardatário recurso contra a Lei de Normalización
Linguistica da Xunta e de promover simultáneamente, desde
a Académia, a normativa ortográfica que o próprio recurso
coutaba. Ocupando a sede coruñesa da Académia, un grupo
de intelectuais quixci denunciar esta actuación incongruente.

Fraga

Galiza

Nunha carta enviada Martes sete ao novo presidente do
Governo madrileño, o delegado na Galiza do executivo
central, Domingos Garcia-Sabell, renunciou, sen apelación
posibel, ·ao seu cargo. Garcia-Sabell representou ao Governo central da Unión de Centro Democrático e aos sucesivos do PSOE durante os úitimos .catorce anos. O tamén
presidente da Académi"a Galega di na sua carta a Aznar
. que está a piques de cumprir oitenta e oito anos e quer reservar capacidade de traballo para rematar unha obra cultural á que non atribue merecementos maiores pero que
cor:isidera un c-ompromiso co seu país.

• OConsello da Xuventude recolle os primeiros
frutos da alianza entre PP e PSOE Fraga observa desde a tribuna durante o debate de investidura.

na repercusión negativa que
traia consigo a retirada do IRPF,
pero non só iso . A política do
novo Governo non ia ser quen,
en ano e meio, de explicitar os
benefícios que se anunciaran
habia traer a chegada de Aznar
á Moncloa. Foi o próprio Fraga
quen dixo que os recortes orzame ntários ian incidir negativamente en Galiza, igual que os
pactos con CiU e PNV , que
xustificou por razóns de Estado.
Asi , o primeiro debate xirou sobre a necesidade de adiantar as
eleicións e daquela a Xunta comezou a taponar conflitos soqiais a seis meses vista (caso
Alvarez) , traballando co horizonte de convocalas antes de finalizar o ano.

bia tempo. A coincidéncia non
era tal. Fraga, pésie a insistir
unha e outra vez que a sua palabra é leí, sempre se distjnguiu
por facer o contrárjo do que promete e, agora, a sJa aposta por
non repetir máis de dous mandatos, vóltase contra del. O presidente da Xunta puxo nestes
seis anos os elementos necesários para que todo conducise
inexorabelmente á sua persoa
como única saida posíbel. Os
anúncios de nomear vicepresidente, sustituto, organizar o partido, acabar coas baronías, non
se cumpriron en nengun caso.
Pala contra alentou sempre a división interna e apresentouse
como único nexo entre os distintos grupos do partido,

Para adiantar as eleicións,· e evitar as repercusións negativas
que vai ter para Galiza a política
popular en Madrid -Fraga estaba descontento con Azna:r porque non se plegaba as suas demandas- era necesário ter un
candidato de consenso. Pero
Fraga non olla ainda o partido
preparado para nomear un seu
sucesor sen que existan fortes
convulsións internas. Os últimos
inquéritos .que cian ao PP a perda da maioria absoluta na Galiza, e o ascenso do BNG; foron
outros dados barallados nas distintas reunións de Fraga .con
seus Conselleiros. Xosé Guiña
comentou a A Nosa Terra que a
decisión de Fraga ia facer que
Xosé Manuel Beiras "chegue
aos 65 anos sen ser presidente,
algo que non sei se poderá res,istir".

Ao mesmo tempo o anúncio
convertíase nun claro pulso a
Aznar, tentando deixar de manifesto a sua capacidade de andar
á marxe do partido. Non tivo reparos en contradicer as resolucións adoptadas, tanto en Compostela como en Madrid, seguindo precisamente a sua própria
teoría da limitación de mandato.
Fraga pensa que el é excepcional e que as normas que el dicta
non ten porque cumprilas. Tan
creído ten o seu papel que non
ten repár.os en afirmar como
xustificación que "nunca ·como agora podo facerlle un servício a
Galiza". ~orno afirma Xosé Luis
Barreiro, bó coñecedor de Fraga, en Madrid saben moi ben
"que aplacada a vaidade de don
Manuei , os problelT]aS de Galiza
deixan de existir". Xa o recibiu
Aznar, de primeiro, virá a visitalo
Pujo! e tamén Mariano RajoL

O que si se puxo de manifesto
nos despachos de Fraga cos
seus máis directos colaboradores, foi a preocupación pola situación que se estaba a producir no
Governo central. Desde a dirección do PP presionaban para que
a Xunta retirase canto antes o ·recurso do IRPF, como xeito de
chegar a un acorde con CiU. Un
sector do PP galega opúñase a
que esta medida se levase a caA solución Fraga
bo , contestando, tímidamente ,
Fraga anunciou xa que Hernánque se non era o mesmo a finanSemellaba que todos os eledez Cachón , un home de Ro ciación que acordaron Pujo! e Ázmentas ian nunha direcc ión : a
ma i, voltará a ser , de novo ,
nar ca a cesión do 15% do IRPF,
única solución era que Fraga
consetleiro ainda que, se por alo fallo do Constitucional non tiña . lribarne recuncase . A'2J bases
go se distinguiu foi pala sua ineporque anular o novo sistema de
populares asi o d emandaban
ficácia. A fráxil correlación interlinanciamento. Até catro cansecon máis de 40.000 mil cartas
na de forzas non lle perm ite malleiros interviron neste senso no
enviadas a Raxoi. Os empresánobrar e Fraga ainda cisma soCon.sello celebrado o-2 de Maio.
rios prónunciábanse a favor e
breo calado da crise no seu Ga- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - ur-i -seciG i: dos-ciirixer-ites- tamén- - -bii:iete-. -Se .comez.a- a -mudar pe- - ,
No que habia acordo no PP era · llo viñan demandando desde hazas, pódese vir todo abaixo. •

-O afogamento institucional ao que estaba sometido do
Consello da Xuventude da Galiza rematou tan pronto
como os nacionalistas foron desaloxados da sua
dirección e foron substituidos polo PP, en base a un pacto
-- coas Xuventudes Socialistas. O primeiro fruto da nova
situación foi un acordo asinado entre o próprio Consello e
Secretaria Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas
no Exterior, da que é titular Fernando Amarelo de Castro.
O Con sello; que preside o membro do PP, Xosé António
Constenla, e cuxo vice presidénte é o secretário xeral das
Xuventudes Socialistas, David Balsa, fala dl!nha nova liña
de traballo que comeza con este acordo e que consistirá
en que a Secretaria Xeral das Comiunidades Galegas no
Exterior fará chegar aos centros galegos a documentación
relacionada co Consello. "Desde o CXG a valoración que
- realizamos é moi importante xa que para nós esta era
unha verdadeira débeda histórica con taqueles mozos e
mozas que,_por un motivo ou outro teñen que viver ou
traballar fora do país", di un ha nota do Consello. +

• Camilo Nogueira eleito membro do Consello
Nacional do BNG
O histórico líder nacionalista, Camilo Nogueira, entrou .a
formar parte do Consello Nacional do BNG no marco do
proceso de constitución do mesmo, que comezou na última asemblea Q.esta forza, en Ferro!, e que se prolongou
até o 30 de Abril porque O"' sistema de eleición dos seus
membros require que 25 deles sexan eleitos en asemblea;
que cada colectivo desig·ne a dous máis (hai sete colectivos) e que cada comarca elixa a outro (hai 23 comarcas).
Camilo Nogueira, xunto co Beatriz Navarro, foi eleito membro por Unidade Galega como un dos dous representantes
desta forza no Bloque. Domingos Merino e Ana Gandón xa
estaba no Consello Nacional porque foran eleitos na
asemblea do Ferro!. Beatf.iz Navarro é unha militante coruñesa de UG que xa formaba parte do PSG-EG e que está
integrada na Comisión Executiva Nacional. O · pasado 20
de Abril Camilo Nogueira fara eleito membro do Consello
Nacional de .Unidade Galega polo procedimento de -cooptación, utilizado xa en ocasións anteriores. "Víamos anormal que Camilo Nogueira fara eleito membro do Consello
Nacional do Bloque e que non estivera no de Unidade Galega", explicou o secretário xeral Dom ingos Merino. +

• Os alcaldes da Eso ameazan con marchar do
PP tras reunirse con Piñeiro Permui
O alcalde de Paradela , Xosé Manuel Mato, ameazou de
novo co n marcha r do Partido Pop ular tras unha
. infrutuosa re unión mantid a entre os alcaldes dos concello
afectados pola Eso e o conselleiro de Educación, Xan
Piñeiro Permu i. O conselleiro non atendeu as peticións
dos alcaldes, que recollian as propostas da
Coordenadora de Afectados pola ESO de non aplicar
transitoriamente a Rede de Centros durante os dous
próximos cursos e abrir UA'debate qtJe solucione o · · · -·· · · ·
problema e no que participen tódO$ os implicados.•
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OP·t NIÓN
A LIBERDADE NACIONAL - .ESPECIALMEN,
TE EN GALICIA ONDE O NACIONALISMO A
CONSIDEROU HISTORICAMENTE COMO
UN INSTRUMENTO DE PROGRESO CONTRA
A DEPENDENCIA E A MARXINACION ·NON PODE EXISTIR SEN CAPACIDADE FIS,

CAL SE A SOBERANIA FISCAL ESTA NO
CENTRO DA CONSTRUCION HISTORICA
DOS ESTADQS, UNHA DETERMINADA CA;
PACIDADE FISCAL É·N.ECESARIA MESMO PA,
RA TORNAR EFICAZ A REDUCIDA AUTONO,
MIA DERIVADA DA CONSTITUC10N DE 1978.

A .A UGA·E
ONENO
XosÉ MANUEL SARILLE ·

FISCALIDADE E AUTOGOBERNO
CAMILO NOGUEIRA

A aspiración a contar con competencias tributarias non pode formularse, por outra parte,
perdendo de vista os nosos intereses actuais,
mediatizados polo carácter limitado da autonomía política conseguida, de tal forma que
mentres Galicia teña o carácter l.nstitucional
de Comunidade Aut_onóma do Estado debe
reclamar recursos que lle permitan situarse
como sociedade e territorio en condicións
económicas de igualdade con calquera outra
comunidade.

É desde esta doble posición como, creo, que se
debe enfrontar o debate sobre o financiamen~
to autonómico e a corresponsabilidade fiscal,
a propósito dos acordos
entre o PP e CIU.

tulo non ten xa incidencia positiva ningunha
na sociedade e na economia galegas.
Esta é a situación que enmarca o pacto entre
PP e CIU. Un acordo que de ser asinado por
un partido nacionalista galego tería un contido distinto, pois non responde obviamente ás
. esixencias da economía e da sociedade galéga.
O acordo entre aqueles partidos, consiste basicamente nunha modificación das transferencias financeiras ás comunidades autónomas que corresponden á participación nos ingresos do Estado, de tal forma que unha parte
deses irtgrésos son sustitüidos por unha cifra
equivalente ao 30% do
hpposto da Renda recadado en cada Comuni- dade Autónoma. A partir dun momento inicial
- no _que esta modificación no.n ten consecuencias nos ingresos
relativos das CCAj\ dado que se sustitue sim-·
plemente unha parte
dos ingresos por outra
suma igual de distinta
, procedencia- ese 30%
do Imposto sobre a
Renda das Persoal Físicas colle autonomía,
evolucionando e-orno ingreso da Comunidade
Autonóma. En Galicia ese ingreso evolucionará en función da renda dos resideqtes e, loxicamente, do estado da economía galega, así
como das tarifas do IRPF aplicadas polo Goberno Galego. Segundo cifras de 1995, Galicia financiaría por esta vía sobre 81.000 millones de pesetas, o que supón actualmente só
o 10,25% do seu Orzamento.

'Os cataláns
reivindicaron este
cambio, pero isto non
significa que toda
mellara para· aquela
nacionalidade supoña
un perxuizo para
. Galicia"

Salvo a excepción de
Euskadi e Navarra, o sistema ·autonómico, por
inercia histórica e por
temor á independencia
orzamental que conleva:ba, non adecuou a fiscalidade á nova realidade,
conservandose unhp. Facenda centralizada. Argumentabase que z. sobetanía fiscal constituía un
atributo· irrenunciabel
do Estado. Desta forma,
a ampla capacidade de gasto propia das
CCAA --que en Galicia se situa hoxe entre
o 20% e o 25% do Produto Interior Bruto-non foi acompañada da correspondente capacidade fiscal, creandose un caldo 'de cultivo
ideal para o populismo ; a irresponsabilidade
no gasto, e poñendose- en perigo o propio
equilibrio financeiro das autonomías,, en perxuizo do autogoberno.

Como consecuencia, a fiscalidade segue basi~a
Os cataláP.S reivindicaron este cambio, ademente nas mans do Estado. En Galicia ,.-para
mais de para profundizaren no· autogoberne
un Orzamento consolidádo do 790.291 millóns
como corresponde a súa estratexia, por conside pesetas en 1995- as transferencias correnderaren que a evolución econÓinica prevista e
tes procedentes dos ingresos -do Estado (Imposa normativa·a aplicar me llorará os seus ingreto de Sociedades, IRPF, IVA, etc.), incluidas as
sos futuros. Pero isto non significa que toda
"específicas para a Sanidade, constituerr o groso
mellara para aquela nacionalidade supoña un
do financiament9, atinxindo o 73,55 do total.
perxuizo para Galicia. De feíto, ainda que CaAs transferencias redistributivas do Estado a . taluña -respeito de Galicia- vai sustituir
través do Fondo de Compensación Interterritoinicialmente co 30% do seu IRPF unha maior
rial non pasan dun cativo 3,00% de maneira
cantidade absoluta e porcentual de ingresos
que sumadas ao resto das transferenciás de capi~
de procedencia estatal, non está determinado
tal, entre elas as procedentes' da Unión Europea
que a evolución futura sexa relativamente (Fondo de Compensación Interterritorial, Fondesfavorabel para a nosa nación. Dar isto por
dos Estruturais, Fondo de Coesión), non checerto seria; como' mínimo, afirmar que sempre
g~n máis que ao 9,07%. Os impostas cedidos
é mellor deperrder de Madrid, porque o Estapolo' Estado (Patr_imonio, Transmisións P~tri
do español actuaría astratexícamente como
moniais e Actos Xurídicos Documentados, Subenefactor en relación con Galicia, cousa
cesións e Doazóns, Xogo), nos que Galicia non
desmentida pola experiencia histórica, e afirten competencia normativa, limitandose a remar tamén que a sociedade galega non vai
cadalos, supoñen o 4,84%. No total ternos un
asumir responsabelmente a xestión dunha
87,47% de ingresos sobre os que Galicia non
parte .dos seus ingresos, como corresponde a
ten ningunha ou practicamente ningunha catoda aspiración ao autogobemo . .
,pacidade fiscal.
(É este un problema que debe ser obxecto de
As taxas e outros ingresos propios, só acadan
estudo e de analise política polo nacionalis- ·
o 3,20%. No resto a partida _máis impc5rtante
mo. Se tomamos como referencia a Cataluña;
é a Débeda Pública (7,95%), cuxo ingreso en
ésta tería hoxe, sen dúbida, unha maior auto1995 case se anula co gasto destinado a amornomía financeira que Galicia, pero non necetizar o principal e pagar os intereses da extrasariamente incrementaría os seus ingresos no
ordinaria débeda vixente e procedente de orpróximo futuro en maior medida relativa que
- ...zamentos-anteriores, de forma _que_este capí:c __ .a_ ~bsanadón. Galida padería resultar bene..-

ficiada cuantitativamente se aproxima a súa
renda por habitante á catalana e, en todo caso, se mellora a súa cuota media do IRPF por
residente onde Galicia ten que dar unha batalla política fronte á situación a Madrid, capital do Estado e residencia de adiñeirados
que conseguen rendas noutros territorios, e
comunidades autónomas con cidades como
Barcelona e Bilbao, polas mesmas razóns) .
Nesta circunstancia o nacionalismo galego
ten que esforzarse por presentar unha alternativa como nacionalidade na cuestión fiscal,
guiada pola perspectiva da soberanía e da suficiencia, e elaborar, de xeito máis xeral, propostas concretas sobre os ingresos orzamentais, ao servizo dun programa de goberno que
teña en coma as circunstancias da nosa sociedade. Un programa que defenda a permanen,
da das prestacións sociais individuais a cargo
do Estado --en especial as pensións derivadas
de dereitos persoais irrenunciabeis ligados ao
traballo de toda a .vida- que constituen un
dereito irrenunciabel de cidadáns e nunca unha subvención; que instrumente desde competencias e re~u'rsos administrados polo propio Gobemo Galego medidas orientadas á eliminación definitiva da dependencia e do
atraso industrial relativo; que inclua a esixencia ante o Estado e a UE da modernización
das vias de comunicación e todas as infraestruturas de relación con exterior. Un progra,
ma que fortaleza, por fin e como sintese, o au,
togobemo nacional na confianza nos recursos
e na capacidade da sociedade galega, na pers,
pectiva de eliminar toda dependencia duradeira de subvencións do exterior.
Unha alternativa contraditorifl, polo tanto,
coa posición dos ideólogos do centralismo, que
reivindican agora a pobreza como un carácter
permanente de Galicia, como. argumento para
manteren un sistema que impide o autogober,
no e non asegúra a equidade, utilizandoa como
carauta dun centralismo de novo cuño.•
CAMILO NOGUEIRA ROMAN é

economista e membro do BNG.

Xosé Lois

Nada resulta máis fácil que dar ideas ¡:>ara
que outros fagan as cousas. Pasa en todas
partes. O mirón di-lle ao palista cal é o
xeito de facer o desmonte, o charlatán de
café asegura que solucionaria o de Chechenia con duas chamadas telefónicas e o
articulista de prensa, como sabe de todo,
convertiría facilmente o mundo en utopia, se lle deixaran_.
Quen teña tido re ponsabilidades de dirección, en calquer cousa, sabe do fácil
que resulta largar ideas e do difícil que é
facer algo con elas. Despois do 3,M extendeu-se o costume de subir-lle ao poleiro ao BNG, e indicar-lle o que .se debe facer para mellorar no futuro. E como estamos niso, af vai unha nova receita.
O Bloque foi-se desfacendo dun lastro
ideoloxista, de verborrea e inconcreción.
O camiño á moderación estivo favorecí,
do pola profunda crise ideolóxica da esquerda, que ten empobrecido o discurso
e a acción progresista. Ao non haber de,
bate sobre os princípios nas filas bloqueiras, corre-se o sério perigo de que, xunto
co lastro inútil, se tire tamén parte do
que resulta esencial, ou sexa, o compromiso cos desfavorecidos, do país e de fóra. Trata-se de que coa auga suxa non
marche tamén o neno, segun palabras de
Marx.
Poucas cousas foron tan saudábeis para a
política galega como esa adecuación do
discurso e o abandono de tantos dogmas
inservíbeis. Pero cómpre saber onde está
o fondo do barranco. O Bloque é de esquerdas e debería articular constantemen,
te proxectos e alternativas, fixando princípios. Hoxe parece imprescindíbel a criación dun centro de estudos polrticos e
económicos vinculado ao BNG (primeir
salto ao poleiro). Unce-lle tamén -e non
ao Bloque, senon ao galeguismo progre ista- a fundación dun diário de calidade,
comprometido con Galiza, libre, abert ,
plural e obxectivo (segundo salto). Duas
empresas moi difíciles, pero que on pea,
res básicos e urxentes. •
XOSÉ MANUEL SARILLE é
Presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.
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Na apresentación do proxecto ·a_PP amparábase .nas li.mitacións na regulamentactón estatal

·A Xunta defende ·unha Lei de Caixas hipotecada

pola caréncia de competéncias
90- CARME VIDAL

A tramitación da Lei de Caixas de Aforro chegou ao seu
fin sen que a nova situación
política saida das eleicións
Hxera mudar a postura do
PP. O voceiro do BNG, Xosé
Manuel Beiras deu un xiro
ao debate final, no que se
mantiveron 141 emendas da
oposición sobre o 72% dos
artigos, ao pedir o aprazamento na votación e pór sobre a mesa a inhibición da
Xunta que deixa a Galiza
"descolgada dos acordos
que teñen que ver cQs motores económicos".

Be iras botou en cara á · Xunta
non ter tratado co PP, central
temas tan importantes e cruciais para a economía ·galega
como son os instrumentos financiaieros e creditícios. Asi a
Lei de Caixas viria mermada
nas suas posibilidades por
"unha invasión de competéncias por parte do Estado" tal
como quedaba definido no proxecto do governo e asi se mantén nun momento en que "os
acordes con forzas políticas
catalanas e bascas amosan
que o PP está dísposto a unha
metamorfose do Estado das
Autonomías" segundo o voceiro do BNG.

Para Beiras a Xunta non está
agora "atada de pés ·e mans"
como argumentara no debate
de presentación do proxecto,
cinguíndose ás limitacións impostas pola regulamentación
estatal, e pode demandar
competéncias na matéria que
para o BNG son "insufi cientes"
por seren claves para a dinámica económica do país. No·
entanto, o centrar o debate
sobre o financiamento autonómico converteria en "ponto de
partida o que é de chegada"
evitando a pergunta fundamental: "por que un ha sociedad e xera máis recursos que
outra?". Parodiando· a respos-

ta que deu Aznar ao BNG no
debate da in.vestidura, Beiras
perguntouse "que receptiv~da
de hai para os galegas de Galiza?" e pediulle ao PP galego
que "demostre que canta tanto.
como pode contar CiU" e demandou un aprazamento na
votación para que a Xunta
apresentase as suas demandas ao governo do Estado e
logo retomar o debate en ponéncia conxunta. A proposta
fói rexeitada polo PP ao entender que "se confunde o qu.e
é financiamento autonómico e
a ordenación de entidades de
crédito" segundo o voceiro popular Pablo Egerique.

Obra social sen critérios
Unha das discrepáncias básicas d_o BNG sobre a lei que se
ven de aprobar cos votos do
PP é a falta de democratización
dos órganos de governo das
Caixas, ponto este no que tamén fixo fincapé o voceiro socialista Xosé António Ventoso.
Segundo o portavoz socialista
a lei adoece dun excesivo intervencionismo por parte da Xunta
na xestión das Caixas de Aforras mentras se comporta "de
xeito timorato nos fondos da
obra benéfico social xa que qon
se atreve a talar de critérios
orientadores da inversión".+

Manuela L. Besteiro di·qQe soubo dos carteis sexistas
de Galicia·Bella 96 pola prensa
" ·. ·..
..

90- PAULA CASTRO

Diversos concellos galegos recib i ron o cartel anunciador do
concurso de beleza "Galicia Bella 96", cun caracter marcadamente sexista eco aparente patrocínio da Xunta de Galiza, tal e
como indica a preséncia do seu
anagrama. Ante o que se considerou un atentado contra a dign id ade feminina, a deputada
Olaia Fernández (BNG) perguntoulle á consalleira de Familia,
Muller e Xuventude , Manuela
López Besteiro, como a Xunta
daba autorización para o uso do
seu selo neste tipo de actos e
con representacións femininas
tan denigrantes . A conselleira
contestou que "dende a Consellaria de Familia fixemos investigacións para sabér se se deu
autorización, e polo que puidemos comprobar nengunha conselleria deu o consentimento".
Ainda que Manuela Besteiro insistiu en que, tanto a Xunta como a Conselleria, tentan difundir

-

.(

unha imaxe da muller galega
biar de. opinión ás persoas, x.a qÚe
alonxada dos estereotipos, tanto
dende a Xunta se considea un vaa representante do BNG, como
lor fundá~ental ó "respeito as lia socialista Maria Xosé Porteiro · berdades individuais, de modo denunciaron a falla de políticas
que non podemos dicirne á xente
transversais que permitiran un
como debe pensar''.
maior control do úso da imaxe
feminina ou unha defensa eficaz
As deputadas da oposición, insistiron en que non se trata tandos dereitos da muller.
to de promociona·r a equipara- ··
Olaia Fernández lembrou adeción de sexos, como de aplicar
políticas dirixidas a mellorar a simais, que non só supuña unha
ofensa para todas as mulleres a tuación das mulleres e non "a
celebración dese tipo de concurcelebrar concursos de macho- sos-espectáculo, senón tamén
tes, para que eles teñan os
mesmos direitos", engadiu Por~
que se celebrara coincindo coa
data do 8 de Marzo, día espeteiro .
cialmente simbólico para a loita
Maria Xosé Porteiro pediulle
feminina, o que demonstraria o
modelo de políticas de equiparaademais á consalleira que instara aos seus compañeiros de
ción que promove a Xunta.
grupo e de governo para que se
Pola sua banda, a consalleira inconvertiran en exemplos de
sistiu no elevado número de iniciacomportamentos non sexistas. A .
deputada socialista denunciou
tivas apresentadas durante a sua
tamén que "en certas ocasións
xestión, plasmadas mesmo na
criación do SGPIHOM, organismo
membros · do grupo popular de
Lugo se pasearan polos ·conceque actua a prol da igualdade do
home e da muller. Pero insistiu en
llos acompañados de belezas
que a sua misión non é facer camrecén nomeadas. +

Olaia Femández: Davila (BNG), criticou o sexismo en carteis e actividades promocionadas
pqla Xunta. ·
'
·
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PeticiÓns: Departamento Comercial Consorcio da Zona Franca de Vigo, Área Portuaria de Bouzas, s/n.
36208 Vigo. Telf.: (986) 20 80 87 /Fax: (986) 20 80 83.
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Manifestación o1,4de Maio en Vigo-

Forzas políticas e sociais únense na defensa da.Sanidacle Pública
*

PAULA CASTRO

Asociacións cidadás,· sindicatos
e partidos políticos unidos na
Asociación para a Defensa da
Sanidade Pública veñen de convocar unha manifestación que
se celebrará o vindeiro14 de
· Maio polas ruas da cidade de
Vigo. Os _convocantes pretenden , con esta medida, expor a
sua oposición .ante a crecente
fragmentación e privatización do
sistema sanitário galego.
Através dun manifesto feito público o pasado 6 de Maio, a Asóci ación denúncia as medidas
que desde a Xunta se están a
levar a cabo, como a asignación
da asisténcia sanitária dun sector da povoación de V.igo a un
centro sanitário privado: Povisa.

A criazón de Fundacións como o
Hospital de Verin, Centro Rexional de Tra:nsfusións e Instituto
Galega de Oftalmoloxia, como
ensaio de xestións privadas. E
mesmo a ·criazón do· Instituto -de
Medicjna Técnica (MEDTEC) como Sociedade Anónima para a
xestión de Ciruxia Cardíaca e
Hemodinámica, Oncoloxia e Radioloxia na Area de Vigo.
Os asinantes do manifesto consideran qu~ ainda que son imprescindíbeis cámbios· que permitan unha mellar xestión _do
sistéma sanitário público, ·as iniciativas até o de agora adoptadas estári exclusivamente orientadas por unha política económica e social neoliberal tendente a unha progresiva privatización do sector público.
-

Olaia Fernández, representante
do BNG, destacou a importáncia que ten que "as distintas forzas políticas e sociais participen
no seo da plataforma a pral da defensa da SaA-idade Pública",
sinalando que é necesario recabar o apoio da povoación, xa
que en definitiva son _os usuários dun sistema que a pesar
das suas deficiéncias débese
manter. Ademais, a representante nacionalista na asociación
lembrou . que ·~non se pode utilizar a argumentación á que recurre á Xunta, xustificando un
proceso crecente de privatizacións por mor dun mal fuflCionamento, senón corrixi~ as deJiciéncias para ofrecerlle aos
usuários mellares servizos sempre desde · un sistema sanitário
público".•
·

NACIONALISMO E XUSTIZA
so·c 1AL (11)
MARIA

XosÉ QUEIZAN

Agora ben, mesmo se é necesario pór enriba da mesa o
debate sobre a condición pluricultural e nadonal de España e sobre a mellor maneira de artellala, mesmo se sa~
bemos que Galiza pode saír favorecida nas necesarias
concesións do Gobemo central, tainén o é facelo desde
posicións progresistas e de esquerdas. Non convén esquecer o carácter conservador dos partidos pactantes e
que as presións sobre o Gobemo fanse desde a oligarquía catalá ou desde a sombra das bombas de Eta. (Ben
sabemos que se respeta o que se teme). Analizar o nacionalismo que profesan eses partidos e os seus representantes pode ser un exercicio de lucidez.
.

-

A ide6loxía nacionalista de 'Pujol part'e de exaltacións
románticas, do amor á patrfa, do fervor uniforme do pobo catalán, da unidade de criterios, das características
esenciais dese pobo, do pasado glorioso, interrompido
por España, da sardana diante da igrexa ... Un nacionalismo liberal, un nacionalismo de dereitas. Adegrnis, o
nacionalismo baseado na exclusión pode deslizarse perigosamente ao fascismo. Mostras evidentes e consecuencias dramáticas están demasiado próximas para podelas
esquecer. Para ser nacionalista de esquerdas hai que estar exercendo un control per'
manente e mantendo un difi- ·
cil equilibrio: ¿en que momento a defensa do propio
non pode ·derivar na exclusión, no. desprecio, na opresión do foráneo?

cias magníficas, que o invasor, férido e duro, empeñouse
en destruÍli. Así, convertidas/os en "víctimas boas so por
víctimas", seguimos un camiño de confusión. Porque o
pensameRto de esquerda non pode combinar o idealismo e o irracionalismo, co racionalismo científico ou co
materialismo, non pode deixarse leva por vapores saudosos mentres propón unha realidade de xustiza soc;:ial.
Ahí están os ·textos dos nacionalistas, algúns de "esquerda", para confirmar<' que digo, caendo en resabios metafísicos, buscando estirpes, glorificando xéneses, procu. rando solemnes certificado!) de patemidade._Así non se
avanza cara unha sociedade igualitaria. Cc;>ma ben di
Foucault, ternos un herdo cultural "perigoso". Non se
trata de conservalo, como fai O Aristócrata, nin de valoralo, como fa¡ O Burgués, serrón de adoptar ante el a
sospeita como método. -Estamos ante ui-1 legado ambiguo
e convén impugnar o modelo de memoria, borrar ilusorias identidades. Unicamente pode ser emancipatoria
unha xenealoxía impugnadora, _de ruptura coa memoria.
Cómpre recoñecer -que ternos o imaxinario do nacionalismo pragado de conceptos reaq:ionarios. O peor é que
romper con eles ·sexa considerad o como unha traición,
máis.·que ¿ornó unha liberación. Hai moito que desacralizar. Ser galegas/os non significa estar tocadas/os por unha gracia. Desde un P.ensaménto de esquerda, o positi.
vp é a convinción de que non
hai verdades substantivas,
que sempre podemos preguntamos se as causas non poden
ser interpretadas doutra maneira. Nada é sagrado. Esta realidade, Galiza, que somos
hoxe debe ser ordenada e orientada pola xente galega
de hoxe. E algunhas pensamos que a orientación-é a defensa do propio, o desenvolvemento, a cultura, o benestar ... , pero tamén a igualpade social e de -xéneros, a tolerancia, o respeto ecolóxico, a defensa das capas máis
necesitadas da poboación.

'C,,.ampre recoñecer que

o

ternos o imaxinario do ·
nacionalismo pragado de
.
"
conceptos reacc1onanos

¿E naso nacionalismo? ¿E
distinto? En principio afirmamos que si. o nacionalismo
galega postfranquista xorde
aliado co marxismo, o socialismo e a l0ita antifascista. Un nacionalismo de esquer...'
das. Tanto é así que oeste país as xentes confundían nacionalismo e esquerdismo e, con certa inxenuidade,
producía asombro o comprobar como moitos patriarcas
históricos do galeguismo, e Risco non é o único, eran
reaccionarios ou mesmo de tendencia fascista.
Pero, considerándoo ben, o nacionalismo postfranquista
non foi tan de esquerdas nin tan marxista (e refírome á
ideoloxía de fondo e non á superficie panfletaria de palabras ocas) como se supuña ou ben (o.que ven senda o
mesmo) non soubo despegarse do pasado· e pretendeu
conxugar o patrocinio dos precursores, o respeto polos
Padres da Patria intocables, cun nacionalismo progresista. Mesturamos o Whisky co Wodka, como dixera o lúcido Oroza. en tempos nos que esas b_ebidas simbolizaban algo. Pero o que podía ser un vicio de xuventude
nos anos 60, permanece. Séguese valorando a figuras
das que había que separarse ideolóxicamente (respetando o valor artístico ou a oportunidade no momento his. tórico) ou repetindo consignas racistas que aluden a un
pobo uniforme, bo e xeneroso, guardían dunhas esen-

Por isa, nestf! momento crítico, tan positivo en moitos
aspectos, no que o debate sobre o Estado plurinacional
está no candeleiro, haberia que"debater en que vagón
dese tren intentamos engachamos (lembro os vagóns
dos pecados capitais de Curros no Divino Sainete). Son
ignorante en actuacións políticas, como en casi todo, e
estou lonxe de saber o que cómpre facer, pero si sei que
o debate sobre a Galiza que queremos é a mellar maneira, desde o realis~o e desde a racionalidade, de saber como debemos articularnos ca resto do Estado. Pensando
sobre todo na procura dunha política transformadora,
dunha maior xustiza social, dunha Galiza progresista.+
MARIA 'X;OSÉ QUEIZAN

é escritora

Os arquivos

da PIDE ·
O EXPRESSO de Lisboa salienta
no seu editorial o interese da
direita portuguesa por recuperar
os arquivos da PIDE. "A polémica parlamentar sobre os
arquivos da polícia salazarista,
encerra um facto curioso.
Quem mais empenhadamente
defende que os documentos
usurpados pela PIDE sejam devolvidos as vítimas da antiga
polícia política, sao partidos e
pessoas que nao tem nada a ver
com o passado antifascista -casos do PP, do PSD ou, de Paulo
Portas-, e quem mais sustenta a
preserva~ao do conteúdo dos
arquivos sao exactamente
alguns daqueles que mais sofreram a persegui~ao policial -casos do PCP, do PS ede Manuel
Alegre. A impressao que fica é
que a direita teve um assomo
tardío de má consciencia em
rela~ao as persegui~oes do Estado Novo, e a esquerda, de consciencia tranquila, nao teme o
passado e deseja a preserva~ao
da memória histórica".+

Fraga, aoque quixo imitar non
só na política serrón na afición
á pesca e á caza. E agora, aos
amores. Amor, máis que ·
nengunha outra causa, é' que
hai detrás deste explosivo cámbio de folla de Fraga. Arreguizo
novo, seiva de vímbio, quilovátios do trinque que o resolveron
a ~eguir no combate político.
Fraga perdeu non hai moito á
sua muller, pero deixou de estar
afectivamente só. Unha rebordante dama coruñesa, de beleza
madura, 53 anos, viuva coma
el, vólvelle o vezo da guerra política. Hai quen pensa que tert;!mos boda, pero esta teria que
ser polo civil, xa que a dona estivera casada cun arquitecto co
que rompeu sen separación
eclesiástica. É 'liuva duC). segundo matrimónio, cun riquísimo
home de negócios vigués. Asi
que, polo de agora, non lle será
po ibel un novo enlace canónico con Fraga. e cadra deciden
casar por fora da sacri tia". •

Espanhois ou
galegos

Xosé T arrío, preso na Cadea
provincial de Xaén, escrebe en
A TREU, a revista dasJunras
Galegas pola Amnistia. "Ja nom
quedan terras libres as que fugir,
nem pessoas com as que berrar;
os espíritos libertários som perseguidos e ceivados aos abismos;
as cidadás forom
transformadas/os em servos do
capitalismo. O Estado Patriarcal
Espanhol nom ·é o mundo feliz
que vendem os políticos nos
seus discursos, senom um sL _ ~
ma ditador baseado na suposta
superioridade duns homens sobre o resto dos homens e especialmente obre as
mulhere ; um sistema no que os
EOAMOR QUE NON OUSA DICER
ciclada s mai pobres
O SEU NOME. SON EURÓFILO!
(milhom e meio só
em Madrid), som
botado á rua em
c bija e sem am r,
por cau a da po reza, tend que vivcr
de e mola ante um
sistema d m rátic
que lh dá as co tas;
onde s con truem .
cadeas para encarcerar aos insubmi s s
sociais ou militare
que se negam a participar numha sociedade assim.
Queremos o Povo '
Galega pertencer e
colaborar na
existencia do Estado
Espanhol, ou queremos a liberdade, o
cámbio e a
independencia á
margem de tanta inEl GAT AUSTIN / The' Guardion
j usti~a e abuso e ditadura, para intentar nós, polos
nossos próprios meios unha sociedade melhor? Esta é a
'
questao: espanhois ou gal egos?
Nom nos conformemos com
António Pérez Henares, direcurna autonomia relativa que
tor do semanário TRIBUNA, di
nos converte em escravos/as das
que ao Partido Popular férvelle
aceces do governo central, em
a capadura. "Non o digo só por
monicreques sem voz nem vo- _
A. Cascos, que campé! coa sua
. to, num povo sem pessoalidade
noiva lanza l. O asturiano non
pata decidir por si mesmo e aufai tnais que seguir o.ronsel do
to-govemar-se segundo os seus
seu venerado patrón, _Manuel
interesses". •

Ronsel de
amores no PP

GAL IZA
ANOSATERRA

9 DE MAIO DE 1996

Hai quen quer interpretar a
biografiado Pepe Velo coma .
a dun escritor emig~ante. ,
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hora. Só que o Galváó-colleuno
polo brazo e dixo que queria saber a sua opinión. Durante duas
horas expresou por que non estaba dacordo coa decisión de _
non desembarcar e ao cabo os
.dous comandantes concordaron ·
que tiña razón. O ferido tora desembarcado na proximidade da
illa de Santa Lucia.

Victor Velo

Pode haber. quen pense que un
belo dia o Pepe Velo quixera facer as Américas e saiu da Galiza a paseio. A quen se lle acorre! Na altura de 1936, fara preso pela sua actividade contra Franco, xunto con Mariano Otero Castelao, curmán de Castelao. Despois de apañaren moito, e cando estaban a piques de
rematar a liberdade provisional
-0- GUSTAVO LUCA
que lles concederan, fuxiron e
agacháronse na Celanova, en
casas de amigos e coñecidos.
Avisáranos que ian ser detidos
A HISTORIA DO EXILIO ANTI-FRANQUISTA NA AMÉRICA NON TERIA SIDO IGUAL SEN A FIGUde contado, desta volta sen remisión. Seria no ano 48. FuxiRA DO CELANOVENSE -PEPE VELO MOSQUERA, POETA, XORNAJ,.ISTA, FUNDADOR DO DIRECron pela fronteira de Portugal,
onde lles deron abrigo un certo
TORIO REVOLUCIONARIO IBÉRICO DE LIBERACION (DRIL), QUE EN XANEIRO DO 61 SECUEStempo. Pern a policía de SalaTROU EN A GUAIRA O TRASATLANTICO SANTA MARIA, PARA DENUNCIAR AS DITADURAS DE
zar prendeunos. O risco de seren repatriados era grande, pe- .
ro a embaixada de Venezuela - MADRID E LISBOA. VICTOR VELO, QUE PARTICIPARA XUNTO CO .SEU PAi NO COMAN~O QUE
en Lisboa entregoulle un pasaTOMO U POR ASALTO O SANTA MARIA, ESTA A PREPARAR UNHA EDICION .DA OBRA DE PEPE
porte de emerxéncia no que,
VELO. RECENTEMENTE ASISTIU A HOMENAXE QUE A CIG ORGANIZOU EN MEMORIA DE VELO.
por certo, recoñécese a filiacion
republicana e galeguista de Pepe Velo.

"Aquí hai personaxes públicos que son aantítese da
nación galega que soñara Pepe Velo"

Como se integrou na política
na América? .
Na verdade o Pepe Velo non foi
militante con carné. Hoxe formaria parte das esquerdas, pero
non foi un home partidário. A
pouco de chegar a Caracas, no
48, comeza a ditadura de Marcos Pérez Jiménez que vai durar até o 58. Nese tempo el ten
unha participación activa na comunidade galega. Primeiro na
tentativa de criar a unidade dos
galegas na Venezuela ce que
se enfrontaba á directiva do famoso Centro Galego que era un
antro franquista. A sua actividade anti-franquis1a desta época é
incesante e estaba ligada á loita
contra ditadura venezolana.
Como naceu o DRIL?
Dese tempo xurde o Lar Galego
coma unha alternativa moi politizada. No ano 56 é nomeado representante do Lar Galego no
famoso Congreso da Emigración
en Bos Aires. No ano 58 é derrubada a Ditadura de Pérez Jiménez, o que destapona tamén a
represión dos anti-franquistas.
Primero xurde Libertad para España, de Eduardo Ortega y Gasset e de seguida Galeuzca. Despois ven a UCE, Unión de Combatentes Españoles. As diferéncias eran grandes entre o comunismo formal e os movementos
revolucionários, como ben se vira en Cuba. Despois de derrocada a UCE xurdiu o Directório Revolucionário Ibérico de Liberación (DRI~), que tiña como alternativa a loita violénta contra
Franco e Salazar. Teritouse
aproveitar a sinérxia do Pacto
Ibérico entre Franco e Salazar
.cun sentido de oposición . Bascos e cataláns colaboraron durante un tempo co DRIL.

Outras versións talaran de
cont1:1sión dentro do comando.
Sen dúbida existía dirección e
ideas claras de como facer a
operación, a pesar de ·todas as
versións adversas e perversas.
Despois do desembarco do ferido , as autoridades inglesas da
illa de Santa Lucia negaron que
fose o capitán Galváo quen
mandaba no barco, e identificaron a un tal profesor Velo. A partir desa información compañei- ·
ros do DRIL de Venezuela liberaron informacións que non deberían ter saido naquil momento.
Porque?
Cando tomamos o Santa Maria
nunca se falou do DRIL senón
do xeneral Delgado, como representante da oposición portuguesa. En toda a secuéncia procuramos explicar que non se
trataba dun acto de pirateria.
Despois de ter unha resposta
- conxunta de ·España e Portugal,
publicariamos que o movimento
era conxunto. Radio Nacional
de España apoiou a Salazar invocando o Pacto Ibérico. Só nese momento se liberaron informacións de que o comando que
tiña tomado o Santa Maria era
do DRIL. A fragata que ~s ingleses tiñan mandado en procura
do barco, foi retirada por unha
decisión da Cámara dos Comuns que non quixo éstorbar a
oposición ás ditaduras de Fran~
co e Salazar. Durante sete dias,
o Santa Maria foi notícia en todo
. o mundo. John Kennedy, recén
chegado á presidéncia, declaraba ter sobre a mesa dous problemas: Cuba e o Santa Maria.
A final, o Santa Maria estaba
rodeado de barcos de guerra.
Chegamos un acorde co mando ·
da VI Frota para que soubesen
a bordo e desembarcásemos os
pasaxeiros. Houbo unha reunión
na que se escoitaron o hino galega, o de Portugal e o da República. Os norteamericanos comprenderon que aquilo non tiña
nada a ver cunha acción terrorista e .concederon protexer o
barco até o porto escóllido por
nós para desembarcarmos. Por
orientación dos prórios brasileiros, esperouse que asumise o
poder Jártio Quadros, que efectivamente garantiu asilo político
e mostrouse en disposición de
conceder o máis que as leis e
t(atados .vixentes .lle permitiren .
Que visión te ria Pepe "Velo do
que aconteceu no seu país
desde a morte de -franco?

Como se organizou o Directório?

' '

1

Na· medida en que era un movime nto que defendia a acción
como forma de loita contra a Ditadura, tiña que se organizar cecións en Madrid, Pepe Velo promo estrutura militar. Pero desde
puxo a terceira operación: o se:.
o comezo determinouse que o
cuestro do Santa Maria.
DRIL non poderia ser un movemento terrorista e todos os que
Por que o Santa Maria?
participaban nel estaban convencidos de que a acción tiña
Non existian na época barcos
que ser un meio e non un fin. As
españois que tocasen o porto
accións terian que levar ao
da Gua:ira. No recoñemento prémundo a idea de que na España
vio dó barco interviran elemen. e Portugal existían duas ditadu- tos da · pqr.te p·0·rtuguesa" do
~as. Despois de· duas interven- · -!JRIL e-a ·idea era levar-o barco - ·

ANXO IGLESIAS

até unha distáncia dun país africano, e nunha segunda fase desembarcar a pasaxe. Pero as
condicións previstas no barco
non se deron. Os botes salvavidas non estaban -motorizados e
as armas que habia abordo non
servían. O desembarco era unha acción extremadamente perigasa . .Na ocupación do Santa
Maria, por un aéciderite', ·houbera un morto e· 1:m -ferido.· No ter-

ceiro dia, Galváo e Soutomaior
decidiron non desembarcar o ferido para non revelaren a posición do barco. Eu participei de
todas estas decisións como se-·
cretário do comando. Polo tanto ·
acornpañei a Pepe Velo cando o
chamaran ás tres da madrugada
e lle comunicaran que non desembarcarían ao ferido . O Pepe
Velo dixo que, se estaba decidido, queria -tentar durmir unha

Nupca deixaria Pepe Velo, até a
sua marte no 72, de atender o
obxecto principal da sua vida
que foi a liberdade da nación
galega. Para atinxir ese obxectivo teria que cair primeiro a ditadura. Se cadra a visión que teria
da situación actual é que se
avanzou, pero que ainda non se
chegou a un final feliz. Aquí hai
personaxes públicos que son a
antítese da nación galega. Estaría feliz de ver que no seu _país
entrou o galega na escala e com e.zamos a recüperar a nasa
identjdada corno poi/o .•
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CARTA. ABERTA Á
ASAMBLEA NACIONAL DE ·oALIZA NOVA

Ourbanismo
coruñés á medida
dos promotores
O PSOE está a elaborar unilateralmente e sen consultar aos viciños e a oposición -pero si aos
construtores- unha revisión do
Plano Xeral de Ordenación Urbana da Coruña, despois de rexeitar, ao comezo do mandado
da actual corporación, unha mc;>ción do BNG neste sentido. Mália o posicionamento dos concelleiros nacionalistas a prol dunha modiciación do marco normativo urbano, o GovernQ local
que preside Francisco Vázquez,
ignorou a este e aos outros grupos da oposición e o Bloque pediu criar unha Comisión Informativa Especial para definir estratéxias e escoitar a todos os
grupos sociais.

9 DE MAIO DE 1996

DA VID-BALSA

Nas últimas semanas e tras a celebracióh da
asamblea do Consello da Xuventude de Galicia
tivemos a oportunidade de escoitar na prensa as
"indignadas" críticas de Galiza Nova e entidades
da sua órbita co gallo da eleición da nova Comi,
sión Permanente do CXG, onde por pri.meira vez
tras catro anos de govemo conxunto da dereiJ.:a e
os nacionalistas (Galiza Nova, MTG, UMG,
etc.), entraban na dirección do CXG vários
membros das Xuventudes Socialistas.
Gostariame facer unha reflexión pública, sen fa,
riseismo, sobre esta cuestión e aproveitar para
analisar a peculiar liña política levada nos últi,
mos anos por Galiza Nova.

'O que agora é un acordo.
"feíto para frea( o ascenso
do nacionalismo" e
"reacéionário", de
continuar Galiza Nova nos
seus postos convertiríase
por arte·de máxia nun
acordo "plural"

é hora de falar cun pouco de horizonte e compro,
· miso co pais. Diciamos desde as páxinas de A
Nasa Terra h ai un par de anos que Galiza Nova
non debia aspirar a representar somentes as in,
quedanzas dos xóvenes afiliados ao BNG (agora
dubido que represente outras inquedanzas que
non sexan as da dirección da UMG), senón que
tiña que pular por representar a todos os xóvenes
nacionalistas deste país. E iso non se pode facer
dende a exclusión, nen o sectarismo.

Sabedes o que de verdade ~e preocupa no tema
do CXG? Pois que neste asunto (e é moi triste ter
que dicilo) o problema non é o feíto do pacto co,
as Novas Xeracións do PP. Aquí o único proble,
ma xurdé porque na Vicepresidéncia lª, a Tesou,
refría e nalgunhas vocalias en vez .de estar mili,
tantes de Galiza Nova (como até hai duas serna,
nas) están, esta vez, afiliados ou simpatizantes das
Xuventudes Socialistas.

Houbo unha oportunidade real e concreta no ve,
ran do 1994, tras a participación das XXSS no
Dia da Pátria Galega co BNG, de abrir un proce,
so de diálogo, e incluso de converxéncia, entre os
mozos e mozas do BNG e mais o PSdeG. Na liña
do noso IX Congreso Nacional de "apertura ao
nacionalismo" (ou dito de outra forma somo un,
ha organización de ameto es atal e europeo, pero
con vocación de ser soberanos en Ga l iza e dar
entrada nas nasas filas a todos os xóvenes nacio,
nalistas que o desexen ser útiles a con trucción
nacional do país). Ofertamos a Galiza Nova cola,
borar no eido do ensino, do femini mo, no move,
mento ecoloxista, etc. Ainda estamos esperando
a resposta a nosa petición de coordinar unha am,
pla movilización contra o govemo conservador.

O governo coruñés está a levar
adiante unha política urbanística que renúncia á intervención
pública nas grandes actuacións
da cidade. Un exemplo foi o
pleno extraordinário celebrado
o seis de Maio, que serviu para Estade ben cerros os que Jedes isto de que o q_ue
que o governo que preside agora é un acordo "que non respeita a pluralida,
Francisco Vázquez bulrara unde", "feito para frear o ascenso do nacionalismo" e
O 11 e 12 de Maio reúnese a Asamblea Nacional
ha senténcia do Tribunal Supe"reaccionário'',
de
continuar
Galiza
Nova
nos
seus
de Galiza Nova para aprobar nova liña política e
rior de Xustiza da Galiza, que
elexir nova Dirección Nacional. Dende o respeto
abrigaba ao concello a exixir post:os convertiríase por arte de máxia nun acordo
á sua soberanía lle reiteramos o ofrecemento de
aos construtores do Polígono "plural'', de "consenso" e incluso "progresista" ( !
diálogo. E chamámolos a reflexionar con sereni,
do Paseo das Pontes (paralisa- ). Alomenos iso era o que voceaba nos periódicos
dade sobre a sua estratéxia de "pinza" coas
do desde hai dous anos) a ce- a-dirección de Galiza Nova cando lle pedíamos
NNXX. Cando hai uns meses un direxente co,
der o 15% dos terrees para uso explicacións polo seu acordo cos xóvenes do PP.
marcal de Galiza Nova lle perguntou a un mem,
público. Ainda que a senténia
bro da Dirección Nacional a que viña a fobia an,
esta recorrida diante do Tribu- Non, este acordo non é un acordo "progresista",
berro Vilameá (dirixente da UMG e GaliZa No,
nal Supremo, o fallo do Supe- · é un acordo de xestión, feito cunha forza ·política
tisocialista este contestoulle que as XXSS "saen
va) e dimiten tres membros da Permanente _demasiado nos periodicos". Sinceramente, isto
rior é de imediato cumprimento, que é. o naso adversário natural no terreo político
de modo que o concello teria co único obxetivo de dar' unha última oportuni, _ (Manrique, Mayo e Rivas todos eles militantes - non e presentabel.
abrigar a ceder o 15% dos te- dade a un Consello da Xuventude de Galicia
nacionalistas intachábeis até daquela, denun,
rreas se quer condecer licén- (CXG) que sé encontraba ao borde do colapso. E
ciando que a contratación foi "amañada" e froito
Decimolo publicamente (e gostariamos de ser
cias. En lugar de facelo, e á es- ademais, e decimolo claramente, .é un acordo
dun proceso de irregularidades, a dirección de
respondidos políticamente, sen de calificacións,
pera dun fallo do Supremo, triste, -acadado coas NNXX do PP pola imposibi,
Gal iza Nova ·en vez de abrir unha investigación
e ·antepoñendo os intereses xerais da mocidade
Vázquez acordou pedir un aval lidade material de chegar non xa a un acordo, se
sobre as denúncias e asumir responsabilidades
galega as fóbias persoais). Non é que e teamos
· aos contrutores por si se dá o non sequera a abrir -un diálogo cunha dirección
(porque todo o múndo, incluso a UMG, se pode
dispostos, é que queremos falar con Galiza Nova,
caso de que a senténcia do Su- de Galiza Nova imbuida do máis profundo secta,
equivocar)' aposta por dar un paso máis na sua es,
pero non só do CXG (que ao final non deixa de
premo é favorábel ao concello,
tratéxi.a conxunta coas NNXX do PP e pro~lama
ris1110 e embarcada nunha táctica de antisocialis,
ser un elemento secundário no panorama p lfti,
pero renúncia ao 15%.
mo a ultranza. o problema non era concretar . que nada mao hai en contratar a un xerente afi,
co); do que queremos falar e de como defender o
liado a unha forza pol(tica que esta no tribunal
acordos,
problema era que nen se dignaban a
ensino público, a situación dos mozo labregos,
Intereses do PSOE
que lle fai o exame (haberia que escoitalos se isto
contestar as nosas cartas -pedindo un encentro
loitar por un Plan Galega de Emprego, e en xeral
No ,mesmo pleno extraodirnário entre ambas ·as duas organhacións .namentras o
se nos chega a ocurrir a nós) e pecha o asunto
establecer unha nova relación de colaboración
o PSOE aprobou recoñecer o "compañeiro" Lobeira non tiña rubor en aparecer
coa expulsión de vários mili'tantes de Galiza No,
entre a mocidade nacionalista e a socialista para
direito a cónstruir duas torres de dia si e dia tamen con Juan Casares· (o ex,presi, · va (entre eles alguen de -tanto prestíxio no move,
desprazar aos conservadores do govemo autóno,
grande altura na Parcela de Ma- dente de NNXX e fotocópia de Javier Arenas en
mento xuvenil como Emílio González Avión ex,
mono 1997. Quedamos a espera.+
togrande, dentro dun proxecto clasista e reaccionário).
presidente do CXG) .
da empresa IRCO, coa que estiDAVID BALSA GuLDRIS é Secretário Xeral
vo relacionado familiarmente
Dito todo isto para poñer as cousas no seu lugar,
E cando no CXG se contrata como xerente a Ro,
das Xuventudes Socialistas de Galicia
Francisco Vázquez. O concello
en princípio dá permiso para excavar, a análise sobre que construir e a concesión de licéncia
déixaa para despois, de modo
que será un acto administrativo
orman parte da decoración
blo Figueroa, actual secretário xeral da
praticamente automático.
dos comple~os administrati,
Consellerfa de Presidéncia, pasou antes
vos. A maioria teñen máis
por Agricultura, tamén por Sanidade,
O outro ponto polémico do pleantigüedade
que
a
verxa
de
San:
Caeta,
fixo
algo de choio por Educación e nos
no foron os cámbios nas prazas
no. Pertencen a esa espécie de servido,
seus inícios cobrou por Traballo. O que
no estacionamento baixo chan
res publicas que adquiriron a obriga de
se di un espabilado. Nes_tes anos nunca
do Agra do Orzán, no que ten
estar nun alto cargo, mande quen man,
se apeou do coche oficial e son vários
intereses o concelleiro socialista
de e moi ao seu pesar.
os que poden dar fe da súa desinteresa,
Esteban Lareo, que se ausentou
da entrega polo país, a boa mesa e os
do pleno, pero cuxos compañei,.
Hemández Cochón, desaparecido al,
ros votaron a pral do proxecto
hoteis de luxo. Instalados no capítulo
tal e como se apresentara e que
gúns · anos na procesión dos caladiños,
de persoal de confianza acochanse ou,
segundo .a oposición, BNG e • volve. Pode ser o novo Conselleiro de
tros nomes de longa tradición nos edi,
PP, incumpre mesmo as condiSanidade, o mellar exemplo da caterva
fícios múltiples; Homero Pérez Quinta,
cións do concurso de construde instalados perennes nos asentos tra,
na, Xaime García, Xavier Batán, Ru,
ción. Agora no pwquing do Agra
seiros dun veículo oficial. Cochón vive
bén Lois Calviño. T eñen en común a
do Orzán haberá máis prazas
nun piso ubicado na Delegación de Sa,
súa versatilidade. Poden responsabili,
para a venda (o 70%) e menos
nidade de A Coruña, de alí sae cada
zarse de Cultura durante anos e nos se,
para aluguer (o 30%), mália que
vez que ten o encargo de pasar unhas _
guintes levar a cabo a reforma sanitá,
non foi deseñado como garaxe,
breves temporadas ao fronte da carteira sanitária da Xunta de Galicia. Ate,
ria, a loita contra o lume ou o proceso de informatización.
senón como soporte a unha zorriza uns días, asina un par de résolucións, saca a concurso vários millóns en
na comercial que está a consoliobras, reparte xefaturas a dedo e contrata a algún amigo de asesor. Con este
É inxusto que nunha sociedade séria estes homes non gocen· do recoñece,
darse a pesar da política do
bagax~ remata a faena. Asi cíclicamente, asume o seu papel de fixo,discon,
mento das masas. Incomprendidos polos administrados, refúxianse na xes,
concello a prol das grandes sutinuo
nos
executivos
autonómicos.
tión escura e anodina ao servizo dilixente do superior de turno. A recom,
perfícies, como a próxima instapei;i~a, s.i~uase_ s_o~r~ ~s. c:atro_c~n~as ~il pes_e~a.s ,~e, i!1g~esc:is. tp,ei:i~uales .. ~<;>~c~ r
lación .dun _hipermeread9 da. caco\isá Hra 7taMa 1dispohl8ihdáde hdrária e 'aphegada 'entrega abs éidaaá'rts:+ ·
dea Prica.+
•
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Os U?uários perpetuos
do despacho oficial
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C~MARCAS
AR2USA

Oconcello de Allariz
denúncia ao fiscal
adtudes de·matonismo e
ameazas
O governo-municipal de Allariz
puxo en coñecimento do fiscal
da Audiéncia Provincial os sucesos que se veñen producin- ·
do na vila por parte de sete
persoas, tres das cales completaban a lista eleitoral municipal
de EU-EG. A denúncia relata
que en Xuño de.1995, despqis
dunha cea de despedida do anterior @overno municipal, produciuse unha agresión que rema~
tou cun concelleiro nacionalista
con duas costelas rotas, continuou con pintadas de "BNG terrorista" polo caseo alaricano, a
persecución nocturna dunha
edil nacionalista, con ameaza
explícita de violación e atítudes
.de insültos constantes nos plenos. "A nosa intención non é ·
coartar a loita política, pero hai
fronteiras que non se poden
pasar. Queremos que se distinga o debate político do puro .
matonismo. Informamos ao fiscal para que ninguén pense
que se pode mover na impunidade é evitar que as cousas
pasen a maiores", declarou
Francisco Garcia, tenante de
alcalde de Allariz. +
,
ANXO_IGLESlAS

Organízanse en bandas eson apoiadas desde terra

-

Privadzacións no porto
da Coruña

¡_-;,_

O Comité de Empresa da Autoridade Portuária da Coruña
denunciou o incumprimento
por parte do presidente, Xesus Pintos Uribe, da Disposición Final Primeira do convéPesca estabelece que os titula- - nio colectivo vixente do$
ian en planeadoras que non son · O delegado sindical das CCOO
*H. VIXANDE
Portos do Estado e Autoridada terceira lista [de pesca], seno Servizo de Inspección e Vires das concesións administratides Portuárias, xa que ¡¡tutoriUnhas vinte embarcacións a
nón que están na séptima [de
xianza Pesqueira, Xan Ventura,
vas [os bancos de ameixa sono]
achaca o furtivismo a un conflito
motor de grande cabalaxe,
zou a privatización de serviembarcacións de recreo] -explison quen teñen que encargarse
de vixialas e que á Administra- - zos sen concurso público alque operan en grupos de oito,
ca o patrón maior da contraria
entre os traballadores dese cardedícanse, na ria de Arousa, á
António Martínez Torres-, de
gun. O Comité oferece
po e a Xunta, que fai que os prición só lle corresponde un papel
pesca furtiva de amelxa e oualguns exemplos, como a aumeiros curñpran o horário xeral
modo que tiñan que proibir a ese
auxílio ante ese control; pois
tros mariscos bivalvos meiantorización para explotar sentipo de barcos sair á noite, entón
da Administración, en lugar de
ben, ás contrarias non dispoñen
te da arte do arrasto do can.
das gruas da sua propriedaestabelecer turnos e estar disde guardas de pesca titulados
non haberia problema".
de ás émpresas Ceferino NoAs bandas organizadas pagan
poníbeis as vintecamarítimos e o conun canon a outras que están
tro horas do dia, xa
gueira, S.A. e Terminales MaO dispositivo que empregan os
trol é designado .a
en terra e que se adlcan a
rítimos S.A. A denúncia sinmariscadores ilegais complétapersoal sen capacique non hai completación.
,_
·
dical·asegura que o abando- ,
se con duas redes, a primeira é
mentos . sa'lariais
controlar os movimentos das
lanchas do Servizo de Vixianno que padecen vários servineste suposto. Os
a que fornece de embarcacións
za e Inspección Pesqueira e
zos anúncia un futuro intento
aos furtivos, e que recebe unha
Contado', Xan Venfurtivos aproveitarian
de privatización e que Pintos
. tura ere que o· furti- ·.
que, atravé~ dos transmisoa falta .de control paporcentaxe das capturas, e a
pretende aprobar un prego
segunda é a distribución e venres que portan, alertan da sua
ra operar.
vismo praticado con
de condicións para a venda
da do marisco obtido por procepresenza na mar.
planeadoras seria
de gruas polo sistema de sud imentos ilícitos. En toda a ria
De todos xeitos, o
evitábel coa presen. bastas.+
A arte do can é ilegal porque esde Arousa os compradores de
furtivismo é un .mal
za do Servizo de Vimarisco furtivo teñen nome a
quilma os bancos. o can é moi
endémico no sector
xianza e Inspección
apelidos e calquer persoa sabe · pesqueiro na Galiza
pesado e para usalo é necesário
Pesqueira na mar
pontev~rés
e non é o marisqueo·
moita poténcia no motor das plaa quen acudir para vender a
todo o dia, de feito
ameixa, pero cando soo cantiilegal o máis habi nadaras; unha de menos de 300
estaba controlado
dades
grandes
cabalos só pode titual, ainda que si é o Xan Ventura, das CC.00. até Saltar O COnflitO.
Meios ·próximos á
rar de un can, pero
-neste caso é asi-,
que máis salta aos
Nos sucesivos Planos Xerais
as máis delas poden
hai fundamentálmeios de comunicación. O desAdministración cifran en 65.000
de Ordenación Urbana de
,mantelamento das · principais
con dous. Un lance
mente dous destimensuais por persoa as primas
Pontevedra non se produciu
frotas desviou ao marisqueo a
dura cinco minutos
nos, que son as deque evitarian o .conflito, ainda
unha ordenación do território
moitos mariñeiros que non tee en condicións norque de momento non houbo nepuradoras e os parrural , que quedou calificado
ñen máis ·ingresos. O funcionagociación. Pero hai un probleques de ma~isqueo
mais con el sácanse
como "resto". Unicamente o
mento das contrarias de pescama de fundo, que é a fálta du'n- .
tres ou catro quilos
.que non teñen setexto do 89 fixo unha tímida
dores non facilita a profisionalimente de ameixa.
ha política pesqueira. A central
de ameixa, pero aldescripción dos núcleos rurais
sindical CIG ere que a· Lei de
zación do marisqueo. Os sindiguns bancos da ria
Na Galiza só hai une zonas forestais, pero sen eficatos acusan ás contrarias de· Pesca de Henrique López Veiha granxa para a
de Arousa, en épocácia real. Por esta razón esas
ser reductos franquistas que só
ga 1está deseñada para Suécia
ca de veda, poden
cria de ameixa, de
serven para praticar o clientelisamplas zonas pontevedresas
e que a sua aplicación non é
modo que no bandar vinte quilos por
están desatendidas en cando
mo político polo procedimento
posíbel na Galiza. O sindicato
lance. Ese é o caso
cos marisqueiros a
á planificación, dotación de inde actuacións permisivas diante
nacionalista estima que a conameixa que non
das últimas denúncias por furtivismo António Martíne:z: Torres, acada tamaño cofraestruturas e servizos
secué n.ci a imediata é que o
do furtivismo. De feito , Xan Venapresentadas pala patrón maior das confrari· mercial queda nas
Ser.vizo
de
Vixianza
só
se
ocubásicos. lsto levou ao principal
tura,
das
.
C
COO,
considera
que
as da Pobra.
grupo da oposición municipal ,
pa .da imposición de sancións
mesmo "as alarmas frente á escontraria de pescapraias para servir de
o BNG, a apresentar unha mocalada do furtivismo parten das ·de xeito particular, pero que a
dores da Pobra do Caramiñal ,
semente. Pero este sistema non
ción en pleno para elaborar un
sua existéncia non ten un efeccuxos vixiantes foron ameazaé útil para os novas bancos que contrarias e teñen como obxecPlano de Ordenadón e e Acto na ordenación do sector, xa
tivo conquerir da Administración
se queren abrir, daquela hai que
dos a ponta de escopeta na noituación no Rural que poña fin
que implicaría medidas integrais
máis recursos , como lanchas de
te do Martes 30 de Abril para o
sementar cria, cuxa procedéncia
+· "·'-'
En l realidad.e,
a Lei;de
rva~r.".~re~ 1 d~, ~cyg/Q,~, !~rit~~~ .,,t1,~q ~,A-~1.Q fP.!1~~~ 9~~- Jé.J4 (ti.Y~: .: vixianza".
"¡'9u,e., rpn ~~ ·?;;in..,~ ,, ,. ·p/.; ·,· ')'~ , a·es9' estad0 de· cousas:
l l
G •1
J l
J 1
J
.:. t_

Vinte plC.neadoras dedícanse ao furtivismo na ria de ,Arousa

O rural
sen
ordenamento do território
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Déixanse.de producir só 9.000 toneladas.das 50.000 previstas

Fracaso da campaña de abandono da produción láctea
houbo 69 peticións de abandono retribuido, valorada en
622.622 quilos por ano.

Unicamente 605 ga_
ndeiros solicitaron o abandono da produ.ci ón de leite, acolléndose á
campaña desenvolvida pola
Xunta e polo Governo central
através de incentivos. O volume
de produción abandonado é de
8.868.154 quilos de leite, cando
a previsión da campaña era
chegar aos 50.000 quilos.

Posada, nembarganfes, resfoulle importáncia ao fracaso do
plano de abandono "dado que
non estaba concebido como un
programa de redistribución de
cuota abandonada a nível nacional, senón rexional".

porcentaxe de explotacións con
cuota pequena que deben seguir abandonando": Pero Posadas considera que para que teñan éxito estes planos, ten que
modificarse o pago, facéndoo
en prazos máis curtos.

Desde o Minsistério xustifican .
este fracaso no plano de abandono, tanto cuantitativo como no
montante total da produción, na
Nos últimos catro anos o número
Novos planos de abandono
proximidade doutro plano de
de explotacións galegas, pésie
abandono que se comezou no
verán de 1994 e, tamén, pola
Outra das razóns aducidas para . aos diversos planos , aos arrendamentos, ventas e á propaganxustificar o fracaso foi que neste
tardanza do pago das compen_da oficial só descendeu en 8.921,
tempo o prezo do leite están moisacións polo cese .de actividade.
·
a maioria delas testimoniais
to máis altos que hai uns meses,
Carlos Posada considera que o
·polo que, pagando a 40 ou 45
maior prazo para o abandono foi
Segundo o Sindicato Labrego
o condicionante de que o pago
pesetas quilo producido ao ano,
se ia situar en sete anos. Loxiaos gandeiros que aindan poden · Galega a estes planos só se
acollen os agricultores xubilados
c amente," como o abandono
producir, por atoparse ainda con
e de pequenas explotacións
forzas, non lles compensa.
maioritário se produciu por per"pois coas condicións de axudas
soas xa xubiladas, cifrar en sete
unha fámilia normal non pode
anos o pago polo ·abandono, poO representante do MOPA na
vivir e, como haber non hai oude significar que non cheguen a
Gaíiza apontou que van a contitra saida, prefiren seguir producobrar a totalidade por ter morto
nuar os planos de abandono inantes.
ducido "pois ainda existe unha
cindo para ir tirando".•

A província de Lugo é a que
oferece maior número de peticións de abandono, 263, por ·un
valor de 4.65"5.747 quilos, se-.
gundo cifras que facilitou á Consellaria de Agricultura. Na Coruña . houbo 199 solicitudes de
abandono, que producían oficialmente 2. ?04.120 quilos,
mentres que en Pontevedra o
abandono foi·solicitado por 74
explotacións, por un total de
885.665 quilos. En Ourense,

TEMP9 SIMDl~AL

MANUELDms

En primeiro lugar conven valorar e recoñecer o
feito mesmo da existéncia de documentos concretos de caracter público ainda que, obviamente, non podemos ignorar que, como en calquer
pacto desta envergadura, non estará todo o tratado nen siquera de igual maneira explícito. Debemos polo mesmo estar atentos, non só a aqueles
asuntos que simplemente se enúncian ou se intúen, senon tamén a aqueles outros que poden atoparse no que ás veces denominamos co.mo "letra
pequena" ou mesmo aos que, sen figura, están no
espíritu do pacto e no ideário político dos -partidos ·asinantes e, sobre todo, na súa própria práctica nos últimos anos e nos seus respejtivos ámbi;
tos de actuación guvemamental.

cando alguén recorda o caracter ph,_trinacional do ·
Estado.

Desde a perspeitiva do sindicalismo nacionalista é
xusto recoñecer que como consecuéncia dos pactos poderán facerse realidade distintas reivindicacións que son bandeira própria diferenciada no
movemento sindical en Galiza. Referímonos a
aquelas que permiten avanzar na conformación
de marcos próptios de relacións laborais en aspectos como o emprego e o INEM, a formación ocupacional, ISM ou nos fondos sociais europeos por
citar algúns. Tamén a algunhas das transferéncias
pendentes en matéria de porros, costas, peaxes de
autopistas, polic:ía autónoma, tráfico, etc.

'As maiores obxeccións
están na reforma do
modelo de
financiamento, do que
sairemos notabelmente
perxudicados"

Outros obxectivos dos pactos móvense na máis
completa ambigüidaqe, son declaracións de intencións que, lamentabelmente, poderían reducirse a simples coartadas lexitimadoras dos acordes entre a opinión pública. A experiéncia anterior dos partidos asinantes dos pactos, as súas votacións concretas no Parlamento a favor de políticas marcadamente antisociais promovidas polo
PSOE ou o seu alineamento expreso cos critérios
monetaristas e neoliberais de Maastricht fan prever decisións que incidirán nos desequilíbrios sociais e territoriais así como na reducción dos gastos sociais tal e como ten ocurrido cos govemos
conservadores do noso entorno. Isto é o que parece desprenderse do obxectivo de cumplimento
estrito dos critérios de converxéncia para a incorporación á terceira fase da Unión Económica
e Monetária, reducción drástica do déficit público, privatizacións de empresas públicas rentábeis
ou as novas medidas, que se anúncian, máis desreguladoras e Lib_eralizadoras da economía.

Por outra parte, a ·supresión do servicio militar
obrigatório, ainda que sexa no ano 2.001, é unha
moi bóa notícia, non só para os máis directamente afectados, senon para todos os amantes da paz
e para os que seguimos a creer na inutilidade dos
exércitos, na urxente reconversión da indústria
militar en civil ou na imperiosa necesidade de
adicar os seus cuantiosos recursos ás auténticas
necesidades sociais. Confiemos en que, chega~o
o momento, non veñan as rebaixas e se desbarate
este xusto obxectivo con excusas presupostárias, ·
de defensa ou, simplemente, por m~ra _imposición da OTAN e da UEO.

A aposta polo chamado .diálogo social veremos
no que queda. Desde a perspectiva do sindicalismo nacionalista queremos confiar en que non se
reducirá, eclusivamente, aos sindicatos estatais e
afectará, como corresponde, a todos os que teñen
Tecoñecida a condición de "máis representativos"
·e nomeadamente á CIG. En c;alqueira caso, aportaremos as propostas incluidas na Plataforma Galega de Acción Sindical e impulsaremos entrevistas coas distintas consellerías da Xunta de Galicia có obxecto de c¿ñecer as medidas concretas
que promoverán para ga]:antir que Galiza non
quede, unha vez máis, marxinada, e para aproveitar todas as potencialidades contidas nos pactos
de investidura e govemabilidade:

A anunciada reforma da denominada Administración periférica do Estado coa supresión dos govemadores civís, o avance nos concertos económicos eo desenvÓlvemento dunha· facenda. própria ou a articulación da participación das
CC.AA. en determinados foros da UE e na formación da vontade comunitária, ternos que valoAs maiores obxeccións están como é lóxico, na
ralos positivamente, entre· outras razóns porque
reforma· do modelo de financ iamento ·e na trasfefiguran, desde hai anos, no naso ideário. Non
rencia ás CC.AA. da xestión do 30% do IRPF do
sorprenden, polo mesmo, as apelacións de Rodri- · que sairemos notabelmente perxudicados ao non
guez !barra q~e desde o máis reseso nacionalismo
contemplarse, explícitamente~ mecanismos niveespañol, alerta sobre os perigos de desestruturaladores e cantidades correctoras e compensátoción territorial do Estado que conlevaría o Pacto.
rias concretas. A deci3ión de Manuel Fraga de reOu as reiteradas apelacións, desde a uniformidatirar o recurso de inconstitucionalidade pola cede e o centralismo, á solidáriedade precisamente
sión anterior do 15% do IR.I?R ~onfirma;qu,e ,o go,- 1
\

~-.

- .. --

-~.,,.

..- -

-~

vemo galega persiste en asumir un claro papel de
subordinación e de auséncia política na nova
configuración do Estado en favor dos intereses
exclusivos do seu próprio partido en Madrid.

Parecera coma se o modelo vixente na actualidade fose o paradigma da solid.ariedade, igualitário
e xusto, compensador de discriminacións históricas, cando calquera pode comprender que, cos
anteriores critérios, Galiza foi deliberadamente
marxinada e utilizada como moeda de cámbio en
· asuntos da trascendéncia económica e social das
dotacións, .as infraestruturas, as cuotas lacteas, o
sector pesqueiro, os servícios ou nas políticas de
desmantelamento industrial.
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Desde o sindicalismo galego calquer acción de
.govemo encamiñada a profundar na desregulaeión laboral, na precariedade, no desemprego, na
reducción dos dereitos e prestacións ou, por outra parte, na dependéncia económica de Galiza e
na súa marxinación, terá cumprida respqsta non
só sindical, senon tamén social.+
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As declaracións da nova ministra de Educación, Esperanza
Aguirre, arredor das
subvencións foron de todo desafortunadas e tamén atoparon
resposta de parte dos agricultores, dos que dixo que as axudas da Política Agrária Comun,
PAC, "só teñen servido para
que os agricultores aprendan a
cubrir ben os impresos da solicitude de subvención" e para
que "a cada paso labren piar
as suas terras". Ante estas declaracións o Sindicato Labrego
Galega recordou que as
axudas da PAC, que apoian o
PP e a Xunta, serven para algo: para abrigar a non producir, e que non as peden os
agricultores, senón que son
unha imposición da UE. O SLG
tamén lembrou que o Governo
galega nen sequer é quen de
xestionar a totalidade dos fundos europeus que corresponden á Gal iza.•

Galiza ateigada de
eucaliptos, din os técnicos

PACTOS DE LEXISLATURA:
LUCES E SOMBRAS
Os traballosos acordos de investidura, gobemabilidade e lexislatura acadados por separado entre o
Partido Popular e Coalición Canaria, CIU e
PNV, sendo diferentes en contido e alcance, teñen elementos comúns a destacar e particularidades que os distinguen en sí mesmos e en relación coa etapa política anterior.

OSLG di á ministra de
Educación que as
subvencións agrárias son
para non producir
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O Plano Forestal da Xunta
está a significar unha aposta económica a prol da
explotación forestal basada
no eucapito, pero tan forte é
esta aposta que compromete o futuro dos montes galegos porque, ainda que contempla en teoria a cultivo de
moita superficie de espécies
autóctonas, en realidade facilita a extensión do eucalipto. Estes son argumentos
dos técnicos da Escota Politécnica de Lugo e do Centro
Forestal de Lourizán.+

Crise infonnática en EE.UU.
O governo estadounidense
anda preocupado pala forte
crise que atravesa un dos
seus sectores económicos e
empresariais máis
importantes: o da informática.
Os benefí cios da lnternational
Busínes Machines (IBM)
durante o primeiro trismestre
do 96 caeron un 40% con res peito aos rexistrados no mesmo período do ano anterior. A
dirección da empresa estúdia
xa medidas de recorte do gasa, entre elas uhha importante
reducción de persoal. •

Alemaña: os estaleiros
Vulkan declaran en quebra
O maior grupo de estaleiros
alemán Vulkán AG, que
desde o mes de Febreiro se
atopaba en suspensión de
pagamentos, declarouse a
pasada semana en quebra
debido ás tortes perdas económicas dos últimos exercicios. A quebra afecta a case
todas as empresas do grupo, agás as das fábricas do
Leste de Alemaña que hai
uns meses foron separadas
. do consórcio. A bancarrota
· afecta a máis de 4.000 operários que ingresaran nunha
1 sociedade de emprego, cria,... Qª.AQ.I¡¡¡ p,rpprta Y'1//(~n,1 ~ ,
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O 50% dos ·
anúncios
corresponden a
academias de
oposicións. Un
10% piden
señoritas poro
clubes. O resto
adoitan a ser
ofertas pora
vendedores.

Nº 725 - ANO
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.C onceitos económicos
MANuELCAO

Na altura de desenvolvemento das sociedades modernas os asuntos eéonómicos ocupan unha boa parte do quefacer intelectual
que máis relación ten co benestar social. Non por casualidade, nos
rexímenes dictatoriais de ·corte capitalista ou comunista, os estúd.ios económicos non gozaron nunca de gran estima. Igual ca tecnoloxía, a medicina, a física ou a química tamén a economía vai
av.anzando novos conceitos, probando novas hipóteses, descartando outras, etc.
·

As ofertas laborais dos xornais son de académias ou encobren ~istintos calotes

De parado a timador para poder traballar
*

PAULA CASTRO

Buscar un emprego na década dos 90 estese convertindo
nun auténtico pesadelo para
moitos dos desempregados
do país. Mortas as esperanzas
de atopalo através das oficinas do INEM, recórrese aos
suplementos dominicais dos
xornais.
Semana tras semana o parado
idealista espera que o seu perfil
apareza retratado nun dos múltiples anúncios publicados. Pero
ao pouco, as suas esperanzas
acaban por converterse en frustración ao ver que nunca estará
preparado dabondo para conquerir o posta de traballo ideal.
Dunha média de 80 ofertas publicadas nun Domingo normal,
máis da metade corresponden a
vendedores ou comerciais de
distinto 1ipo. Nas restantes adóitase solicitar persoal altamente
cualificado, tanto, que ningún
parado cumpre todos eses requisitos. Non é doado ser menor
de 30 anos, ter unha licenciatura universitária, dominar tres
idiomas (ou mesmo ser trilíngue, como din alguns), estar especializado en tarefas de organización de cadros de persoal

como xefe de sección, coñecer
en profundidade vários sistemas
ihformáticos, e ter acumulada
un ha. experiencia en pesto si milar de máis de catro anos. A
maiores, son moitos os anúncios nos que tamén se especifica que para o pesto é imprescindíbel ter unha boa presenza,
conduta intachábel, dotes de
mando e estar libre do servizo
militar.
A diário, os xornais publican un:
ha sección especial adicada a
demandas. A primeira vista parece que hai numerosas insercións publicitárias, pero polo
miudo co.mpróbase que só uns
poucos son ofertas de traballo.
Arredor dun 50% son de académias que anúncian inminentes
convocatórias de oposicións,
case sempre para carpo de policía, xustiza, administración pública, correos, INSALUD ou para o exército profisional. Un 10%
solicitan señoritas para clubes,
con moi boa presenza. Un 20%
son variados, primando camareiros ou cociñeiras. Os restantes son de dubidosa legalidade
que, polo xeral, oferecen cuantiosos benefícios realizando traballos doados na casa ou como
telefonistas, locutores ou repartidores a domicílio.

Cando o demandante de traballo envia a sua solicitude ao código postal pertinente, recibe
como resposta unha carta na
que se tle solicita unha cantidade de diñeiro que obscila entre
as 4.000 e as 14.000 pesetas. A
cámbio dos cartas asegúraselle
que recibirá o material para poder realizar o traballo. Pero o
único que recibe é unha nova
carta na que se lle explica que
ten que publicar un anúncio
igual ao seu e timar aos que lle
escriban solicitando unha canti-dade similar de cartas.
No caso dos anúncios que solicitan telefonistas, na maior parte
dos casos· trátase de realizar
chamadas a domicílios particulares a golpe de guia telefónica. As
telefonistas teñen que convencer
aos receptores de que acepten
un magnífico lote de libros que
lles acaba de tocar en sorte. O
devandito lote está composto por
un feixe de folletos e caderniños
de pésima calidade. O calote
neste caso complétase cos repartid ores, tamén recrutados
através dos xornais, que teñen
que cobrar polo regalo 3.000 pesetas por gastos de envio, sempre antes de que o suposto premiado poda comprobar o que
contén o paquete recibido.•

Non vamos a falar aquí do método nas ciéncias sociais, de Kuhn,
Lakatos e outros senón de algo moito máis simple e evidente: No
eido económico, en Galiza, estánse a uttlizar maioritariamente no
ámbito do nacionalismo galega conceitos próprios de ideoloxías
pouco operativas e que pouco teñen que ver coa problemática da
nosa terra. Termos como imperialismo, intercámbio desigual, colonialismo, neoliberalismo, explotación, etc., son utilizados para
explicar realidades que na actualidade poden ser entendidas como
outros conceitos e teorías máis axeiradas, e das que se deriva a
aplicación de medidas perfectamente factíbeis no contexto político, económico e institucional vixente.
·
Poñamos un exemplo de explicación dun evento concreto: Cando os nasos pescadores van a Marrocos e son expulsados por un
acordo negociado coa UE alcumamos á UE de portavoz dos intereses monetaristas do Bundesbank, do neoliberalismo e do imperialismo sen
decatarnos de algo tan
simple como que para os
marroquines a defensa dos
seus caladoiros é, tamén,
unha loita contra o imperialismo da UE que pretende expoliar os seus recursos. Yeleiquí ternos á
UE realizando actos imperialistas tanto para os marr"oquinos como para os
pescadores galegos. Co fácil que resulta explicar todo isto en base a lóxica e
comportamento dos grupos
de intereses económicos
· nunha sociedad e a berta e
internacionalizada. A utilización de hípóteses ou razonamentos
falsos ten partidários e detractores segundo o realismo das prediccións. Tamén segundo a súa eficácia: moitos alemáns crían na
maldade intrínseca dos xudeos e velai os resultados de .tan disparatado convencement.o.

'Estánse a utili~ar
no ámbito do
nacionalismo
galega" conceitos
próprios de
ideoloxías pouco
. "
operauvas

O nacionalismo galega podería pasar a utilizar os conceitos e teorías económicas usuais no mundo de hoxe, sobre todo, para dar
con solucións axeitadas e viábeis no curto prazo. Non podemos
vincular o naso futuro á loita quixotesca contra muiños de vento.
Os que creen que o capitalismo da UE é imperialista, neoliberal e
morietarista terán un difícil diálogo cun empresário, pois estarán
vendo nel un explotador, un zugador da plusvalía dos traballadores
susceptibel de ser expropiado. empresário tamén soe estar informado. Vexamos por exemplo como resumía Alfred Rexach en La
Vanguardia a intervención dun Deputado do BNG no recente debate de investidura de Aznar: "Tan peleón como Rahola, o portavoz do BNG, Francisco Rodríguez, mostra a súa inquina cara o imperialismo español que leva séculas esquecendo e expoliando aos
galegas, condena sen atenuantes ao gran capital financeiro, aoque
sen dúbida está entregado Aznar e, xa pastos, esixe que o novo
presidente lles poña un tren". A ribeira de Anguita está aí e a similitude de teorías ecdnómicas achéganos perigosamente a ela. +

o

Oconcello de Vigo

cede ante os traballadores do lixo
Un conflito laboral de notábeis
dimensións, mesmo con violéncia, estivo a piques de desatarse en Vigo, após de que a alcaldia tratase con extrema dureza
aos traballadores do lixo. Despois dunhas xornadas moi tensas, e os contenedores desbordados en toda a cidade, Manuel
Pérez deu marcha atrás. A reforma laboral non foi aplicada.
Despois de vários dias de paro,
sindicalistas da limpeza e comi-·
té de folga recebian na sua casa
un telegrama de despido. A alcaldia amparaba esta medida no
incumpriment.o dos servícios mínimos que foran fixados no
85%. Os traballadores non cumpriron a exixér-lGia¡por ooidar~ c:tue
aceitala ~era tanto como renun-

ciar ao dereito de folga. A actitude virulenta do teniente de alcalde Gil Sotres cos traballadores
pechados no concello, aos que
nen o ex-alcalde Carlos Príncipe
puido fornecer de comida e -auga, puxo o conflito nos lindes do
estoupido. Un grupo de traballadores pechouse na nave da empresa en C0ruxo con méios de
autodefensa, conforroe a policia
rodeaba as instalacións e mantiña a preséncia no concello.
Fi nal mente o alcalde, Manuel
Pérez, chamou a reiniciar as
conversas. O concello renúncia
aos desP,idos e admite a subrogación. E dicer que no caso de
que decida entregar a concesión
-a outra- ernpr.e.sa, -.asfa .. de~erá
admitir a todo o cadro de persa-

al nas mesmas condicións laborais. Tamén asumiu unha subida
salarial do 6%, o mañtenemento
das clásulas do convénio anterior, quedando tora do acordo a
aplicación da reforma laboral, no
que respeita á mobilidade. de
po~to de traballo.
A capacidade da empacadora
dá lugar a ·que cada dia de folga
na rec'ollida se traduza nunha
. forte acumulación posterior que
repercute durante várias xorna- das no servício .. No desafio
planteado , a alcaldia acabou .
perdendo a batalla. Poucos entenden que a intransixéncia municipal puxese á cidade perta
dun conflito grave, para final- . mente acabar cedendo. aate os ,'
trabalJadores. •
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Os riscos
laborais de
. l~var o pelo
O·puxilato de Gil eCaneda tivo un frustrante epílogo longo
As bancadas criticaron a Gil, pero esa mesma noite C_
a neda e Gil fundironse nun abrazo:

() "non pasarán" non se
c"'mpriu en San Lázaro
-0. G. VILAS

Era o partido da vinganza deportiva sobre Gil, a última oporturiidade para o Compos de pór
unha sabrosa guinda á prolongada máa racha tras dunha
grande campaña. O devir da liga deparaba que o choque resultara a derradeira oportunidade de pararlle os pés ao dirixente marbelli pela vía que máis podía doerlle, a deportiva. Un berro tácito de "non pasarán" aplicado ás hostes de Gil frotaba no
ambente da rua en Santiago,
mesmo en quen se -desentenden habitualmente do dia a dia
futbolístico, que ainda quedan.

vios ·respirábase un ar de incertid.ume, en efeito, de desorganización e de dúbida diante da atitude a tomar cos rivais. A xente
co.n sultaba co viciño sobre se
era máis comenente berrar até
a afonía, ou ficar calados en
plan dignos, ou mesmo en erguerse todos e amasar o traseiro .aos atléticos.

.Galego manso

Esta indecisión, que se tornaría
parálise no desenvolvimento do
partido, era debida .á indudábel
novatez da afeizón, pero sobretodo ·ao enfriamento do ambente
que desde· a dirección do clube
tentouse durante toda .a semana., Caneda recuóu, e mesmo
A labazada de Gil ao até entón
anónimo xerente compoestelán,
matinou sobre a posibilidade de
que ambas formacións sairan
o cruce de impropérios séguinte
ao campo collidas da man. O
que deu a volta ao mundo nas
distintas televisións, non só cria-· -presidente branquiazul; á beira
dunha notábel habilidade na
ra unha lóxica hostilidade na
afeizón santiaguesa senón un
xestión da sua equipa, amosou
compartido sentimento de noxa
de .n ovo outras coñecidas caréncias, e exerceu desta vez de
cara ao .mandatário colchoneiro.
Preferéncias futbolísticas apar"galega manso" e sumiso diante
te, moita xente cabal ao pé das
das .forzas fácticas do futbol espantallas de todo .o Estado depañol. Confundiu a noí1 invitación á violéncia .con pouco mesexaba unha vitória dos compostelán·s na decisiva cita do
nos que a invitación ao saqueo
Sábado catro de Maio.
·
(de pentos) con mariscada de
propina para que non se tale
A batalla formulábase, pois, no
mal de nós na capital. Recibiu
pensamento da maioria dos afeien prémio a palmadiña nas coszoados, non coma un lavado da
tas da prensa mactrileña, que falou do "civismo" da afeizón comhonra~ de Caneda e Fidalgo ou
dun clube' enfrentado, senón
postelá, coma se animar á equimoito máis coma a ocasión de
pa e abuchear á contrária para
impedir a apoteose trunfal de
presionala fo~a atitude incívica.
quen destapou o tarro das suas
eséncias autoritárias a canta, caAinda se permitiu Caneda, chasua1mente, dos dirixentes commado ao .cónclave radio.f ónico
polo "señor do futbol", José Maposteláns. Asi o refrexaban disría García, para irmanalo de notintas pancartas e panfletos nas
vo con Gil, talar de que os sanbancadas de San Lázaro: os
tic¡.gueses demonstraran "non
"Campos-Tolos" sacaban un cartel de "skin-Gil" adicado- "ao
ser uns índios", abrogándose a
a representatividaae dunha cimaior fascista de España"; outras lendas comparábano con
dade que se alguén a deixou
quedar mal foi el, cos seus floriFranco, e outra sonaba sonora e
léxi9s verbais de partida de tute.
.laconicamente: "Giltler, cabrón".
Cánticos que ian desde o comun "tillos de p ... " ao máis ad
hoc d$ "Ca!amidá, . calamidá" recebiron aos visitantes. Sen embarg9 algo non marchaba, e resultaría premonitório do desarte1lamento posterior nas banca- ·
das, cando os. pre~endidos macro-mocaicos de benvida aos locais non poideron ser descifrados por ninguén.' Nos 'fntres pré-

De postre Fidalgo opina sobre un
simpático cadro da TV3 catalana,
onde se representa a discusión
con Gil cunha cena de "Os intocábeis", e tala dunha "ofensa dos
cataláns". E pensa o afeizoado
médio que, con estes persoaxes
defendendo dignidades colectivas, manexando conceitos dos
que desc.oñece.n o. significado,
-vale máis non ter avogados.-+

algunha antena e nunca ninguén
puxo mala cara. En troques, a excusa que me deron fo¡ que xa
houbera queixas, que podian perder clientes e que tiñan que gardar unha imaxe. A .verdade é que
.fo¡ o x.efe quen decidiu que tiña
que cortar o pelo. Nos dias que
eu levaba en SATELE, ainda non
mirara ao proprietário. Cando
chegou saudou ao r·apaz que estaba conmigo en práticas e a min·
díxome se non habia perruqueiros
por onde eu vivia. Estivo falando .
co encargado e fo¡ este o que me
deu a noticia. Non creo que nengun cliente se queixara do meu
aspecto", di este estudante de
Electrónica.

Xan Xosé Vicente chegou ao
centro de FP e contoulle o sucedido ao seu profesor de práticas
en empresa, Fernando Rei, que
comprendeu a atitude do rapaz ao
Ter boa imaxe ainda é un requisito
marcharse do traballo. ''Un pensa
imprescindíbel para atapar un traballo. Polo menos, a experiéncia . que estas causas xa non pasan",
di. Reuniuse o claustro do instide Xan Xosé V~cente asi o amasa.
tuto para debatir de denunciaban
Estuda o último curso no instituto
publicamente o acontecido e a
de FP-2 Val Miñor de N~rán na
maioria dos profesores decidiron
rama de electrónica e comezou a
facelo. "Outro tipo de denúncia
facer práticas nunha empresa a
primeiros do mes de Abril. A -non se pode facer porque se trata
dun contrato en práticas, de
conselleria de Educación ten un
convénio con centros de ensino e. aprendiz, que poden romper calquera das partes cando o conside· empresas para que os alunas de 5 2
ren", explica Femando Reí, que
curso de FP poidan ter unha extratou de convencer ao encargaperiéncia laboral non remunerado da empresa sen conquerilo.
da. Só se pagan os desprazamenAo proprietário non o puido lotos ao traballo.
calizar ainda. O claustro de prnfesores do instituto Val Miñor sin.aXan Xosé Vicente, de dezanove
lou que "cada persoa ten direito a
anos, foi traballar fóra de horário
usar a estética que crea máis
non lectivo á empresa SATELE,
oportuna, polo que a decisión
situada na rua Barcelona de Vigo.
desta empresa atenta contra a liAdícase á instalacións e reparaberdade da persoa e contra a sua
cións electrónicas. Durante dez
dignidade".
dias, Xan Xosé foi a reparar antenas nas casa que asi o requerian
"Chegaron a dicirme que algun
pero, ao décimo, o encargado dícliente poderla non abrirme a porxolle que ou cortaba o pelo ou esta da casa", di este estudante. Xan
taba despedido. Colleuno sen
Xosé Vicente leva feito práticas
avíso pero Xan Xosé decidiu que
noutras empresas sen ter maior
deixaba o traballo. "Eu sempre
problema por levar o pelo longo.+
ataba o pelo cando ia a reparar

GüHl: TTI SA:\~tAR T1:\

Confusións e subvencións
Os que confunden as mulleres coas vacas, os que organizan caravanas
de mulleres, son os mesmos que confunden moralidade con dignidade,
~exualidade con pornografía, violación con provocación, feminismo
con "machismo ao revés", ou Inglaterra con America (todas e todos tivemos ocasión de escoitar no Telexomal, en boca dundos implicados
no tema do f:artaz de Qozón, que se comía menos carne por culpa das
vacas locas "americanas"). E cando toda esa ignorancia chega ás alcaldías, case sempre da man dun determinado partido que, en época de eleccións fai gala do seu talante proclive á igualdade e¿tre homes e mulleres, para esquencelo ao día seguinte ás eleccións; cando toda esa confusión chega aos nasos concellos, acontecen causas tan grotescas e ao
· mesmo tempo esclarecedoras como a de Dozón. Porque non é só que se
intente dar unha determinada imaxe da muller, animalizada; non é só .
que nos degrade a grosería da frase (tan graciosa para o autor): "A galega está boa: come-a" porque acentua a a)Jlbigüidade dun cartaz que confunde chair e viande (ambigüidade que, tentando denigrar ' a imaxe da
muller, o que realmente consegue é danar a imaxe do autor "confundido". e de todos/asaque.les, incluido o alcalde, que deron o prace); non é
só isa; é tamén ese sentimento de estafa que sentimos a metade da poboación ·~o vermes os cartas públicos, os nasos cartas (porque as mulleres tamén cotizamos a Facenda), destinados a obras "artísticas" que rentan ridiculizamos, carecendo do rháis mínimo respeito polos dereitos
humanos (dentro dos que se atopa a igualdade de dereitos entre os sexos). Porque o de1 Dozón non é un caso aillado: forma parte dunha danza esperpéntica de imaxes femininas (muller-coello-vaca-miss) que as
mais altas instancias das nosas institucións, transmiten á poboación, ao
servizo dun pensamento sexista. Sen todo ese pano de fondo; o cartaz
de Dozón sería. algo anecdótico, e estaría probabelmente destinado ao
olvido nos .contenedores da vila.+

· Morreu o avogado
-comunista Rafael Bárez ·
Ferrol lembra a Rafael Bárez,
que morreu Martes na Coruña .
con cincuenta anos. Ainda
que o perfil político deste avogado comunista, defensor da
natureza, pacifista e
propagandista convencido
dun urbanismo de escala humana, aparece para os meios
de comunicación nas primei- .
ras eleicións democráticas ao
concello da Coruña, Bárez
era un home especialmente
querido no Ferrol. Avogado
de traballo non retribuido, solidário cos traballadores da
Bazán no durísimo repunte de
represión do 69, a xustiza
franquista vingouse del
meténdo o seu expediente no
Proceso dos 23, e cando,
contado, saeu absolto,
cravoulle unha multa de
250.000 pesetas. Por impago
desta multa tivera tivo que padecer cadea. Despois de renunciar á unha ben gañada
sona de concelleiro comprometido e progresista~ Bárez
adicouse ao seu despacho de
avogado cos mesmos
critérios de solidariedade e
sacrifício que lle gañaran o
cariño dos obreiros do
Ferrol.+
·

Este ano non hai impresos
da renda en galego
Aberto o periodo para facer
a declaración de facenda,
non hai impresos coa
versión en língua galega,
segundo ven de denunciar a

Mesa pola Normalización
Lingüística. Durante os últimos anos atópabanse
impresos nas duas
versións: castellano e galego, ainda que só se ofreclan
os últimos a quen os solicitaba explicitamente. A Mesa
está disposta a iniciar unha
campaña para que se solucione esta elva e recomenda
para a xente que protesta
que non faga a declaración
mentres non estexan os Impresos en galego á sua disposición.+

As letras galegas
a gusto de tocios
Mentres Vieiras, o bairro galega na Internet, vai levar o
diadas letras galegas ao ciberespa;zo, admintindo colaboracións dos cibernautas
galegas, que poderán enviar
· por correo electrónico
poemas, imaxes ou
traducións ao galega á dirección <Vieiros@cesatel.es>, a
Assembleia Reintegracionista
Ene-Agá de Pontevedra prepara unha festa reivindic~:ttiva
baixo o lema "365 Dias de
Festa, 365 em Galega". O acto celebrarase ao longo da
mañá do 17 de Maio na Praza da Leña de Pontevedra e
comezará cunha
demostración a cargo do Clube Tüatha De Danann, conti- .
nuará cun teatro de rua·que
representarán Os Quintilláns,
para rematar coa posta en ·
cena dunha obra de títeres
¡ 1 ·do/ieatr~ · K~os. • ·, ·, ,'.. • , ,
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Mobili:r.aéión o 25 de Abril en Valencia a
· prol do catalán.

ldígoras podería sair do
cárcere sen fianza
Que Jon ldígor?S saia do cárcete sen ter que aboar os
quince millóns.de fianza postas polo xuiz (comezaron senda 300), é algo que preocupa
ao fiscal da Audiéncia Nacional. O fiscal nionstrou a sua
firme oposición a unha
proposta da defensa, que poderia ir adiante por cando é a
única solución que teria o Estado, toda vez que perdeu o
pulso político con HB ao encadear ao membro da sua Mesa
Nacional, ldígoras, por difundir
a coalición un vídeo da ETA
durante un mítin. •

A unidade lingüística entre
Catalunya, Valéncia e llles· Ba·
leares é atrancada continuamente polo PP autonómico de
Valencia co apoio de Unió Valenciana. Ounha maneira aber. ta amósanse contrários ao catalán e levan anos inculcando
á povoación a idea de que
non é a sua língua, intentando
reducir o valenciá ao ameto
doméstico e suburbano. o
presidente Ed.uardo Zaplana
apenas sabe falalo e todos os
.seus conselleiros falan en
castellano. Coa división que
estabelecen entre catalán e
valenciá buscan o aillamento
da língua própria, á que adican os orzamentos máis baixos no Estado.

A nova ministra di que

rematará co deterioro do
ensino privado

Denúncían aofensiva do PP eUV para reducir ouso da língua ao ámeto domé.stico

Na toma de posesión do seu
cargo, a ministra de Educa.ción e Cultura, Es.peranza
Aguirr:e, fixo xa unha declaración de intencións. O Estado debe subvencionar o
ensino privado, segundo ""
Aguirre, moi abandoado polos anos de Governo do
PSOE. A ministra puxo un ·
e con, denunc(ados vencellos ~
non-satisface aos nosos directiexemplo aó afirmar·que se _
da extrema direita. A reivindica- ·
vos".-O comité de empresa está
habia dous coléxios achegadecid1do a .levar aos· tribünais
ción _lingüística e_
n V~lénda vai . ·· 'dos, un público e un
_
aos responsábeis da ~canle.
parella 9.a. redamación da Jiber·privado, e, se o segundo-ti·
dade de expresiór:i nuriha:comuña maior demanda, este seO que algunhas asociacións denidade onde o Governo poténria o beneficiado das axudas
.nom ínano trjángulo mediático
cia a polarización das posturas ·· - públicas que se recortarian
anti-catalán pechou~e co nomee onde. ainda sen .frecuentes as
no caso do primeiro. "Hai
amento de Jesús Sánc.hez Caagresións lingüísticas. Un exempais que-non queren levar·,
rrascosa, home de confianza de
plo, que lembra ao acontecido
aos seus tillos á escola púZaplana, como director da teleen Catalunya, é a criaqión dunblica. Entendo que hai que
ha Asociación de Castellanofavisión autonómica. Os outros
respeitar esa liberdade de
vértices son Consuelo Réyna,
lantes, animada desde q PP e
elexir, aumentar as aulas namuller de Sánchez Carrascósa · UV, e criticada. polo resto das
quel que ten máis demanda
formacións, que a tachan de
e directora do periódico Las
e diminuilas naquel que ten .
Provincias, de tendéncia con- _ esaxerada cando calquer castemenos", afirmou.
llano-talante pode desenvolverservadora e claramente anti-catalana, e Paco Mora, director de
se no seu país sen nengun tipo
Por outra parte, a ConferénRadio 9, ex-director de lnterviu _de problE:)llJ.a. •
cia Episcopal amosou "optimista" co novo governo de
cara a restablecer o. papel da
AGUSTl:-J Z UB lLLAGA
matéria relixiosa no
ensirio.+ -

Separar o valenciá do catalán para mul~plicar ó ca~tellano
90- ARANTXA ESTÉVEZ

Desde hai uns anos, as manifestacións a pral da unidade sucedéron~e . A última, convocada
polo Bloc de Progres, en Valéncia, reuniu a máis dé ciflcuenJa
mil persoas. Tamén as 'tormacións políticas apostan por camiñar cara á unidade. O prório
PSPV-PSOE enfréntase ao PP
en matéria lingüística polo que
ere unha obstaculización para a
normalidade. O Governo autonómico, que preside Eduardo Zaplana, tomou, desde a sua vitória e co apoio d~ Unió Valenciana, medidas tendentes a desestruturar o idioma. No mes de Decembro de 1995, rompeu a homologación dos estudos de catalán e valenciá, co cal as persoas con título de catalán teñen
que pasar por outra proba para
comprobar se saben valenciá ,
mentres que unha persoa con título de valenciá é homologado
directamente co tftulo de catalán. Derogaba, dese xeito , unha
arde do Ministério de Educación
que homologaba os títulos.
O primeiro paso revelador do
PP en canto ao idioma foi a supresión da Dirección Xeral de
Política Lingüística, que dependia da consellaria de Cultura e
que, agora, incluiuse na Dirección Xeral de Ordeación e Innovación Educativa e Política Lingüística Está dirixida polo funcionário Alejandro Bañ.ares,
que non tala catalán. As asociacións integradas no Bloc de
Progres denuncian os cativos ·
orzamentos adicados á normalización da língua, con cento
sesenta pes~tas por persoa.
Un exemplo disto é a supresión
de axudas para a traducción de
libros ao catalán.
Mentres o PP percura non facer
declaracións estridentes sobre a
· sua postura anti-catalanista, deixa que sexa o seu partido aliado
UV, quen dea a cara. Vicent
González Lizondo, presidente
das cortes de Valéncia, é a cabeza visíbel da ofensiva. Unha
língua que non ten gramática,
nen desenvolvemento literário
nen oficial Ao.n.1 e,)Qi~t~ t . §egurido

afirma. Por suposto; non ten nada que ver co catalán, ratifica.
Do s~u partido, UV, saiu a proposta de derogar a homologación dos estudos de catalán e
valenciá.

Universidade e médios de
comunicación
Acció Cultural , integrada no
Bloc de Progres, esixe que recoñeza o lnstitut d' Estudis Catalans como autoridade lingüística
e que se elabore un mapa educativo que teña en conta o ensin o da língua própria. Agora
mesmo, os nenos de Valéncia
non teñen porque estudar o catalán e, desde o Governo , adúcense razóns económicas . As
universidades valencianas tamén se suman ás reivindica cións de unidade da língua e solicitaron ao novo presidente do
Governo do Estado, José Maria
Aznar , que a recoñeza e que
tente solucionar o ·caos lingüístico con Jordi Pujol. Estímase
que uns dezasete mil estudantes universitários non receberán
clases de valenciá en nengun
dos cursos coa excusa de que
non hai profesores . Só o 7' 4%
das prazas ofertadas para o
profesorado tiñan a esixéncia do
coñecemento do idioma.
Ponto e aparte merece a situación do idioma na televisión autonómica, Canal 9, con só o 7%
da programación en valenciá. A
gota que rebordou o vaso foi a
decisión de non transmitir a homenaxe a Ovidi Montllor, o actor
e cantante morto o ano pasado,
que reuniu a vintecinco mil persoas e que culminaba a manifestación a pral do idioma do
pasado 27 de Marzo, á que acud i ron cincuenta mil persoas.
. Tanto a TVE como a TV3· (catalana) gravaron os actos. Ostraballadores de Canal 9 emitiron
un comunicado no que lembraban que "a manifestación do
Bloc de Progres contaba ca
apoio dos grupos parlamentários e das ·centrais sindicais
maioritárias" e que a negativa a
retransmitila "é unha mostra da
censura que se exerce sobre
·- aquela parte. da _r_e_aJidade. que

Ollada basca aos pacto_s
Tiñan razón os q.ue dixeron que o PNV tiña nesta ocasión ganas de
chegar a algun acordo co PP. Tiñan razón os que dixeron que tamén
Aznar tiña ganas, non máis que o no\\"o Min istro do Interior, Jaiém Mayor Oreja, pero si máis que Rodrigo Rato ou Álvarez Cascos, por exemplo, interesados case exclus.ivament1e en utilizar ao PNV como trampolín para a sua negociación con C iU. Ao final, o pacto materializouse en
tramos que os críticos bascas xulgan como ins.uficintes -:::Herri Batasuna fala de traición a Euskadi, a Sabino Arana e aos avós dos próprios
pen~uvistas- e que nos nacionalistas catalán_s provocaron ciumes por
comparanza co que eles tiñan ofertado e conseguido a cámbio.
O PNV queria, necesitaba, negociar para seguir a ter argumentos <liante
dos seus en favor do pactismo. As".boas palabras dos s9cialistas do PSOE
e as aparentes boas relacións non tiñan concluido na anterior lexislatura en nada positivo, e as transferéncias pendentes e reclamadas, cando
menos as máis importantes, non terminaron de chegar. Se non aproveitaban a actual coxuntura, era máis probábel que o PP seguise os pasos
do PSOE e ficara sen argumentos contra ·quen avogan por unha oposición frontal nun momento no que, por outra parte, é inimaxinábel.calquer acercamento ao mundo da esquerda abertzale ._
O PP queria, precisaba neg0ciar para concluir a sua homologación democrática definitiva <liante de boa parte do pavo basco que segue a
ollalos, en palabras de Mayor Orej a, coma os ñetos do franquismo . O
argumento pode parecer menor, mesmo inxurioso, aos dirixentes populares non bascas, pero en absoluto aos que teñen que medir as suas forzas na Comunidade Autonoma Basca. O argumento, par~ Mayor Oreja,
que contou co apoio persoal de Aznar nesta empresa, era clave, pensando no qe vai ter que lidiar desde o seu ministério.
·
Os "populares" navarros, entre tan to, non acaban de sair do seu asom. bro. Están desconcertados, pero non son os ún icos.+

.'

~
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Roldán acusa a Galindo,
Santamaria e Cassinello
O cámbio de governo coincidiu
coa decisión do ex director da
Garda Civil de declarar contra
tres xenerales, José António
Sáenz de Santamaria, airector
da Garda.Civil entre 1983 e
.1986, Anqrés Cassinello, que
era xefe do Estado Maior e Enrique Rodríguez Galindo, xefe
do cuartel de lntxaurrondo. Garzón chamounos como inculpados na criación do Gal da Garda Civil, ainda que os delitos
que se lle imputan son diferentes: mentres no caso de Sáenz
de Santamaria, trátase de coñecer a existéncia dun grupo
armado, no dos outros dous as
acusacións van desde colaboración con banda armada até
falsificación de documentos. As
declaracións de Roldán non
son as únicas pistas seguidas
por Garzón xa que o detonante
da inculpación de Galindo está
na documentación do coronel
Perote, actualmente en prisión.
Pola sua parte, Sáenz de Santamaria fixo declaracións aos
médios de comunicación no
que amasaba ter coñecemento
da mesma nos tempos da UCD
.:, ~ do, P,?Q.E .+ ,
. ,·,, 1 • • ,
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AONU en crise económica
A Organización de NaCións Unidas enfronta-se á máis grave
crise económica da sua história: un milleiro de funcionários foron xa desp~didos e a organización tivo que botar mán de 50 millóns
de dól~res dos fondos destinados a operacións de paz para
poder funcionar durante o mes de Maio. A situación é
consecuéncia directa da morosidade dos paises , membros que
adebedan a ONU un total de 2.800 millóns de dólares, dos que
1.500 corresponden á débeda de EE.UU. (no ranking de
morosos. seguen Rúsia con 400 millón-s.,. Xapón con 128 e
Alemaña con 50).
O secretário xeral da Organización, Butros Gali, recoñeceu que
a falta de solvéncia obrigou a modificar os orzamentos para o
bienio 96-97, que xa foran reducidos nun 5% con respeito ao
biénio anterior, polo que haberá que seguir cos recortes de
persoal e ' programas.- Gali responsabilizou da situación aos
Estados Unidos que condicionan o pagamento da sua débeda á
realización dunha série de reformas (sen especificar) no
funcionamento interno da.ONU.
·
Fronte a esta solución que suporia un maior incremento da
influéncia de Washington ,en Nacións Unidas, Gali asegurou que
outros paises están dispostos a pagar contribucións_máis altas a
cámbio de se converter en membros permanentes do Consello
·de Seguridade.+

Alemaña nega aos kurdos oasilo polí~co
- Pésie a recoñecer que a persecución política contra os ku~dos é
unha práctica común en dez repdóns de Turquía, o Tribunal
Federal Administrativo alemán ven de desestimar o direíto global
dos cidadáns desa orixe a recibiren asilo político en Alemaña
por considerar que non está suficrentemente probado que o
acoso sexa por motivos étnicos.
A resolución do Tribunal Federal anula duas -senténcias
anteriores do Tribunal Superior de Schleswing (no norte alemán)
dictadas a mediados de 1995 que conceóian aos kurdos da
rexión turca de Anatólia o direito global de asilo, baseando-se en
que nos· últimos anos 1.300 das ·12.000 poboacións kurdas da
" Anatólia foran destruidas por unidades do Exercito turco.
Na renovación destas senténcia$ polo Tribunal Federa:! pesaron .
pala contra razóns económicas e sociais internas, xa que -<le "
manter as resoJucións de Schleswing- catro millóns de kurdos
terían direito ao asilo político en Alemaña. •

Nova ofensiva de Srilanka contra os Tamís
. Máis de 300 independentistas tamís , segundo fontes do
Governo de Sri Lanka, morreron na ofensiva lanzada polo
e?<é(cito da antiga Ceilán contra os "Tigres de Liberación da
Pátria Tamil" na península norteña de Jafna. A operación
provocou a-fuxida duns 200.000 civís que abandonaron os seus
fogares por medo aos bombardeos do exército.
Calcula-se que máis de 50.000 persoas morreron . na guerra ciyil
que dende 1~83 enfronta ás forzas ceilandesas cqa guerrilla ··
indepeí)dentista que luita pala secesión do norte e le$te da illa,
onde viven concentrados os tamis, o 17,6%· da poboación. •

SEVERINA SILVA

Xenocídio en Brasil
Seis mil nenos asesinados por escuadróns da policía
Rapaces de Rio xogan coa cabeza
dun home executado en 1992. Abaixo,
aspecto das 21 persoas asesinadas
licia militar en Agosto de 1993
. pola po_
en Rio, todas elas"habitantes do bairro
pobre de Vigario Geral. No centro,
neno asesinado polos escadróns da
morte xace atado ao poste 9unha
portería de fútbol. A cena é tamén de
Rio e foi obtida en 1987. As imaxes
pertenc~n a unha reportaxe dada a
coñecer recentemente pola revista
francesa Photo. Estes días .estase a
xulgar a tres policías acusados de
asesinar a oito oestes menores. Entre
1985 e 1995 perderon a vida seis mil
nenos de bairros marxinais, acusados
de praticar a delincuéncia como único
méio de vida.•

A lgrexa Católica pid~ a
autodeterminación de Timor
O máximo representante da lgrexa Católica en Timor Leste, o
bispo Carlos Ximenes de Mela, instou ao Governo de lndonésia
a permitir a celebración dun referendo de auto-determinación na
· ex-colónia portuguesa.
·
O bispo, único interlocutor entre o governo de lakarta e a
FRETILIN (Frente limorense para a Liberta9ao Nacional},
asegura que o único. xeito de solucionar o conflicto é atenderás
aspiracións da poboación, polo que defende a idea de celebrar
un referendo sobre o futuro da illa, se ben, en declaracións ao
diário indoneso "Kompas" el amasa-se '.parÜdário do
estabelecemento dun réxime autonómico.
Timor Leste, antiga colonia de Portugal, foi abandonada pola
Administración portugues~ en Outubro de 1975; dous meses
despois o Exército indonésio entrou na rexión e un ano máis tarde lakarta converti-a na sua província vixesimoséptima. Desde
aquelas os enfrontamentos entre as forzas armadas de lndonésia e o FRETILIN son constantes e distintas orgqnizacións veñen denunciando as torturas e masacres efectuadas sobr~ a povoación polos militares indonésios air:tda. que só o Governo de
Portugal se posiciono~ claramente contra a invasión. •

·'

'
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Oexército italiano
ameaza-a
i·ndependéncia de
Padánia

-AVia Campesina condea
o neoliberalismo

Unha escola militar norteamericana
instrue a torturadores
9* B.C.

O xeneral xefe de Estado Maior
do Exército Italiano, Bonifazio
Incisa di Camerana, terciou na
polémic~ suscitada polo pronunciamento de Umberto Bossi a
prol da independéncia do Norte
de ltália, Padánia. Incisa di Camerana dixo que "as Forzas Armadas non coñecen máis Estad o que o Estado unitário" e
ameazou veladamente coa intervención militar caso de producirse algun movimento de secesión, xa que afirmou que "todos os soldados, desde o primeiro ao último, xuraron fidelidade ás leis da República e a
Constitución tala dun Estado
unitário".

A Escola Militar das Américas, ubicada en · Fort Benning
(Georgia, EEUU) na que militares de distintos países latinoamericanos son instruidos
por mandos do exército norteamericano, está a ser o centro
dunha forte polémica no Congreso dos Estados Unidos. O
democráta Joseph Kennedy
apresentou un proxecto de
Lei para o peche do centrodespois de que dous ex-alumnos da escala (militares hondureños) asegurasen ter
aprendido prácticas de tortura
na mesma.

As razóns que dá Umberto Bossi para xustificar a independéncia de Padánia están relacionadas, di el, coa negativa de Roma a acceder a un federalismo
que permita ao Norte desenvolverse sen necesidade de recorrer á secesión. As diferéncias
económicas entre o Norte e u
Sul increméntanse por culpa
dunha política de integración
que a Liga considera demasiado
pesada para a Padánia. +
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·Mandos latinoamericanos fan práticas na mesma

tt<>-V.L.

Bossi e a Liga Norte promoven
a solución á checo-eslovaca como exemplo de Estado que procedeu a separarse sen nengun
conflito . Como primeira medida,
o grupo de deputados da Liga
Norte no Parlamento italiano pasará a denominarse Liga Parlamento de Padánia.

MUNDO
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Segundo a documentación rece- ...
llida por Kennédy, numerosos
militares latinoamericanos acusados de graves violacións de
dereitos humanos foron alum- Militares centroamericanos vixian a varios prisioneiros.
nos desta escala (ate 1984 ubiRitcher evidenciando os vence:.
O informe de Joseph Kennedy
cada na zona do Canal de Pallos directos entre os abusos corecolle tamén unha longa lista
namá), entre eles o xa morto
de ex-alumnos, militares hondumetidos por ex-alumnos da Es·
maior das FF.AA. do Salvador,
cola con técnicas aprendidas
reños, peruanos e arxentinos,
Roberto D'Abuisson , acusado
nese c;entro castrense.
sobre os que pesan acu~acións
do asasinato do arzebispo Osde asasinatos e torturas a opoear Arnulfo Romero.
Mentres , a monxa norteamerisitores políticos.
cana Dianne Ortiz, mantén unTamén ali estudiaron os militaDetidos por pedir o seu peche ha folga de fame fronte á Casa
res salvadoreños acusados de
Branca esixindo a publicación
violar e asasinar a 4 monxas esA presentación do informe no dos documentos secretos sotad ou ni den ses en 1980 e os
bre o seu secuestro e torturas
responsábeis da masacre· de
Congreso coincidiu coa celebraen _Guatemala, Ortiz asegura
900 civís no cantón "El Monzoción dun xuizo a 13 persoas deque un axente norteamericano
te", en 1981, asi coma os auto-=- Udas en Novembro pasado no
alcumano ~'Alejandro" e ·que .tares da morte de seis sacerdotes
decurso dunha manifestación
laba "nun perfecto iQglés" estixesuitas e duas mulleres no inpara pedir o peche da Escala
vo presente menlres ela era
terior da Universidade Centroa·das Américas. Durante a vista
torturada por militares guateproxectou-s.e un documental do
mericana de San Salvador en
maltecos.+
p~odutor independente Robert
novembro de 1989.

-'

Celebrouse nos últimos días
de Abril en Tlaxcala, México, a
Conferéncia Internacional de
Vía Campesina, movimento internacional que integra a
pequenas e medianas organizacións de labregos e a comunidades indíxenas. Nesta ocasión, participaron 69 organizacións de 37 pa(ses. No encontro, púxose de. manifesto a necesidade da solidariedade entre organizacións agrárias para
avanzar na defensa dos direitos dos que viven da terra. A
Declaración da Vía Campesina
en Tlaxcala rexeita as
condicións ec0riómicas que
destruen o médio de vida dos
labregos asi como as suas culturas e ambiente natural. A
Conferéncia da Vía Campesina, na que participou o Sindicato Labrego Galega xa que
está integrado na mesma, celebrouse dias'despois de que
a policía p~ramilitar do Brasil
matara a trinta labregos e
labregas do Movimento dos
Sen Terra. Esta ·razón
levounos a instituir a data do
17 de Abril como Dia interna, cional de Vía Campesina.+

ODia Europeo das Tendas
Solidárias adicado a Africa.
O Sábado 11 celébrese en
toda Europa o Diadas Tendas Solidárias ou de Comérc~o Xusto, coa atenci"ón posta en Africa. As tendas
espalladas polos paises europeos queren sensibilizar
ao públicoªde como a importante caida de prezos no comércio mundial afecta especialmente aos productores
africanos. Cacao, café e matérias textís son as tres principais exportacións de Africa, véndose ameazadas por
decisións como as das
granc;tes empresas de chiculate de ·usar graxas máis baratas e prescindir do cacao.
En Europa, hai máis de duas
mil cincocentas tendas de comércio xusto que celebrarán
o Sábado 11 con almorzos
baseados en prodúctos
africanos. Na Galiza hai duas:
A cova da Terra, en Lugo, e
Arao, en Vigo. +
·

Brandenburgo dixo non a
unirse a lerlin

.A

&

' , .. ,

'

••

A idea de constituir grandes
estados en Alemaña que che- ,
garan a reducirá metade os
existentes seduce aos governantes pero non aos
cidadáns. O referéndum que
se celebrou en Branderburgo
o Domingo 5 para aprobar a
unión con Berlín deu un resultado negativo, cun 62% dos
votos en contra. Celebrábase,
á vez, a mesma consulta en
Berlín, onde os votos a favor
supuxeron o 55%. Ao non
acadarse a maioria, a
reestructuración non pode levarse a cabo. Formacións como o Partido para o Socialismo Democrático (PDS) fixeron
campaña en Berlín para o
"non" ao considerar que se
trataba dunha "unificación imposta".+

·'

1 O cariz do novo
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1 governo descúbreo a
:

abundáncja de
1 - apelidos compostos:
1 Margarita Mariscal de
1 Gante, Esperanza
: Aguirre Gil de Biedma,
1 Loyola de Palacio del
1 Valle Lersundi...

1'

1

1 Pero os chistes da

1 rua seguen o rabo dos
1 governos. Non .
I · sempre con bon

1
1 critério. ,A Moncloa,
1 por exemplo,

1 receberia agora o

1 nome do basureiro.
1
1 Porque está chea de

cascos e
·•1 botellas,
ratos.

1

1

1 .O presente é
1 efímero. Por que crer
1 que .a economi.a liberal
1·
.
.1 -~'. é eterna? O até hai ~

-creada polo prestixioso galeguista Valentín Paz-Andr_ade.
· Así que Pescanova non e tan
boa como aparenta.•

Ampliación do
curso de adaptación .
pedagóxka

AFONSO FERNANDEZ
RODRIGUEZ

Coa arbitrariedade $ que nos
acostuma a surpre11der a autotidade educativa do Estado, ven
de saltar á luz pública a ampliación brutal do CAP (curso de
adaptadón pedagóxlca) a un ou
dous anos. Este curso, obrigatório para exercer como docente
_en ensino méd i o, ven ser
agora como a
segunda gran- N,
. de peneira tr~umeros
la selectivida- clausus e
de. Números auséncia de
clausus e auséncia de bol.- bolsas para un
sas para un
d
curso qu~ po- . curso quepo e
de superar as superar as
100.000 pese. pesetas
tas de· custo 100 000
son só a pon- decusto
ta do iceberg
ne.ste paquete
de medidas
, inxustas, de
_ aplicación obrigatória en todo ~
Estado, segu_ndo se r~colle no
BOE da quinta Feira do San
Martiño, do ano pasadóL -

Unha cuestión de
respeto
O Sábado día catre na rolda de
prensa posterior ao debé'.1te de
investidura do novo presidente
do governo, o deputado do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento español, Francisco Rodríguez, fixo as seguintes declaracións: "José Mª Aznar, como
bó castelán leonés acostuma
despreciar a Galiza".
Non ternos os castelán leoneses
o gesto de ter ao señor Aznar
na lista de "personaxes ilustres"
da nosa c·o munidade. O
señor Rodríguez deberia
Oseñor
saber que é
madrileño.
Rodríguez

1:._ pouco incu~$~io.r:iábel.,
Neste caso a de'ixadez e inope1 .ángulo.recto· está a
ráílciá.da óorlselle'ría dé Educa- ·
1 : .pasar d~ moda; Os
ción fixo que nén''se ·teñan ¡:;>rondnciado aín·da ·ao ~~speito . O ·
: deseñadores máis
lsto é novo nos barcos de pesmesmo. cabe dicer da Univers'i- - Pesca_p~_v-a· , , '_
: ca. Da cociña sempre viña a
1 avanzados
dade.' Se.n bolsas, con ·ac_ce~o
alegría dos marfñeiros. No mar
restriilxido e ·con movilidade xe1 redescubren a curva.
-non hai mulleres, nen tillos, nen
og ráf ica ésta reforma é· espeveciños;· tampouco se pode ir
1 Philip Johnson, un dos cialmente perxudicial para alum- Pescanova ·parece unha empre- ao
cine nen ao fútbol. O des.nos de Filolo-xía coma min, por
sa .modé·l ica galega. Por isto
canso é mínimo e o único mo: arquitectos de máis ·
vernos abocados case exclusisorprende o _trato que dá aos trimento de satisfacción sucede
vamente ao ensino con saída
1 sana, gostaria de
pulantes da súa flota d~ M,omentres se come. O cociñeiro é
_profesional. En resumo, para . zambique: pasan fame. S1, amo tripulante que fai soportar me1 construir unha
min carreira + CCP (novo curso)
da que pareza mentira, os trallar os dous meses seguidos no
+ mili = oito anos, no_caso de
1 catedral no centro de
ba 11 adores
mar e o médio ano fóra da caaprobar todo e de ter todo aprodesta multina. sa. Pero sempre que dispoña
1 Nova lorque. _
bado á hora de facer este_curso

r1ón·ran boa

l.
1'
1 O xornalista

1 Fernando Ramos
1 :1amenta, ~n El Coneo
1 Gallego, que aos ·-·
1 ·traballadores de
1 Alvarez~lle fose
1

1

1 concedida unha axuda

1 pública para ir tirando.
1 Levan once meses

cional da alide e-Specia,lización didáctica,
mentación paque até o de ag_ora se ~~d_ía resan fame nos Os t~pulantes
alizar con algunha materia sus15 barcos da da flota de
pensa. E todo iso na vez de insúa filial, Pescluir asignaturas de didáctica
camar, dese Mó~mbique:
nas carreiras máis dirixidas ao
país africano. pasan fame
'ens-ino, o filáis Jazóábel:-_Como
As famílias_
ocurriu coa lei .das Pasanlías,
necesitan enparecen quérer adiar a entrada · viar paquetes
deis esludlantes, especi~lme~te
con comida
os de inenos recursos,- no muncada dúas semanas polos comdo do traballo :·+.
pañeiros que regres~n ~as vacacións. Desta mane1ra intentan
XosÉ Lors GARcIA CARBALLIDO
compensar a caréncia e calida(FUDWXIA INGLESA-A Co~UÑA)
de dos pésimos víveres a qordo.

Especialidade en cervexas de importación,
dragóns e mazmorras.

dos condimentos suficientes,
non como acontece nestes barcos de Pescanova con base no
porto de Beira.

A frase publicitária da empresa
"lo bueno sale bien", tan optimista, resulta hipócrita cando se
coñece que esta anunciada calidade é conseguida grácias a
uns mariñeiros que pasan fa;
mennosbamosdacompañíaE
lamentabel e escandaloso . que
acorra isto nos pesqueiros da
empresa líder de ultraconxelados do sul de Europa que foi

De todos os deberia saber
xeitos, resúl- que é madrileño
tam e cando
menos surp renden te,
escoitar declaracións así dunha
persoa que respalda opcións
políticas de defensa. e respf:'.to
as diferéncias .cultura1s e nac10nais da Galiza e dos pavos.
Non sei se para ser bó castelán
leonés hai qu'e ter únha actitude
de rechazo a respeito de Galiza,
pero gostariame que o señor
Francisco Rodríguez soubese
que hai moitos "bós" castelán leoneses que entendemos, respeitamos e apoiamos a loita pola liberación nacional e a autodeterminación do povo galega e
aos que as suas declaracións
non nos parecen xustas. •
NOELIA FERNANDEZ MARQUÉS
(MEMBRO DAS JUVENTUDES
COMUNISTAS DE CASTILLA Y
LEON)

Alguén pensa en
Galiza
O pasado dia 29 de Abril escrebíase unha páxina máis da his-
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Que pensa das posibilidades laborais da mocidade?

Mari Lo Fernandez
. Peixeira
Teñen moi máas perspectivas porque o Govemo non
se adapta ás circunstáncias
do momento, xa que teria
que mirar un pouco máis
polo obreiro e polos que
están nas universidades,
que son unha fábrica de
parados. Non hai becas en
condicións para formarse.
Teño un rapaz na universidade e non sai adiante porque é fi1lo dun pobre.+

Xoan Justin

Xosé Paciño

Vicente Sieira

Esperanza Paz

Chapista

Xubilado

Mariñeiro

Ama de casá

Hai poucas saidas, no
mundo Jaboral os xóvenes
teñen ben pouco que facer.
Se é que están a estudar,
despois de rematar a carreira non teñen pnde ir. Se
cadra os empresários queren xente máis cualificada
e con máis experiéncia. Se
o Govemo subvencionara
máis os contratos á xente
nova, ao m.ellor cambiaban
as cousas un pouco.+

As posibilidades que a
xente nova ten de traba1lar
non se ven por ningures, o
mercado laboral está restrinxido aos adultos e non
cabe ninguén máis. Deberia aumentar o número de
indústrias para dar máis
traballo. A responsabilidade de criar máis empresas
corresponde ao Govemo e
á patronal, que teñen que
actuar ionxuntamente. +

Hoxe está difícil, pero alOs xóvenes téñeno mal.
guén terá que ver a forma
Estudan, pero non hai onde
de buscar algo para a xenempregarse. Culpa non lle
te nova. A mocidade quér
boto a ninguén. A xente
traballar, quen estuda pasa
nova ,quer traballar e o caso é que non atopan onde.
vários anos sacrificándose
·Teño filias e seino de sopara conquer.ir un traballo,
non para estar folgazanebra. Andan na escola pero
buscaron traballo en balde.
ando. E os que non estuda-::
ron vese que tamén queren
Están apontados no paro,
pero iso só serve para estar _ traballar. Non se pode. dicer que a xuventude sexa
nunha lista, porque nunca
chaman a ninguén. +
preguiceir~. +

toria política
podemos pende España, o
sar que talaron
moito de Galiesperado pacto entre o Parza, nas súas
tido Popular e
múltiples reuCIU facíase
nións,
pero
efectivo. Agora
claro, tendo
teríamos que~
como presicalibrar a sidente a outro
tuación, ainda
Popular que,
nun pasado
que ... tal vez
denunciou a
mereza máis a
ces1on
do
pena pechar
os ollas e pen15%, e agora
rectifica e cala
sar que nada é
perante a un
verdade. Pois,
nestes
mo30%, non cabía esperar
mentos , atopámenos.
monos perante
unha das ne O asunto máis
gocia c i 6 ns
sangrante
máis nefastas
deste lamen- ·
das feitas por
tábél día foron
un candidato
as declaraao governo, un
cións dun decandidato que,
putado
do
ansioso por
chegar a ocu- ····· ~~~~
PNV, o cal dixo: "Atopámopar a Moncloa,
nos· perante
non encontra
un acorde hismellar camiño
tórico entre toque darlle ao
dos os partiseñor Pujol a
. dos nacionarazón en todos
listas". Ben, ...
os pontos que
creo que o
lle presenta,
asunto tala
non sen perder
· por si só ... cocincuenta e
mo que todos?
cinco días paTeremos que .
ra insinuar á
sacar de conopinión pública .. ~ta.4meitue · ~:wé~a;ue,·
clusión que,
que non daba
nestes
moo seu brazo a
mentos, Galitorcer. Agora
za non existe,
ternos un pronen . para os
grama· catafanasos companista e un goñ ei ros nacioverno sumiso
nalistas. Ená conveniéncia
tón .. . alguén
dos nasos veciños do Leste. En principio,
pensa en G_aliza? •
vendo as repercusións que proSAMUEL CARREÑO
ducen medidas como a cesión
(A CORUÑA)
do 30% as autonomías, non

Carta á Concelheira
de Cultura do
Concelho de Ferrol
Distinguida senhora:
Foi com grande surpresa que o
passado dia 27 do pres~nte mes
deparei nas páginas finais do
jornal La Voz de Galicia (Ultima
hora/83) com umha notícia, para
mim, incompreensível: o júri responsável pola atribuic;om dos
prémios Carvalho Calero da
edic;om deste ano, presidido por
dona Coral Seoane, Concelheira
de Cultúra do Concelho de Ferro!, teria feíto público, segundo
o que aí se afirma, o resultado
das suas deliberac;ons. lsto é: teria dado a conhecer publicamente os nemes
das pessoas
autoras dos
trabalhos pre- Formandoeu
miados e os
títulos desses própia parte
trabalhos. No- desse júri,
tícia, digo, incompreens ível ignorava olugar
e que lim com em que os
grande surpresa
por- restantes
quanto, to'r- membros
mando eu própia parte des- linham pens~o se júri, ignora~ reunir-se
va . por completo o lugar,
dia e hora em,
que, polos vistos, os restantes
meinbros tinham pensado reunir-~e para deliberar e atribuir os
citados prémios. - _
Como esta evidente anomalía
vem precedida de alguns- feítos
nom menos irregulares (lembre-se senom a forma como se evitara já a minha presenga na reuniom constitutiva do júri), espero ·

se me de, sem demora, umha éxplica~m satisfatória de tam curiosa actuac;om. Em caso contrá.rio, e porque nom deve ficar nengumha dúvida sobre a limpeza
dQ processo e a imparcialidade
do júri, verei-me abrigada a recorrer a outros procedimentos para
tentar esclarecer este infelizmente nom mui claro-assunto.+

ELVIRA SOUTO
(TEü)

sen cobrar. A opinión
é libre, pero chama a
atención a
insolidariedade por
parte de alguén que
recibe o salário de
xornalista, máis o de
profesor da facultada
de pub.licidade de
Pontevedra. Alguén
que preside ademais a
Asociación da Prensa
de Vigo, cuxas cantas
e subvenci6ns, dita
seña de paso, non
teñen os asociados o
gasto de coñecer.
. Agora resulta que
1
1 cando as galiñas
1 reciben alimentación
1 baseada en produtos
tradicionais os ovos '
resultantes son light.
Cando se rebaixa. a
dose de produtos
sintéticos, de
alimentación de
plástico, resultante
deberia denominarse
algo asi .como-volta á

a

normalidade. Light
sana a descafeinado,
a frustración. Ou
acaso o dia que lle
quiten a Pontevedra a
contaminación da
Celulosa haberá que
chamarlle Pontevedra

light?

CLASIFICACION PARA O CAMPIONATO
DE GALIZA ESCOLAR DE KUNG-FU.

TROFEO CONCELLO
DE ALLARIZ

~ ..
·1

Pavillón dos Déportes
Domingo, i2 Maio 11,30 da ·Mañá

FEDERACIÓN GALEGA DE KUNG-FU

CONCELLO DE ALLARIZ
COMISIÓN DE CULTURA
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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...

do Lar Gallego de
Sevilla, ven de incluir
nas suas páxinas un
decálogo no que se
detallan os
"Ma.ndamentos para a
esposa": "1 ºSentir
profunda compasión
do esposo para
calquer dor que teña,
po_r pequeno que sexa.
29 Facer a vista gorda
con humor ante algún
desliz do esposo. 3º
Ser sempre amabel e
tenra. 4º Non
malgastar os carto~ do
mes. 5º Ser sempre sexi e garimosa. 6º
Estar tranquila se el
está furioso. Claro está
que ten razón ainda
que non a teña !. .7º
Coidar do esposo se
ten resaca. 8º Escoitar
todo o que di con cara
de atención. 9º No
salón, dama; na
cociña, cociñeira; na
cama, amante. 10º Ter
sempre bon humor
ainda que seña difícil".

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Din nas notícias que
1 as enfermidades
1 infecciosas volven con
1

"''

1

..

~

maior viruléncia. Un
informe culpa diso "ás
agresións que sofren
os ecosi.stemas".
Ninguén relaciona o
retorno dos vellos
andácios co feito de
que os EE.UU., desde
a era Réagan,
clausurasen as ax~das
ao Sul e que mesmo
deixasen áe entregar á
sua contribución á
ONU que supoñia o
75% do que este
organismo recebia dos
estados do mundo. Os
ecosistemas
deterióranse sobre
todo cando hai que

. cómelos.

Un libro, editado en
Londres, acaba .de
descubrir que
Margaret Thatcher, a
dama· de ferro,
negociou várias
veces co 1AA, na sua
etapa de primeira
ministra. A verdade

1- -sempre - e, -p~ Féd
.
1
nea:•---

1
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resumo a Pátria é-um sentimento, a na<;ao um projecto, é urna
empresa, e como tal deve ser
concebida, se nao é impossivel
a sua existencia .

Desinterés·de
A Nasa Terra pola
.selección galeg_a
Queridos amigos de A Nosa Terra, escribovos esta carta para
protestar polo escaso eco que
lle estades a dar á iniciativa dos
Siareiros Galegos que tentari
acadar a criación dunha selección galega de fútbol. É unha
vergoña que un xornal en castelán como é o O x T se estea a
convertir no máximo impulsor da
iniciativa,
· atendendo e
publicitando
todas as ini- Os siareiros
ciativas feítas galegos
. por ese colectivo, namen- organizan
tres que un concertos,
xornal como é
o voso tan en- roldas de
. raizado coa prensa, recollen
nosa terra e
tan preocupa- firmas, etc... e a
do _polo . país
todo isto apenas
mostre escaso
interés polo lle prestastedes
proxecto.

atención

Os siareiros
galegas organizan concertos, roldas de prensa, recollen firmas, etc ... e a todo isto apenas lle prestastedes
atención. ,
Coidamos que non estaría mal
que fixésedes alguntia entrevista entre a xente impulsora do
proxeé::to, x_ogadores favorábeis
(Nacho, Viqueira, David, Michel ... ), directivos e técnicos dos
clubes, etc...
·
En fin, pregamosvos que tentedes, na medida d¡:is vasas posibilidades, publicitar máis as iniciativas -dos Siareiros Galegas.
Sen máis, graciñas e unha aperta para toda esta xente que se
está a mover por esta iniciativa
tan fermosa que pode servir pa-
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ra aumentar o noso orgullo de
ser galegas.•
, ALEXANDRE RODRIGUEZ /
GLADIO PITA/ FRANCISCO
LOPEZ f HENRIQUE DIAZ /
MIGUEL MORANDEIRA

Um projecto
nacional: um
. projecto económic<;>
Há urna Pátria afectiva, emocional, e há urna Pátria real, material. A afectiva e aquela que permanece na ilusáo e no sentimento. Pode como no caso ga_lego manter-se anos e séculos,
e naturalmente ir decaendo pala
ingerencia de outros agentes foráneos que também ·chegam a
converter-se em afectivos. A Pátria afectiva e algo que náo passa do amor polo que te rodeia,
que ao fim só como muito chega
a converter-se em simples manifesta9óes folclóricas. A material,

real e aquela na que o cidadáo
olha que o seu entorno afectivo
tem urna projecc_;:áo de futuro.
Por tanto a Pátria afectiva é irreal, ilusória desde o ponto de vista da limita9áo. Tudas as pessoas ternos a nossa Pátria afectiva, que é o nosso entorno, com
tudas os ingredentes que conleva, que numos casos pode ser
máis ampla e neutros máis reduzido. Agora bem, náo tudas
as pessoas tenhem a sorte de
que a sua Pátria afectiva, seja
ao mesmo tempo a sua Pátria
real, material, com proxecto de
futuro. Como se pode converter
urna Pátria afectiva numa Pátria
real?. Facendo dela um projecto
nacional. Urna vez creado o projecto nacional, a Pátria comec.;:a
a enfiar o caminho de converterse em na9áo. Agora bem, esse
projecto nacional náo seria possivel, se ao mesmo tempo, simultaneamente, náo vae acompanhado dum projecto económico, que terá que ser criado polos próprios cidadáos incluidos
dentro dessa Pátria afectiva. Em

A Nagao concebida como um
projecto empresarial é um conceito muito superior ao da vontade popular, argumento básico do
direito á autodeterminagao que
se conhece na carta das na<;óes
uni9as. lsto se o pensamos e
falso polo que tem de irreal porque nao pode haver vontade popular a favor de um ou doutro
projecto nacional se náo vae
acompanhado dum reparto de
benefícios. Vontade popular si
pero pensemos objetivamente ,
como se vae decidir um por tal
ou qual pro]ecto autodeterminista, se
aquel nao ol- Náo pode haver
ha um aumento da sua ri- vontade popular
queza
no afavor de um ou
cambeo?

doutro projecto
nacional se nao

Por tanto crear a Na9ao é
crear riqueza
sobre da base acompanhado
afectiva que
antes comen- dum reparto de
tei. Criando ri- beneficios
queza económica propria,
deixando de
estar constantemente sumersos
numa constante petic.;:áo repetitiva, que ja o intermediário, por
pesada, ja náo te escoita, de
reinvidicac_;:áo de direitos, subsidios, etc. de efectos inuteis e estereis. Outros povos ja come9arom há tempo um projecto económico própriocional acompanhado inherentemente do sentimento pátrio. A Galiza está a
tempo de comegar. Náo deve
demora porque os riscos da nossa desapari<;ao sáo evidente.•

vae

Suso DE LOIRA
(ESTEIRO DE
RIBA~FEAS CARINHO)

A NOSA TERRA
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O património expoliado polo

a parecer unha
. e unha "boutación hiperbólial é pÓrque se
da máís, por-

franquismo-segue sen ser devolto
O acordo.de devolución aos partidos esquece bens como 9
Seminári9 de Estudos Galegas e cabeceiras de_xornais
*

XAN CARBALLA

O pacto de siléncio histórico que
acompañou a restam;ación democrática de 1977, foi capaz de encubrir e deixar sen reparación o
roubo e expolición de bens que
seguiu ao 18 de Xullo de 1936.
O Seminário de Estudos .Galegos
sobrancea entre o património a
reclamar, pero fortunas e propriedades como as de Santiago
Casares Quiroga, Portela Valladares, edifícios sindicais, cabeceira de xomais e mesmo entidades financeiras, foron arrasadas mesmo da memória dos rexistos e os investigadores.
Un acordo producido en Xaneiro
pasado, denantes da disolución
das Cortes, deixou aberta a posibilidade e formalizado un protocolo,
para a devolución de bens incautados pala Ditadura de Franco.
Entre os partidos aos que se lle recoñece direito de restitución está
o Partido Galeguísta, ficando
aberta a posibilidade de reclamación a outras "entidades de análoga significación".
O específico devir político galega
deu lugar a que, agás no caso do
património sindical, apenas ninguén reclamara bens expoliados,
convertíndo e en símbolo desta
restitución histórica a petición de
que se devolvan as propriedades e
os fundos do Seminário de Estu-

dos Galegas. En palabras de Isaac
Diaz Pardo, batallador principal
desta revindicación, "co Seminário ensañáron:se especialmente
porque alí estaba o xerme de todas as causas, do nacionalismo e
do futuro de Galiza".

Asuntos de família
Nengun organismo público nen
universitário, se ten ocupado de
seguir a pegada indelébel que deixaron estes roubos. A família do
que fara primeira ministro republicano, Juan Negrin, conseguiu
receber vários centos de míllóns
de indemnización polas propriedades que lle foran incautadas en
Canárias. Dous casos de famfüas
galegas son ben coñecidos, e non
se levantan á lus pública por temor de descubrir comportamentos
pouco nobres de persoas ainda vivas, que durante anos se beneficiaron da impunidade. Ambos e
dous foron presidentes do Consello de Ministms republicano, Santiago Casares Quiroga-e Manuel
Portela Valladares.
Casares tiña importantes propriedades na Coruña (dono da metade
do Hotel Atlántico, por exemplo), e todas elas foron confiscadas, incluida a casa familiar da rua
Panaderas. Parte do amargor <leste
roubo ou da queima da sua biblioteca de verdadeiro bibliófilo, é
contado pola sua filia, Maria Ca-

A saña coa que se perseguiron os
bens que en trece anos de traballo
acumulou o Seminário de Estudos
Galegas, ten sido narrada abondosamente por Isaac Diaz Pardo no
traballo G'alicia Hoy (Ediciós do
Castro).
Queimados os seus fondos ou roubados por particulares os que tiñan
valor pecuniário foron perseguidos
ou asesinados os se.us membros.
Lembremos sempre o simbolismo
dun Ánxel Casal mártir nunca ciabondo homenaxeado, que tiña na
imprenta Nós os pliegos do Códice
Calixstino salvados polo Padre
Carro, que chegou a suplicar en
1941 "se é polo nome cámbienllo,
chámenlle Seminario López Ferreiro ... de Gelmírez, ou Seminário de
Estudos do Noroeste de España".
Non lle contestaron.
Anos despois fúndase o Instituto
Padre Sarmiento, adscrito ao
CSIC, pero a restauración segue
s_e n producir. Dicia Diaz Pardo,

sares, na magnífica biografia Resi-

A fortuna de Portela Valladares e
os seus avatares, quereria un tratamento específico, nomeadamente
por incluir accións de empresas
estranxeira·s e propriedades tan
simbólicas como a cabeceira de El
Pueblo Gallego, que pasou, como
tantas outras, a propriedade da Falanxe até a sua desaparición en
1979. O edifício que o albergaba,
na actual rua Doctor Cadaval de
Vigo, foi caindo en ruinas, e despois dun longo litíxio pola urbanización do prédio que ocupaba, comeza agora a ver como se ergue un
edifício no seu lugar.
Nos libros que sobre Portela Valladares editou Xosé AnJonio .Durán, recóllense algunhas pezas do
puzzle da sua fortuna. No seu Dietá.rio Portela explica moi ben un
dos mecanismos utilizados, "para
asegurar o golpe, a todos aqueles
españois a quen tiña expoliado
dos seus bens, reclamáronos de
extradición, para ser xulgados polos Tribunais de Franco: ali agardábaos a senténcia de marte ou o
paseo. Declarada a sua responsabilidade o Estado español esixiria a
entrega dos bens que deixasen na
Franza". A Portela, co obxecto de
pedir a extradición, chegaron a
acusalo de ter roubado 800 millóns de pesetas (dos de 1930).

Xomais e outros bens

Foto actual de Lois Tobio, fundador e
actual presidente do Seminaria. de Estu·
dos Galegos.

"esta restauración reclamada sofreu as mesmas incidéncias de
oportunismo que se veñen obs~r~
vando para tantas causas. Cando
eren que ven o comunismo moitos
fanse comunistas; cando creen que
as institucións criadas no franquismo van ser desmontadas e restituidos os vellos patrimónios ás suas
antigas funcións _moitos se asócian.
Pero cafldo ollan que non ven o
comunismo nen de Madrid teñen
interese por restaurar algo auténtico na Galiza (por que ian telo?)
liscan aos seus reductos desde os
que poden seguir defendendo os
seus pos tos" .•

, aquel "ilu, deixou dito
;1J;.P.atema do

dente privilegiada.

Casos como estes non son illados,
pero requerirían adicacióri de investigadores e publicidade. Moitas vivendas expropriadas a xente asesinada pasaban a mans dos criminais
por un método repugnante: mortos
os proprietários e so ameaza os familiares,· reclamaban no rexisto ser os
donos dunha casa ou -dunha vivenda, e poñianas ao seu nome. Hoxe,
por este motivo, sacarianselle as córes a moitas famílias de abolengo en
cidades e vilas galegas.

"Queremos o
Seminario"

-

Ler poesía

Outra cabeceira de prensa importan te, con curiosa actualidade, é
El País de Pontevedra. Este xornal de adscripción republicana, e
cuxo redactor-xefe foi o xomalista
mártir Roberto Blanco T arres,
pertencia ao que fata primeiro
pr~ente da Deputación de Pont~vedra na República, Maximiliano Pérez Prego. Desde Xullo do
1936 deixou de publicarse. Cando

A Manuel Portela Valladares roubáronlle o patriiriónio e quixeron extraditalo
desde o exílio en Francia, onde morreu.

o xomal El País de Madrid se fundou, agora hai vinte anos, omitiu
citar este antecedente, e só se referia a un xomal de Valencia.
Na lista de propriedades l~vantadas
aos seus donas a reclamación debería extenderse ás escalas fundadas
polos emigrantes ou os bens dos sindicatos agrários. Estes últimos pasaron en ocasións ás cámaras agrárias,
e cando a liquidación destas as centrais agrárias pediron que se lle permitise o seu uso para actividades
sindica is. T énense producido resolucións do Tribunal Constitucional
que recoñece:n "lexítimidade na reclamación, pero non obriga de cederlla", segundo Xosé Ramón Cendán, do Sindicato Labrego Galega.
Outra propriedade de orixe no
movmento agrário do primeiro tércio de século, da que se perde a pista baixo a lousa de catro décadas de
Ditadura, é a Caixa Rural do Lérez.
Para o final Isaac Diaz Pardo aponta outra investigación pendente. ·
"Castelao estaba en Madrid cando
o golpe de Estado. Expoliaron os
seus bens en Pontevedra e pasaron
. palas comisarias e mans particulares. ¿Por que nestes tempos, no~
que se adican recursos a sesudas investi~acións sobre tempos megalíticos, ninguén lle segue a pista aos
orixinais do Album Nós? f

erímentaría
un notáve .
i~; sensibilidad e
ética, en cdJcje~~ia humanística e
en perceprlqg ecolóxica da existéncia. Porq~ f\~poesia, é ben sabido,
toca a nt_!d~t' das verdades máis profunda$ cf.d~'píríto humano: o desexo, a li~rdkde, a beleza erótica, a
marte, '~' _Mida, o cosmos e o caos.

..

t\S:<º

O xornal de Portela Valladares foi tomado a golpe de sable polos militares subleva·
~~~

Ler poe~ta, en suma, e máis nestes
temp9s;1féunha necesidade e unha
defe~sá\ Unha demostración de lucidez:;O regreso á harmonía e á esperanza que nos son roubadas cada
día.+
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Unión Bravú
.
xa ·va1 cara a
reedición
/

Tanta os grupos que participarpn
no compacto Unión Bravú como
os responsábeis de Edicións do
Cumio, encargados de poñelo na
rua, están satisfeitos pala acollida
deste traballo. A tiraxe inicial de
duas mil copias está practicamente
vendida, segundo se explicou na
apresentación qo disco en Vigo,
despois de telo feito neutras
cidades e vilas da Galiza. Xurxo
Xouto, cantante do grupo dos
Diplomáti.cos, dixo neste último
acto de apresentación, que o bravú
era _o movim~nto dos rapaces que
sempre tiveran que escoitar
música de fóra e que, agora, se
converteran .en protagonistas.•

..

..
..

Caixavigo
marxil).a ao teatro
galego
A dirección de Caixavigo
resolveu marxinar o espectáculo
teatral O Desengano do Prioiro,
que a compañia Teatro de Aquí
tiña programado en Vigo,
obrigou a recortar a cenografia da
obra ao asignarlle a sá pequena do
Centro Cultural que rexenta en
Vigo. O público interrompeu a
representación e protestou contra
a dirección da Caixa de Aforras ·
de Vigo pala sua coñecida
discriminación contra o teatro
galega.O feito de ser a primeira
representación deste texto de
Otero Pedra:Yo, e mália chegar o
espectáculo cun excelente aval de
crítica e audiéncia, a direc~ión de
Caixavigo non quixo conceder a
Teatro de Aquí o cenário que
habitualmente pon a disposición
das compañías menores da
comédia madrileña cando estrean
en provincia. •

e

"''

""''

• >

•

Ciclo de
conferéncias
sobre o_galega na
universidade ·
A Plataforma por unha
Universidade Normalizada,
integrada por alunas 'de quince
faculdades do campus de
Compostela, organiza un ciclo de
conferéncias sobre a história do
galega na universidade e que
comezará o Luns 13 cunha chatla
de Henrique Monteagudo e
Antón Fráguas· sobre a etapa antes
da guerra. O Martes 14, Xaime Illa
Cauto e Xosé Luis Franco Gra~de
abordarán os anos da posguerra.
Camiño Noia e Suso de Toro
falarán, o Martes 21, dos anos
sesenta e setenta, respeitivamente.
O Mércores 22, membtos dos
CAF, MEU e do Servizo de ·
Normalización abordarán a
actualidade. A Plataforma naceu
en Novembro pasado e ten
desenvolvido diversas campañas
de normalización, tanto de
carácter xeral como de tipo
particular, como cartas
persoalizadas a profesores.•

,

.

tamén secretário da
O escritor de Cospeit9, Miguel
Asociación de Escritores en
Anxo Femán,Vello gañou o
Língua Galega ten escrito
Prémio Martín Códax de
unha extensa obra durante os
poesía, que conceden
. últimos vinte anos, entre a que
anualmente as Adegas Martín
se atopan· títulos como Do
Códax coa colaboración da
desexo en carpo e sombra,
Editorial Galaxia. O libro polo
Memorial de brancura, Entre
que que lle foi concedido o
auga e fago, Trópico de lúas ou
prémio é a sua últifila obra As
A nación incesante. Conversas
certezas' do clima, cunha grande
inspiración na natureza. O
•
con Xosé Manuel Beiras. •

.
:
........•..•...•................................••..............••

A longa traxectória da escritora
de Ourense Pura Vázquez foi
recompensanda co Prémio
Trasalba que; cada ano, c9ncede a
Fundación Otero Pedrayo. houbo
unanimidade á hora de
outorgarlle o prémio á que foi,
durante dous anos, aluna de Otero
Pedrayo e amiga nos anos
posteriores. O centro da sua obra'
é a poesia ainda que tamén leva
escrito teatro infantil e unha
novela.+

..

Unha carreira
para defender a
língua ·
Coa organización da Mesa pala
Normalización Lingüística e a
asociación cultural O Galo,
celébrase en Santiago o Domingo
12 a Carreira pala Defensa da
Língua. Neste acto, participan
diferentes colectivos sociais e
culturais da cidade ·ca ánimo de a
língua sexa cada: vez máis forte. A
carreira sae ás once da mañán da
Alameda e os organizadores
teñen a intención de que,
ademáis de ser un acto
· reivindicativo, se convirta nunha
festa da língua. +

Reunión de
vellos e novas
regueife iros

Pura Vá:z:que:z:.

A agrupación cultural da Coruña
O Facha e a asociación viciñal de
Vallada~es eh Vigo organizan
conxuntamente o JI Certame
. Nacional de Regueifas para o
Sábado 11 de Maio, despois do
éxito da primeira edición .
Ademais, este ano únese á sua'
proposta a delegación de alunas
da Faculdade de Humanidades

--------------------------------------- - - - - - - .... - - -.. - - ........ - - -.. - - - ... - - - - - -
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Os outros participantes son
Calviño de Tallo, que leva vinte
anos c9a regueifa, Costa de
·
Xaviña, acostumado ás regueifas
de máis de dez horas, António o
Ribeira, brindeiro, de cantar
máis fino que os regueifeiros,
·Delfín e Mariño, cantores de
canha verde de Portugal e as
Cantoras do Camiño, mulleres
de Ordes, que practican este
cantar acompañadas de
pandeiretas. As actuacións serán
ás oito da tarde no auditório do
Centro Cultural Caixavigo . •

Música, teatro e
literatura nas
Letras Galegas de
Ponteceso

Miguel Anxo Femán--Vello
gaña o Martín Codax

O Prémio
Trasalba para
Pura V ázquez

de Vigo, que celebra _unhas
xornadas didácticas sobre a
regueifa na Escala Universitária
de Empresariais de Vigo o
l!lesmo dia. Este ano ampliouse o
convite cara xente nova, como
· Pinto d 'Herbón, cqnsiderado
entre .os grupos bravús como o
inventor do agro,rap. A
organización do certame ten en
canta o estilo de recital
improvisado deste mozo.

.

-

.

Na vila de Eduardo Pondal, a
asodación cultural Monte
Branca do Cauto ten
programadas unhas xornadas
compl~tas para festexar o Dia
das Letras Galegas. Comenzan
xa os actos odia 15 de Maio,
coa leitura do pregón a cargo do
humorista Facundo e unha
representación do grupo de
teatro Mofa e Befa. Uxio
Novoneyra está convidado á vila
odia 16 para visitar os centros
de ensino e dar a coñecer a sua
poesía aos máis novas. Ese
mesmo dia pala noite, despois da
proxección do vídeo Tropa da

XoséRamón
Freixeiro Mato

Os diminutivos en
galego
Carlos Paulo
Martínez Pereiro

Natura das
animalhas
Bestiario medieval da
lírica profana
galego-portuguesa

Os
diminutivos

engalego

Natura das

animalhas

p..,~--=·"~
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Tralla dos Diplomáticos de Monte
Alto; ten lugar o festival rock
"Val do Pondal", no que actuan
os grupos Apoca, Centolos,
Kalimotxos, Mis ter Graham,
Dementes e Malas Influéncias.
O próprio Dia da Letras, 17 de
Maio, terá un carácter roáis
literário, cunha mostra do libro
ga:lego e a apresentación de obras
de Manuel Rivas, Luis Reí
Nuñez", Concha Blanco, Héctor
Pose ou Luis Larnela. Péchase o
dia cunha homenaxe ao
. humorista Carlos O Xestal, no
que participan Paco Mivida,
Somoza e Farruco. Uxio
Novoneira, protagonista, neste
ano, da Xornada de Homenaxe, o
dia 18, pediu que se celebraran
xuntas esta e a IV Xomada
Pondaliana. Ademáis, o grupo
Trécola representará o conto de
Novoneyra Gorgorín e Cabezón e
Manuel Ferreiro dará unha
conferéncia chamada De B:reogán
aos pinos. Para rematar odia,
música cun festival folk no que
participan Suso Vaamonde, as
Cantareirá.s de Xiradela e Carlos
N úñez e a sua banda. O Domingo
19, cobra protagonismo a
artesanía coa sua XIII Feira e
cunha adicaci_ó n especial ·á
cestería. Por último e, despois de
que o cura de Cores, don
Cándido, faga unha lembranza do
seu amigo Xesús Ferro Couselo,
haberá festa rachada cos

A
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canta de libros
'

A filosofía
desde o
feminismo
Título: Filosofía e Xénero.
Autores: Amélia Valcarcel, Fran~oise
Collin, Luisa Murara, María Herrera Lima,
Miguel Angel Santos Guerra, Begoña
Arerxaga e prólogo de Carme Adán e
Africa López.
Editorial: Edicións Xerais.

O tema da XII Semana Galega de
Filosofia celebrada o ano pasado
en Pontevedra convértese agora
en título dun novo libro que bus,
ca desenmascarar o sesgo patriar cal do pensamento ocidental.
"Filosofia e Xénero" recolle o
que foran cinco ponéncias do
congreso, as máis teóricas, co
fin de colaborar ao labor de
revisar o discurso filosófico
desde un ponto de vista feminista.

rente á sua positividade e polo
tanto afastándose do masculino
como proxectó' esgotado, ou ben
minimizando a diferéncia por
considerar a todos os individuos
iguais como suxeitos de razón".
Desde o pensamento feminista o
esforzo é dobre ao ter tamén que
Liberar á filosofía do "lastre masculinizante", poñendo en cuestión as
ordes e as normas estabelecidas.
Para Carme Adán e África López
ábrenselle ás mulleres no seu traballo filosófico duas vías complementárias e necesárias que pasarían tanto pola revisión crítica das
óbras clásicas e das categorías, temas e problemáticas históricas como por abrir novos camiños que
rachen a traxectória filosófica e
non pechen "obstinadamente os
olios e o diálogo ante grande parte
da humanidade". Neste sentido
a denúncia do

O intento de "volver sobre", esforzo necesário á
vista da auséncia do logos feminino do pensaf!1ento dominante, que
recollen no prólogo
Carme Adán e África
López, pasa tamén por
unha análi.se dos distintos paradigmas do
feminismo, nomeadarnente do da igualdade e o da diferéncia, para marcar como obxectivo, "a
plena incorporación das mulleres
a todos os espazos
existentes ou por
criar, ben sexa maximizando a diferéncia no refe-

.

primeira por ser· regalo da nai, a
segunda, unha conquista persoal".
· Desde a discordáncia tanto co paradigma da igualdade como co da diferéncia e tendo como referente
ao posmodemismo para desbaratar
Tomando como referéncia o tra- · calquer metafísica dos sexos é desde onde fala a francesa Franoise
hallo de Célia Amorós coa sua
Collin querendo ao tempo desta"Crítica da razón patriarcal", os
car o esquecimento da realidadé ·
artigas que agora se apresentan
sócio-política das mulleres e da
contribuen pois a deixar á vista o
problemática das mulleres oprimiandrocentrismo da filosofía e a
das . A división do mundo entre
marxinación das mulleres tanto
homes e mulleres pero a própria
como obxecto do pensamento comobilidade desta escisión está na
mo suxeito cognoscente. A debase do seu pensamento, que fai ·
núncia _do sexismo do discurso fida diferéncia
losófico e a necesidade de reconsde sexos "un
truir desde o feminismo é o ponto
espazo do accomun dos seis artigas -de cinco
tuar, da transmulleres e un home- que agora se
Cinco
formación, do
recopilan- nesta publicación.
moy imento_e traballos que
Amélia Valcárcel, Franoise Co-llin, Luisa Muraro, Maria Herrera
do despraza- buscan unha
mento".
Lima, M. A. Santos Guerra e Bevia para
goña Aretxaga apresentan distinNo ámbito da rachar a
tas miradas necesárias para comreflexión éti- traxectória
prender tanto as princica, a ·mexica- filosófica e
pais teorizacións feminisna Maria Hetas como os proxectos que
non pechar
se abren unha vez desmanrrera Lima
centra o seu os ollos ante
telado o sexismo do que até
tra,ball_o no re- grande parte
agora se éonsiderou o discoñecimen to da .
curso universal.
do
outro,
apostando po- humanidade
A critica ao esencialismó e a
La noción de
débeda que á Ilustración ten,
intersubxeúille o feminismo son os eixos
vidade sen por
da aportación da filósofa Améiso eliminar as posibilidades de
lia Valcarcel, autora entre ouuniversalidade. A crítica do sexistros de "Sexo y Filosofía" e "Del
mo. rra escala é tamén obxecto de
miedo a la igualdad" á hora de
estudo por parte de Miguel Angel
defender que "toda vindicación
Santos Guerra que, ademais de
de igualdade é unha vindicación
desenmascarar o machismo exisde liberdade, é dicer, de amplitutente no currículo escolar, aprede da esfera de acción". A dfversisenta os camiños para elimir:i.ar un
dade dentro do feminismo ven da
estado de qmsas hexemónico no man da italiana Luisa Muraro -da
ensino e que rende a perpetuar os
Librería de Mulleres de Milán e
valores do .sexismo. A cambiante
do grupo Diótima- para quen unrelación dos conceptos de xénero
ha filosofia feminista ten que ree nación é o cerne d_o controverticoller o que ela chama a orde simdo estudo da antropóloga basca
bólica da nai dado que "nen a viBegoña Aretxaga, que completa
da nen a liberdade son direitos, a

úso do bioloxicismo ócultando a
construción social ¡; cultural discriminatória está na mesma base
da escolla do concepto de xénero
frente ao de sexo.

CRÓNICA

Os vellos oficios é un libro que recupera a memoria de sete oficios tradicionais galegos e dá
a palabra ós seus protagonistas: panadeiras de San Cristovo de Cea, atadeiras de Moaña,
oleiros de Niñodaguia, albardeiros de Moraña, guarnicioneiros de Maceda, seitureiros de
Allariz e tecedeiras de Vilarino do Río en Xunqueira de Ambía. Os vellos oficios, ·en cada un
dos seus sete capítulos, recrea aqueles espacios que foron ou aínda son verdadeiras testemuñas dun labor singularizadó e moitas veces identificativo coas propias raíces: o da comunicación entre a Terra e o Home, na que xorde un rico mundo de traballos, de hábitos e permanencias.
NA MESMA COLECCIÓN

Traballando.a prol do
cooperativismo
A revista Cooperativismo-e economia
social segue o seu rumo; sae o número·
correspondente ao último semestre do
pasado ano. Esta publicación, que
dirixe lago Santos e coordena Ana
Rosa Lorenzo, traballa no análise da
economia alternativa, nomeadarnente ·
no fomento do cooperativismo no
país. Publicada pala Universidade de
Vigo, este número adícase a
profundizar na economía 'de
autoxestión e no asociacionismo, onde
varios economistas escreben .sobre
estas posibilidades na Galiza. •

Erros e T állatos, de
Gonzalo N avaza
O escritor de Lalín, Gonzalo Navaza
ven de escreber Erras e Tánatos,
publicado por Edicións Xerais. Este
libro reune dez relatos que teñen en
éomun· o gasto pala ironía e polo
engano. A sorpresa vai saltando nos
relatos aos poucos, dosificada. Navaza
ten explorado moito na poesia con
libros como A Torre da derrotA,
escrito en versos palindrómicos.
Tamén é traductor de Graves, Conan
Doyle e London. •

Multiplicidade
lingüística e Unión
Europ~a
La Europa de
las lenguas, de
Miguel
Siguan, tivo a
sua primeira
edición en
catalán
ainda que é
a versión
en
castellano,
de
Alianza, a
que se
está a apresentar polo
resto do Estado. Siguan analisa as
contradiccións entre unha Europa que
quere unirse e unha Europa
heteroxénea, onde conviven
diferentes línguas, profundizando nos
sentimento colectiyo de identidade
que xurde ao ter unha fala en comun.
"Os que aprender a falar nalgunha das
grandes línguas mundiais nón sinten
tanto a riecesidade de adquirir outras
línguas como nos acontece aos que
comezamos falar nunha língua
menor", di o autoL •

Unha viaxe pola India
na escuridade

OS VELLOS OFICIOS

X ERAIS

Xosé Vázquez Pintor

~~

- ~~

GALICIA S.L.
Manuel Rúa,
Daniel Romero

AS COMISIÓNS OBREIRAS
DE GALICIA
José Gómez Alén

Nocturno hindú, do italiano Antonio
Tabucchi, ven de ser traducida ao
galega por EdiciÓns Positivas. O libro
relata unha viaxe exótica na que os
lugares percorridos acadan unha
grande dimensión.· Autor e
protagonista fúndense nun mesmo
personaxe coas mesmas paradas e
durmidas na India. Traducido por
Onofre Sabaté, Tabucchi ten a
peculiaridade de ser o que transcrebeu
ao italiano a obra do portugués
Fernando Pessoa. •
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Le1~
·turas~Jll,____- - - esta edición. Desde a análise da
nación irlandesa afonda nas metá,
foras de xénero e família das que
se bota maQ. para facilitar a
comprensión da traxectória
histórica da nación con,
cluindo que "a identidade
non é unha eséncia senón
unpro_ceso equívoco, contra,
ditório, constantemente des,
prazado e sempre ancorado en
relacións de poder. A política
de identidade nacional, como a
política de xénero é unha polí,
tica de posicións nun sistema
cultural".

·•

O difícil exercício de revisar a fi,
losofia atopa pontos de coesión e
crítica nestes seis ensaios que con,
tribuen a difundir desde Galiza
tanto a necesidade de facer unha
lectura crítica desde o feminismo
do pensamento ocidental como a
urxéncia de ,abrir novas· vías non
excluintes nen reproductoras do
sexismo herdado nos discursos fi,
losófic0s.+
CARME VIDAL

.,

Osdogma-clastas, catro
exemplos
Títulos: La Farsa Neoliberal / El Universo
Neoliberal / La contrarrevolución
monerarista / The end of economic man.
Autores: Juan Francisco Marti¡:¡ Seco/
Alfredo Eric e Alfredo F. Calcagno /
René Villareal / George P. Brockway.
Editorial: Temas de Hoy/ Alianza Editorial/
Océano/ Third Edition.

Lembraba, non hai moito, cun
amigo o grotesco e bochornoso es,
pectáculo intelectual prodigado
diante de millóns de teleespecta,
dores de todo o mundo, por obra
das roo.itas cadeas d~ televisión
que participaron no ritual e por
grácia dos intereses políticos e
económicos que promovían o
"xou", a aparición do arquipapa
do neo.liberalismo: Milton Fried,
man. Nestes programas televisi,
vos, que tiveron lugar entre burros
moitos paises, no noso autonóali,
co Estado. Don Milton, pedagogo
exímio se os hai e con evidentes
dotes poéticas, explicábanos cla,
ramente o que era a inflación así,
milándoa, con poderosa metáfora,
ao alcoolismo. A sociedade era
co"mo unha persoa bébeda á que
convén desintoxkar impedíndolle
o abuso do alcool. O esbaramento
semántico dos canos ao alcool, a
vaguidade dos termos utilizados e
a ocultación dun fenómeno extre,
madamente complexo como a in,
flación baixo unha metáfora de
tebeo, surtía un ·efecto tamo máis
eficaz cantó menor fose a cultura
e capacidade crítica du!l público
que se sentía afalagado ao receber
un pedestre evanxeo, clar9 e asi,
milábel, dos bei,zos dun Prémio
Nóbel; nada menos! Se. Marx no
seu tempo alcumaba aos econo,
mistas da sua época de apoloxetas
do poder estabelecido, podemos
hoxe dicer que moitos dos· nosos
. colegas non acadan, nen tan se,
quer, ese nível, quf;'!dando no

hoxe con moitos novos epígonos.

máis modesto de axentes de publi,
cidade. As técnicas de mercadeo
son hoxe máis importantes que os
coñecemeni:os teolóxicos!
A verdade é, non obstante,. máis
.complexa do que puidese parecer,
pois as estruturas ideolóxicas do
pod~r tefü~.n, como xa advertiu
Gramsci, unha grande multiplici,
dade de €stratos. Asi, poucos son
os eleitos que coñecen a Moisés,
·Hayek, que désde a brumosas altu,
ras do Mont Pelerin descendeu,
por iniciáticos camiños coas T ª'
bias da Leí para destruir ao nefas,
to xato de ouro Keynesiano, dian,
te do que se prostrab~n os adeptos
do. Estado Benéfico. Somos, en
troques, moitos os chamados a ou,
vira Don Milton propalar metáfo,
ras hoxe tan populares como ou,
trora aquela do Pai Astete, sobre o
cristal e o raio de luz que o atrave,
sa sen rachalo nen luxalo, imaxe
que se nos amolla, en todo caso,
moi superior á de Don Milton e o
seu bébedo.
Os meus amigos, economistas re,
sentidos e críticos, láianse ás ve·,
ces <leste estado de causas e eu,
mod-estamente, adoito consolalos
coa reflexión de que moitos artis,
tas do renacemento adicaban o
seu tempo e o seu xénio á glória
dos poderosos
·
da sua épuca,
non máis ilus,
tracios e inteli, Estes catro
xentes eles libros tentan
que hoxe poi,
dan ser Rea, oporse á
gan, a Sra. abafante
Thatcher ou o
influéncia do
pintoresco Sr.
Fraga. Existen, monetarismo
iso si, diacro, de Friedtnan
nías entre as e a nova
elaboracións
dos teóricos e economía
as necesidades clásica
do Poder. Así,
por exempto,
as teorías de
Don Milton xacian case esquenci,
das desde había anos nas profun,
das cavernas de Chicago, cando a
sua utilidade foi xubilosamente
descoberta polos políticos de ttir,
no, mentres ou~ro caso, de signo
diacrónico contrário, foinos ofer,
tado hai apenas uns an9s pola fer,
venza .}le ·artigas que descobriron,
nun momento que erroneamente
parecia propício, o poder multipli,
cador, en sentido keynesiano, das
obras públicas.
Nun recente artículo no semaná,
rio británico The Observer, T.

Thirlwall afirma, cun optimismo
que non ~demos compartir, que:
"O burdo (Crude) monetarismo
de Friedman está morto e a nova
economía clásica pasada de mo,
da". Se iso fose cerro seria inútil a
recomendación dos Hbros que
quero apresentar aquí e que, pre,
cisamente, tentar oporse á abafan,
te influén,cia destas doctrinas lexi,
timacfo~as, pero só en parte causa
eficaz da actual longa fase da crise
económica mundial. Os dous pri,
meiros son moi recentes (1995), a
saber: "La farsa neolib~_ral" de
Juan Francisco Martín Seco (Te,
mas -de Hoy )e ''El Universo Neo,
liberal" de Alfredo Eric.e Alfredo
F. Calcagno (Alianza Editorial) . .
Ambos son libros brillantes e lo,
gran desmontar as principais ase,
véracións e dogmas do neolibera,
lismo. O de Martín Seco céntrase
..preferentemente na realidáde es,
pañol~, mentres que o dos Calcag,
no enfocan as tristeiras realidades
latinoamericanas. O de Martín
Seco ten un alcance máis literário
e filosófico pero é precisamente
_ mellar cando se eleva ao coricr-e,
to, como por exemplo cando trata
da contrarreforma fiscal de Espa,
ña. Os Calcagno seguen, na sua
rica exposición de temas, unha
dialéctica de sete pontos que re,
sulta extremadamente didáctica,
no mellor dos sentidos, ainda que
ás veces ·esta secuéncia poida se,
mellar algo ríxida. O seu ponto
máis forte, na miña opinión, é a
apertura a UI].ha posíbel alternati,
va coa que se pecha a exposición
de cada tema .tratado. Alternativa
de esperanza que non aparece ex,
plicitada no libro de Martín Seco.
Ambos libros son claros e abertos
á leitura dun público culto pero
non especialista, economista ou
sociólogo. Tanto un coma () ou,
tro gañarian ao conceder un tra,
tamento máis extenso ás teses dos
"novos clásicos" (Sargent, Lucas,
Barro, etc.) e comparten un peca,
do: a oniisi.ón nas suas fontes do
excelente e extenso libro de René
Villareal: "La contrarrevolución
monetarista" (Océano, 1983), pe,
ro que segue a ser libro de obriga,
da leitura pola sua profundidade,
erudición e capacidade de síntese.
N el destacaremos, sobretodo, o
seu capítulo final non se definen
con meridiana nitidez os estreitos
vencellos de parentesco ideolóxi,
co do monetarismo coas teoriza,
cións sobre o "Capital Humano"
de Gary Becker, a "Elección Pú,
bli.ca" de James Buchanan e a dos
"Derechos de Propiedad" que en,
cetou R. Coase filais ,qu~ con,i:q.

Deixamos para o final o libro de
George Brockway, "The End of
Ecoiiomic Man", que rematamos
de ler na sua xa terceira edición e
que vai camiño de se con,
verter nun grande de
vendas. Brockway é un
dos moitos economistas
radicais que atacan con
entusiasmo e enxeño a ba,
se -da dogmática oi:todóxia,
·hoxe chamada "mainstream"
ou corrente dominante. Al,
gunhas das suas ideas semellan
pouco integradas sistematica,
mente, mais o que a alguns poda
parecernos un defecto vóltase,
noutros contextos, unha virtude.
As suas páxinas sobre productivi,
dade, emprego e o sistema bancá,
río, están cheas de ideas intere,
santes, pero quizais as suas obser,
vacións máis demoledoras se ato,
pan nos apéndices. Por exemplo o
adicado á teoría dos xogos, conci,
so, enxeñoso e irrefutábel, ou o
que trata das economias de escala .
Como sucede con fiecuéncia nal,
gl:llls escritores críticos de alén o
Atlántico, as suas propostas posi,
tivas adolecen ás veces dun certo
voluntarismo utópico que as fai
moi atractivas eticamente mais
pouco articuladas a unha hipotéti,
ca praxe olítica. Porén, iso revela
non tanto un defecto persoal co,
ma o raquitismo da esquerda na
estrutura social do "centro" do sis,
tema, cuxos mecanismos represi,
vos teñen probado reiteradamente
a sua eficácia <liante de calquer
vector social de impugnación.+
XOSÉ FERNANDO
PÉREZ OYA

·A riqueza
·cultural, un
arma contra
. . .
o 1n1m1go.
Titulo: Timor, Timorense.
Autor: Artur Marcos:
Editorial: Edi~es Colibri (Lisboa).

Timor Timorense, do profesor da
Universidade de Lisboa, Artur
Marcos, recolle a cultura
do . inte,

rior da · illa invadida por Indoné,
sia, e a que polo exterior, espallan
- os expatriado~ desde 1970. Este
libro conta con duas partes dife,
rendadas: a primeira xurde do co,
ñecemento do autor, das suas pes,
guisas, entrevistas e inquedanzas.
E un texto divulgativo,didáctico
e pedagoxicamente eficaz, en
canto fai posíbel a calquer leitor
aproximarse á realidade do Timor .
Leste.
O autor, profesor en Lisboa, quer
recuperar a história, a xeografia e
as línguas de Timor antes da inva,
sión de Indonésia. "Para os profes,
sores a situac;ao era complicada
pelo facto de os seus alunos mui,
tas vezes falarem duas ou tres lín,
guas diferentes e nenhuma igual a
do professor. Por exemplo, em Ve,
nilale, o mestre tinha como idio,
ma próprio o galoli e os seus alu,
nos falavam midiki, waima 'a e
makasae". As reformas da educa,
ción, que tentaban integrar o am,
plo mosaico cultural, quedaron in,
terrompidas en 1970.
Artur Marcos afonda na lusofonia
en Timor. Antes da invasión, o
portugués estaba na Administra,
ción e nas comunicacións escritas.
Sen embargo, reseña que nunha
sociedade basicamente rural, a ex,
pansión !usó,
fona ainda
non se facia
· sentir. Dunha Referéncia
povoación de
setecentos mil para todos
habitantes, aqueles que
entenderían e pretendan
falarian esté
aproxim¡rrse
idioma entre
cen mil e cen, maise
to corenta mil coñecer
t imorenses. mellor ao
Na escrita, a
cantidade re, povo
duciriase á maubere
metade. "Um
dos obxecti,
vos perseguí,
dos pelas forc;as invasoras foi o
aniquilamento de muitos dos le,
tracios leste,timorenses alfabetiza,
dos no sistema portugues, era
consciente da func;ao estruturante
que os sectores escolarizados cum,
pririan na Resistencia".
A segunda parte do libro é urna es,
colma de textos e versións leste,ti,
morenses, apresentados alguns de,
les en vários idiomas. Textos de
autores como Fernando Sylvan,
Luis de Costa, Joao Barreta, Fitun
Fuik, Xanana Gusmao -o lí,
der da resisténca timorensee tamén textos populáres tfa,
dicionais e algun relixioso".
T rátase en conxunto dun,
ha referéncia positiva para
todos aqueles com inque,
danzas cultura.is, solidá,
rías e humanas, que pre,
tendan aproximarse mais
e coñecer mellar ao po,
vo maubere e a sua si,
tuación.
"Péden,me um minu,
to de silencio pelos
monos mauberes.
Respondo que nem
por 'um minuto me
calarei" •
FERNANDO A.
. fER~ÁN, DES
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Poetas, Andantes e Na\Tegantes na aventura da República
O Castro recupera en facsimilar a revista dirixida por Otero Esp~sandín .
Espasandín, Alberto Fernández
Mezquita, ferroviário e sindicalis,
ta, ademáis de c~mpañeiro de Ma,
ruja Mallo e devolto á España
franqu'ista pola policia salazarista;
o pintor troskista Candido Fer,
nández Mazas, cle Ourense, cuxa
obra foi recuperada nos últimos
anos polo seu irmán Armando, fa,
lecido recentemente; Enrique Fer,
nández Sendón (Fersen), vítima
dos campos de concentración; Eu,
xenio Femández Granell é un dos
poucos superviventes da xerac'ión
de panidas, exilado, surrealista e,
nos últimos anos, posta no seu lu,
gar; Lorenzo Varela non cumprira
vinte. anos cando escrebia en
PAN, xa apontando o que seria a
sua poesia posterior e António
Baltar, o científico que fuxiu de
Santiago ao ser ameazado polos
falanxistas.

*A. ESTÉVEZ

·'

Custaba menos dunha peseta e
reunia a unha parte significativa
dos intelectuais republicanos que
circulaban por Madrid. A revista
epistolar e de ensaios PAN du,
rou sete meses, de Xanei~o a Xu,
llo de 1935, pero, na sua curta
tra~ectória, puido reuriir nas
suas páxinas textos que resumian
as inquedanzas e ·as análises de
Rafael Dieste, Fernández Gra,
nell, Eduardo Dieste, Manuel de
Castro, Fernández Mazas ou Lo,
renzo Varela. Ediciós do Castro
.recupera o traballo deste grupo
de persoas nun facsimilar que
ven de publicar.
Foi o cónsul de Uruguai en Ma,
drid, o galwgo Eduardo Dieste,
quen pensou na idea duhna publi,
cación de ensaios, que recollese os
anceios de liberdade e a adesión á
causa republicana. Pensou par.a
poñer ao frente da publicación en
Xosé Roxélio Otero Espasandín,
un home que vivia a cabalo entre
Madrid e Galiza, amigo desde Ma,
rrocos de Rafael Dieste e identifi,
cado con Am:ado Carballo, Ma,
nuel António e Carlos Maside.
Como o poeta de Rianxo, Otero
Espasandín nacera co comezo de
século en Cercedo e, desde novo,
comeza a escreber poesía en gale,
go e a preocuparse polos move,
mentos criativos ne Europa.

Os problemas que se deron ao fufr
dar a revista eran, fundamental,
mente, de tipo económico. O deba,
te que ocupaba aos panidas (así se
facian chamar) era como facer unha
publicación yiábel sen un desem,
bolso importante. Unha das medi,
das propostas polo consul Dieste era
darlle vacacións ur4r mes por ano, a
xeito de descanso para os petos.
Cando o pensaron, non sabían que

Tampouco esquece Xosé Luis
Axeitos, que prologa a ed ición, de
citar .a Carme Muñoz, compañeira
de Rafaal Dieste, que publicou vá,
rios artigas nesta revista epistolar.
Nun deles, recrimina aos poetas o
uso que levan feíto das mulleres
na sua obra e sérvelle para facer
unha reflexión sobre o papel que
están a xogar na sociedade. ''Xa é
hora de que alguén poña cabeza
ao lio que entre os.-coléxios de
monxas, o cinema americano e os
direitos se fan¡ as mulleres'', escre,
bia aludindo ás esixéncias que se
lle facian ás mulleres na contradi,
ción entre-unha liberación fictícia
e unha represión consentida.

:Otero Espasandín, diredor de PAN, nun
debuxo di; Luís Seoane: Á esquerda o
logotipa "da revistó. Todos os ·seús
colal:;oradores acabaron no e,xílio.

a revista quedaria interrompida .ne,
sas vacacióhs. Despois viria outra
história para Eduardo Dieste, a sua
demisión do consulado cando Uru,
guai aceitou o governo de Franco.
Volta a Montevideo.

Universalismo e ética
Analisar a obra dos Poetas, An,
dantes e Navegantes (PAN) é
cair na canta do nível intelectual
e criativo dos anos 30 no Estado,
tempo de teatro, de Valle Inclán,

de vangardas, de reforma agrária,
de Azaña e de Alberti. A parte
máis significativa da nómina dos
panidas procedía da Gali.za: Otero

En PAN pódense a topar as poe,
sias doutro navegante con nome
próprio, Manuel António. Era o
quinto ano da sua marte e a revis,
ta queria contribuir a unha home,
naxe ao poeta. "O seu gasto foi
perderse na nada. Quedábase só
coa mar e co barco. Fumaba unha

pipa. Viña a noite. E remataba
por sentirse só, sen o mar e sen o
barco. Ao darlle· rumo ao veleiro,
púñao proa a ningures, a nengun
sitio e saia navegando audaz. Que,
ria verse no mar deserto coa rosa

dos ventas orientada cara ao esque,
cemento. O éadáver do mariñeiro
afogado o adiviñaba e o choraba
na máis patética soedade", dician
do poeta de Rianxo.

A aventura dun ano despois
O compromiso coa liberdade fixo
que a revista PAN non esquecera,
dentro da sua aspiración ao "uni,
versalismo criativo", os debates
político da Repúb lica, egundo
canta Xosé Lui s Axeitos. "Al,
guhas das firmas significativas de
PAN, tal o caso de Rafael Dieste,
Otero Espa andfn e Bal y Gay, ti,
veran certo protagoni mo no de,
bate intelectual arrcd r do ga le,
gui mo e nacionalismo durante a
dictadura de Primo de Rivera. A
correspondéncia entre e tes deixa
entrever algunha queixa contra o
dominante con ervadurismo do
ga le guismo, con excesivo tufo á
sacristia, o que lles levaría a moito
deles a considerar ouua bandei,
ras como e tandarte da liberdade'.
Pouco duraria a ingradura dos pa,
nidas, e niso tiveron que ver moti,
- vos económicos e tensión ínter,
nas. Rem ataba a aventura que
embarcou xuntos a Eduardo Dies,
_ te e a Otero Espasandín. Un ano
despois, a vida daria un xiro para
eles e para case todos os que partí,
ciparon en PAN. Otero Espasan,
dín viviria o exilio en Bos Aires
xunto a outros intelectuais gale,
gos, algun compañeiro da revi ,
ta, e seguiu cultivando a sua afei,
zón pola poe ia. Despoi , marcha,
ria a Estados Unido , onde morreu
no ano 1988.+

Antonio Rei Soto, dramaturgo, poeta e ensaista
Cúmprense 30 anos da sua desaparición
-<>

..

FRANCISCO CARBALLO

Hai tr-inta anos que falecia Anto,
nio Rei Soto. O seu sepulcro está
no claustro dos pináculos do Mas,
teiro de Poio, na entrada dunha
das portas do templo. Lembro ter
vist;o a Rei Soto duas veces: unha
de pequeno, no Monte Medo. El
ia de vez en cando ás casas dos pa,
úles para sumirse no siléncio con,
ventual. Outra en Poio'polos anos
1954,1958. Os-seus poemas do Ji,
bro "Nido de áspides", éranme co,
ñecidos. T eño recitado frec:uente,
mente: "Mis lebreles son membru,
dos, aulladores y coléricos, etc."
Outro ·encontro con Rei Soto foi
a lectura de cartas del dirixidas a
Xan R. Cabrero, académico, como
R. Soto, da R.A. Galega.
Antonio Rei Soto estudiou en Ourense, no seminário, nos dias de
Basílio Álvarez de quen era gran
amigo e a quen dedicou poemas.
Crego desde 1901, segueu estudos
en Santiago e Madrid. Tirou lon,
gos anos de capelán da família da

marquesa de Atalaya Benneja.
Durante o tumultuoso lustro,
1917, 1921, R. Soto alcanzou gran,
des éxitos, especialmente coa obra
"Amor que vence al amor" repre,
sentada pola compañia de Maria
Guerrero. Vive .os dias entre Ma,
drid e Ourense e tributa homena,
xe ao rexurdir do galega con poe,
mas como "Vento e Nome,Nu,
men". No 1920 foi elexido, xunto
con Ramón Cabanillas, membro
da RAG. O discurso de entrada,
que máis tarde arnplia e publica,
estivo dedicado ao libro en Galicia.

nos anos 40,50: comparte o traba,
llo in~electual na sua biblioteca
trasladada a esta cidade, coa cola,
boración nas obras de asisténcia
da marquesa de Atalaya Bermej-a .
A marte des.ta, 1955, a sua soida,
de e unha depresión pertinaz pon
en perigo a sua vida. É o mamen,
to no que actuaron os PP. merce,
dários de Poio: Soto retirase a ese
mosteiro e vive como residente de

A estes 'triunfos segue un decénio
de exílio voluntário: ·grácias a
amigos da Congregación dos paú,
les trasládase a Cuba e logo a
Guatemala, onde dirixe cinco
anos unha parróquia e dá clases
na Universidade Nacional.
Volta a Madrid e a Ourense. Na
guerra civil, 1936,1939, ve como
saquean a sua biblioteca. Por fin,
· parece qL;e Ourense o recupe;:a

Antonio Reí Soto.

honor con _estes frades, tanto en
Poio como en Madrid.
Os mercedários, comezaron a edi,
ción das obras completas de R.
Soto; el puido ver os dous primei,
ros volumes. A sua obra en galega
e só poética e curta, inda que de
interese dentro do "modernisrho"
literário. Os ensaios versan practicamente sobre Galicia ou persoas
con algunha relación con Galiza . .
Apaixoado bibliófilo, a sua biblia,
teca duns catro mil volumes está
integrada na biblioteca xeral do
mosteiro de Poio -de aproxima,
<lamente 100.000 vs-. Rei Soto
atopou en Poio a colaboración
dun teólogo importante -Xosé
Maria Delgado Varela- un dos
animadores do "Amorruibalismo"
que precede na Galiza á transfor,
mación intelectual do clero antes
do Vaticano II. Hoxe Delgado
Varela vive en Guatemala, na li'ii.a da teoloxia da liberación.
Antonio Rei Soto unia, nun temperamento apaixoado, unha sensi,

bilidade exquisita, unha intelixen,
cia de xénio e unha pr paración
humanística para o drama e o !iris,
mo. A situación da sociedade dos
anos 20, concretamente no Ouren,
se do hispo Ilundain, era de represión de canto disentía do conserva,
durismo máis tradicionalista; Rei
Soto rebelouse e exiliouse . Don
Florencia Cerviño logrou recupe,
rar por algun tempo a Rei Soto e a
Basíliq Álvarez: pero o tempo pasa,
ra e a vida xa clavara demasiadas
es.piñas na sensibilidade destes re,
beldes. B. Alvarez morreu no exf,
lio, nos 40; Rei Soto paseou a sua
atormentada personalidade pola
vella Auria do Franquismo onde a
intolerancia superaba á represión
dos anos vinte. Viviu unha longa
ancianidade con agudas neuroses e
violentas protestas, tivo a sorte de
atqpar na paz monacal o remédio
dunha vida tan audaz como dificul,
tada. Antonio Reí Soto e Basílio
Á lvarez que traían a Ourense en
vilo naque les tempos 19l·Ó,1940,
son hoxe sombras alonxadas, silue,
tas no espello da história. +
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Cora Peña, directora de fotografía
"Nas escala~ de Imaxe _imponse o academicismo ,á liberdade de crtación'~
9* ARANTXA ESTÉVEZ

O seu traballo na curtametraxe

Caracol,col valeulle un Goya da
Académia Española de Cinematografía. Cora Peña di que "para
algo vale pois xa con tan conmigo
para algun proxecto cinemato- .
gráfico ,como unha película galega", di. Despois de estudar en
Madrid e especializarse a Cuba,
voltou a Galiza e tenta traballar
co vídeo en diferentes eidos na·
sua própria productora. Recoñece que é difícil vivir do audiovisual porque a sua principal saida,
a publicidade, non está desenvolvida de ahondo no país.
Porque decidiu irse a Cuba para
facerse directora de fotografia?
Estudei Imaxe na Faculdade de
Ciéncias da Información, en Madrid, e non me atopaba a gesto
coa Universidade e co xeito tan
academicista de traballar. Despois
concedéronme unha bolsa de dous
anos para estudar en Cuba, na Escala de Cinema de San António.
Ali potenciáronse moito os meios
de comunicación e o eido audiovisual, é un país cunha importante experiéncia cinematográfica. O
curioso é que puidera sobrevivir
esa experiéncia porque se están
quedando sen laboratórios, sen
cartas e siguen criando. O cinema
sobrevive grácias, en parte, ás coproduccións. A proba está en que
esta escala privatízase a partir do
ano que ven; deixará de ser unha.

· escala para a xente do chamado Terceiro Mundo e se
convertirá nunha referéncia para os mozos europeus
que poidan permitirse o
pago dos cursos-. ·

Cuba, desde prostitutas
até estudantes. Ainda
non' se abrira o mercado
ao -dólar e a xente falaba
moito do dobre mercado,
o legal e -o ilegal. Ao _voltar, dinme conta da im~
portáncia da función social do dnema, creo no
esfo.no por mellorar as
causas e quero que iso· se
reflexe na miña obra.

0

En x eral, se pasas de calquera faculdade universitária a unha escala de cinema, o cámbio é sorprendente. A Escela de San
António ten unha definición antiescolástica dentro
de duas correntes que son a
própria Revolución e a
fundación do Novo Cinema Latinoamericano. O
seu funcionamento supón
para o noso xeito tradicional de ollar as causas unha
tolémia. Hai moito de autodidactismo, nada que ver
coa Universidade. O vídeo
era considerado un médio
para exercifarse pero non
un producto en sí, era xente de cinema, non de videoarte. Consideran que o
vídeo é un xeito de expresión en sí mesmo.
Non conciben imaxe sen mensaxe social?
Os profesores cubanos estaban
moi preocupados polo cinema e
pala conciéncia social que cria.
Concíbeno como un servizo social para espallar ideas e vivéncias
que non ten que ver coa recreación estética que busca o vídeo.

Ao voltar, xurde o pro- ·
xecto da curtametraxe
premiada?
Voltei porque non tiña
máis remédio. Teria quedado a vivir ali porque,
naquel momento, dábarne
nexo o xeito de concebir
o traballo en Madrid.
Sentinme a gasto coa forma anti-academicista
anti-escolástica de facer
cinema que tiñan en Cuba. Pero tiven que voltar e
chamáronme para esta
ANxo-1GlESlAS
curtametraxe porque saAs películas de Gutiérrez Alea
bian que me especializara na Haservianlle á xente para reflexiobana en dirección de fotografía.
nar -e tomarse os problemas con
Pasei un mes pechada nunha <;asa
algo de sentido de humor. A xende Alacant. Queria facer cinema
ao prezo que fose pero non foi a
te que facia cinema en Cuba puña moito de sí mesmo no traballo.
experiéncia. da miñ~ vida. A curEstabamos cincuenta alunas xun~
ta~etraxe ten unha técnica moi
boa, en plastilina, e ten unha
tos, a piques de voltarnos tolos,
coas nosas paixóns. Ali fixen fitas
mensaxe contra o machismo.
de documental; lembro a última
Quedei moi contenta co Goya,
porque pasara un traballo moi duno que se trataba de coller a xente da rua falando da situación de
ro. De algo serve porque cantan

e

conmigo para alguns proxectos.
De calquer xeito, con prémio e todo, é difícil entrar no mundo do
cinema. É un mundo hermético
onde para entrar se mesturan serte
e insisténcia. Non podo pasarme
a vida en Madrid na busca dunha
oportunidade de xeito que vin para Vigo para coller experiéncia no
vídeo_. A saida é a publicidade,
que non é o-que máis me entusiasma, pero dache a oportunidade de
facer algo para t:elevisión. Ademáis, non sei se se dará de forma
continuada.
0

Pensa que ten que marchar para
levar adiante o seu proxecto?
Supoño que sí. Sei que a Galiza
lle falta moito desenvolvemento
audiovisual pero móvome entre os
intereses persoais e os sociai.~
Ademais, ainda que supoño que
pasa en todas partes, na Galiza é
noxento o sistema de- acadar axudas para a producción. A miña experiéncia en Santiago é de axoenllars~ . para acadar a subvención
correspondente até o ponto de
modificar un guión para que lle
goste ao responsábei de turno. É
esaxerado e nótase moito. Ninguén defende o seu proxecto e se
amolda á ideoloxia dominante.
Hai moita contemplación, en troques de explotar a cultura, explótase o marco, os barcos e os hórreos. Hai un facilismo total. É outro
obstáculo co que se atopa a xente
que está empeñada en que funcione a industria audiovisual.•

OPtNIÓN

CORUÑA,CAPETÓN (TOKE BRAVÚ)

O

bravú é sobre todo unha excusa para
contar historias poderosas. Asi o proclama o seu principal proverbio "Vivimos no cu do mundo pero ternos bravura para
tronzar Universo todo".

Xuroco SouTo

Orgullo e emoción para armar co noso esforzo
o n o destino.
Orgullo e emoción para contar tamén o esforzo
dos nasos maiores. Xa o dixo Novoneyra "Non,
a forza de tanto amor non pode ser inútil".
Esta é unha historia dos anos 70 con música
de fondo dos Rollin'Stones.
As causas do mar non se contan na terra. Dixo o Machín, mariñeiro de Muxía. E ata as
xeografias mudan no mar, as distancias enrúganse e estrícanse no mar, ese eido imenso
onde os galegas ternos que arar.
Moitos mariñeiros non han saber da Terra de
Montes, ou do val de Ramirás. Mais todos de
cerro saben onde queda Capetón. No extremo
Sul de África, Cape T own, Cidade do Cabo
na fria traducción literal moito menos fermosos que o neme que chegou a ser enxebre a
base da súor de moita xente do mar, Capetón.
Unha marea mítica, 20 días de navegación na
ida e 20 días máis, ainda máis duros, á volta. Capetón, nas augas revoltas do Cabo das T ormentas, que o reí de Portugal t)landou chamar de Boa .
Esperanza, onde por fin Africa deixa de avanzar
cara o Sul e comeza o camiño cara a India.
Mesejo, un de Fisterra, era telegrafista da
Mercante, da Escala de Naútica da Coruña.
Fixera moitas veces ruta dende Montevideo a
Hamburgo. Esta vez ían cara ' o Golfo Pérsico,

Moitos
mariñeiros non
han saber da
Terra de
Montes, ou do
val de Ramirás.
Mais todos de
certo saben
onde queda
Capetón"

" levarlle bens de equipo, neveiras e lavadoqi.s ao Kuwait. O capitán e'ra esloveno, ou sexa tipo alemán, emariñeiros de todas as costas. No mar o barco é opaís de todos, só ás veces no comedor haiche a tensión
étnica. O cociñeiro é a figura clave do equilibrio dun
barco. Mesejo recordaba unha viaxe na que tivo que
desembarcar ás presas en Florencia. Os mariñeiros filipinos, os mellares despois dos galegas, segundo el,
estaban a piques de amotinarse, a comida entráballes
pola gorxa pequena, o cociñeiro non lle daba feíto o
arroz ao seu xeito.
Nesta singladura non che había debate ningún. O
cociñeiro era bon.
barco deu a volta pela África
toda e ao cruzar Capetón, comezou unha tormenta
terrible, coqio non recordaba outra Mesejo, fóra unha vez nun petroleiro na bahia de Tokio. A tormenta durou varios días terribles de loita contra o mar
Austral. Cando por fin chegou a encalmada, estaban
fronte á costa de Mozambique nunha praia inmensa.
Pararon ás máquinas e Mesejo, desfeitiño como todos, pudo por fin dedicarse a dormir, ao son da música dos RolliIJ'Stones.

o

Despettárono cun golpe, e levárono á ponte. O barco
todo estaba cheo de negros armados. Toda a tripulación de xionllos coas carabinas ben perta da cabeza.
A tensión era máxima. O capitán tipo alemán non
tiña oportunidade ningunha de entenderse con
aqueles asaltantes." Eran guerrilleiros de FRE.LI.MO.
(Frente de Liberación de Mozambique). A tensión
aumentaba. O capitán do barco, esloveno, tipo ale.mán, tentaba en inglés unha comunicación imposible. Pero Mesejo era máis cosmopolita. Quitou quen
era o xefe dos guerrilleiros polo número de estilográficas que tiña no peto da camisa todos ian vestidos
igual. E saudounos en galega, os da Frelin10 alegráronse moito de encontrar a alguén que falaba co_rna
eles. _E máis se alegraron cando Mesejo quitou abandeira de Galic~a, coa estrela bermella do PSG, que
sempre levaba a canda el no mar.

Para acabar de desenguellar o canto e marchar con
todos os parabéns, Mesejo adaptou un pouco o plan
de navegación, e comentoulles que na vez de Kuwait, que ian ·levarlle as lavadoras aos irmáns socialistas do Yemén.
O barco ergueu áncoras e seguiu o seu camiño ao berro de "saúde compañeiros".
Ós da Frelimo fixeron a súa revolución e agora están
no poder en Mozambique. E Mesejo na Coruña, agora empregado na telefónica, xa sabedes todos como
se deixou morrer a mercante.
Mais asi~ quedaron as súas biografías enguedelladas
para sempre. unidos pela lingua e polo mar, coa música dos Rolling e do Zeca Afonso ao fondo "o quefaz falta é librar a malta".
E que Mesejo, a pesar de andar no mar, onde todo
acanea "movil in movile" como dixo o Capitán Nemo, sempre soupo pisar firme.
E mesmo anos despois chegou a ser adestrador do
Fisterra, e con moito éxito. E é de crer, un home que
deu tantas veces a· volta o mundo, que parou tanto
en Brasil e Montevideo, tivo que ver moito futbol.
Mesejo un bravo de Capetón. Deses que paran nas
tascas a canda nós. Coñectan-ao seu fillo no fútbol.
Historias dos heroes do mar que andan por áí voando
lambéndonos as orellas e que dalgún xeito só se poden escoitar nestas coordenadas. Xa sabedes, vivimos
no cu do mundo pero ternos bravura para tronzar o
, Universo. A dona do Bar Chantada da Coruña, unha señora de Melide, comentoume unha vez: "A min
tamén che me gusta viaxar, eu estiven na Antártida" ... Pero ese élle outro toke do bravú. •
XuRXO Souro é cantante dos Diplomáticos de Monte Alto.
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En Galicia xa hai galegas

N

o debate de investis}ura, José
Maria Aznar resporideu a
Francisco Rodríguez que s6
podía estar de acordo con el nunha causa: "En Galicia hay gallegos". O señor Aznar soltouno como unha irania inocente, como
unha perogrullada pícara, sen decatarse da magn itude desa sentencia. El, claro, está a vivir unha
metempsicose histórica, xubilosa experiencia da transmigración
das almas, e parécelle que isto de
afirmar que ·e n Galicia hai galegas é, como diría o latinista Caneda, pataca minuta.

a

Tiveron que ·pasar millóns de anos
desque o home comezou a mirar
aos outros simios por enriba do

ombreiro para que Ortega y Gasset se enfrontara ao espello e res~
pondera á cuestión esencia[:
¿Quen son eu?. O axioma felizmente formulado polo señor Aznar ten a concisión sinxela e des· lumbrante dos grandes descobrimentos. Equivale, na nosa escala,
ao xiro de Copémico, ~ mazá de
Newton ou á penicelina de Fleming. Os galegas levamos séculas
á pescuda do noso mal do aire, do
maleficio que nos ten tolleitos, e a
causa non saía. Para ter a resposta
milagrosa h abía que encontrar a
chave, a pregunta máis primeira.
Ata o 3 de maio de 1996 non se
sabía moi ben o que había en Galicia. Todos eramos uns hamletos.
Os Precursores, as lrmandades, a

Xeracióii N ós e Pepiño o de Redondela botár'onlle moito amor e
valor á causa da redención galega
pero esq_u eceron comezar "polo
principio. Esqueceron a pregunta
orixinaria, o aleph borxiano, a epifanía joyciana, o McGuffin das intrigas de Hitchcock.
Na mente transmigradora do señor Aznar, con esa lucidez que dá
o asumir dun día ·para o{;°tro que o
ying era o yang e o dereito era o
revés, apareceu o enigma e máis a
clave. "En Galicia hay gallegos".
Eu, que escoitaba pola radio, fiquei impresionado. Agora sí, pensei, agora sutedera o milagro. Sabendo que os que vivimos en Galic ia somos galegas, todo será

máis doado. Pode darse o caso incluso de que Galicia pacte consigo mesma. Asomo á fiestra e be. rro cara a rúa: "¡Ei, galegas!''. A
xente devólveme o saúdo cun sorriso. Abrázanse emocionados, recoñécense os uns aos outros. Un
irmán dille ao outro: "¿Asi que ti
· tamén es galega? ¡Que caladiño o
tiñas! ¡Choca eª_?.s cinco!".

&

señor, en GaÚcia h ai galeas. A sotileza, a revolución
onceptual q ue supón esa
frase, non fo¡ captada debidamente polos cronistas parlamentarios,
que non distinguen un Amiches
dun Shakespeare. Ao señor Aznar só lle fa ltou engad ir, como no
Hamlet: "The rest is silence". +

FRANCISCO

A.

C

ada ano, o segundo domingo de Maio, os camiños
que desde a banda sur da
Barbanza levan á Curota, son un
ir e vir de xente. Alí, no cruce
que trae romeiros da Pobra, Palmeira, Ribeira e o Son, á sombra
dun piñeiro e erguido sobre o te. rreo que outrora ocuparon nove
mámoas que agora están totalmente ~esfiguradas e confundidas
co terreo, violadas no seu día por
buscadores de tesauros, de canteiros sen ganas de abrir canteiras e
polos constructores de estradas a
base de mete-la rella ó monte e
tirar para dia-n te sen outra planificación, no ·medio da liña que une
o mar bravo do Atlántico co
manso de dentro da ría, érguese o
cruceiro de Moldes; coa súa cape-

liña para resgardar á Virxe que,
pola gracia da xente deixa de .ser
Virxe, porque é nai, para ser San~
ta, que é algo máis humano e
acorde co que ela quixo para a
bis barra.
A Santa de Moldes, hai uns anos
atrás estaba policromada, con vi~
tosas cores que lle daban un encanto pracenteiro a quen a vía co
seu manto azul celeste a cara fazuleira e avermellada, e a capela

·branca, pero esa manía de sacar a
pedra a relucir, desvestiu á Santa
para·deixala sen a gracia das policromadas roupas. Non sabía quen
tal fixo, que ata o Pórtico da Glo- ria da Catedral de Santiago conserva, a pesar dos séculas, restos
da pintura orixinal.
Segundo se canta, cando a Virxe
veu como o seu fillo, investido
-das dotes vingativas do Deus do
Vello Testamento, guixo castigar

ós habitantes da cidade de Valverde polo pouco caso que lle facían e a vida de libertinaxe na
que vivían; a Santa de Moldes, a
nai, que como tal todo o perdoa,
interveu por aquel pobo de peca. dores pregándolle o perdón; aducindo que sería mais prudente e
benefici~so mandarlles -unha <lucia de santos milagreiros que encamiñasen a aqueles impíos e viciosos do mal, pero o fillo, te imudo e vingativo, quixo escarmentar a todos e mandoulles unha
tormenta de lume e area que enterrou á cidade, con persoas e trebellos, debai'xo do que hoxe son
as dunas de Corrubedo.
A de Moldes, que tal vía, frustrada e imposibilitada de toda mediación, din que ficou tan arrepiada que se virou de costas dicindo: "Non quera ver tal nin tal
ver", e ficou dátidolle as costas ó
océano, ó mar de fóra, e mirando
para a ría, o calmo e pracenteiro
mar de dentro.

A

Alcalde Lens, 29
Semi esquina Barcelona

ce lebración desta romaxe
que marca a fronteira entre
os temporais do inverno e as
bonanzas do verán, co n toda a
bisbarra h omenaxeando á Santa
. que n on fo ¡ capaz de facer va ler
o seu parecer, enténdoa me lla r
como unha festa de comprensión
e agraqecemento a esa nai que
non fo i Óída polo filio mandón,
quen preferiu o castigo a mandaT
uns s.an tos milagreiros, que ·poder
para iso tamé n tiña, que encamiñasen a aquel pobo de des~ridos.

Telf. 26 54 22
. 15010 A CORUÑA

Ven de publicar un libro de relato
Erros e Tanatos, e xa se coñetia a sua
obra poética (Fábrica Íntima, A Torre
da derrotA). Navaza é profesor na
Universidade e coñecido e pecialmente pob. suas traduci 'ns de Jack
London, Robert Graves, Georges Perec ou Conan Doyle ao n o idioma.

VIDAL

T amén se con ta n a bisbarra, que
aínda agora, cando se acerca un
temporal, a campá da igrexa da
cidade destruída repenica desde o
fondo da terra para av isar á veciñan za. E xa, endexamais, tan
grande desgracia vo lveu a acontecer sobre as relixiosas xentes da
bisbarra.

,,

"Hai moita literatura
por traducir ao galega"

Que libros recomendaria a un lei ..
tor anónimo?

A Virxe de Moldes
A Virxe de Moldes venérase cunha mestura de tenrura e agradecemento en detrimento do seu fillo;
porque no fondo, a xente agradece máis o perdón e a co_m prensión que a vinganza, por moito
que esta se disfrace de xustiza.

Gonzalo Navaza

E é que ás . veces, a[nda o máis
s;:t nto comete grandes en:ores. +

Faria unha pequena biblioteca galega de urxéncia , e poñeria nela
Arraianos de Ferrin; Os escuros soños
de Clio de Carlos Casares; de Ot~ro
Pedrayo Os camiños de vida; todos os
relatos de Castelao, especialmente
Retrincos, e Dos Arquivos de Trasno
de Dieste. E despois a poesía de Rosalia que é sempre un pozo sen fondo, porque sempre hai novas leituras
posíbeis e entre autores de h oxe calquera das obras de Pepe Cáccamo ou
de Ramiro Fonte .

E que libros está a ler agora?
Agora ando a ler moita literatura brasileira por razón de traballo, concretamente Os conws fluminenses de Machado de Assis e libros de Femand
Sabino, un autor brasileiro actual. Libros galegas teño na me a Lobos nas
illas de Marilar Alexandre (Xerais), e
a poesía completa de Bemardino Ora,
ña, Ardentia, (Espiral Maior).
De que vai o seu último traballo,
Erros e Tanatos?
Son c nros independentes que teñen
en comun que son marte ll ca e
martes provocadas por e nfusións,
por aí lle ven o título. T ndo en conta que o meu anterior libr , A torre
da derrotA (versos palíndromo . que
se len igual no dous sentid ) , ra
experimental compre aclarar que
tes son relatos clásico , en cant que
están organizados segundo unh a disposición que vai conducindo cara o
final, segundo unhas normas xa moi
empregadas na literatura.
Outra faceta sua é a de tradutor.
Como considera a situación do ga ..
lego a ese nível?
H a i mo ito q ue a inda por traducir.
Para ler aos clás icos da li teratura
universa l noD debe un ter que acudir
ás traducións do castelán. H ai pouco
da literatura fra~cesa do XIX, case
non hai poesia (por exemp.lo da literat~tra rusa) ...
Q uiwis o ga lego teña po ucos trad utores literários, porqué se precisa unha boa formación literaria, madeira
espec ial e gosto,... Esté ano sae a primeirn quenda de licenciados en tradución nCl Universidade, e alguns xa
cstan publi cando.•
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O Trinque
Laxeiro
PINTURA: · O

Centro Gale;.
go de Arte Contemporánea
ten aberto nestas meses unha antolóxica dun dos grandes da pintura galega, feliz-

mente cónnosco. É unha
ocasión de ouro para contemplar unha obra que sempre mereceu o respeito da
tradición e a vangarda. +

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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.
O Barco
• EXPOSICIÓNS
XOSÉ LUIS RlVADA

Pinturas recentes de Xosé
Rivada na sá de Caixa Ourense. Do 6 ao 18 de Maio.

p AISAXES

URBANAS

Cadros de Guillermo M.
Lourido na Aula de Caixa
Galicia.

Cervo
• EXPOSICIÓNS
FOTOLUGONOVA '96

A Casa do Mar de San Cibrao expón do 2 ao 20 de
Maio , as fo tografias apresen tadas ao ce rta me Foto-

lugonova.

A Coruña
• CONFERENCIAS
C HARLAS NO
AT ENEU LIBERTARI O
R1 CARDO MELLA

RAPAZA.
FRONTEÓ
ESPEL10

Obra de Vidol
Abascal

Membros do Comité AntiSIDA da Coruña, participan n a mesa redonda con
debate aberto que organizou
o Ateneu Ubertário Ricardo
Mella. Comparten mesa. cos
que teñen que sufrir as consecuéncias da política estatal
sobre a SIDA na cadea. Será
o Venres 10 ás 7,30 do serán
no local do Ateneo da Coruña: Alfredo Vicenti, 6-1 2 D).
Neste mes tamén hai que
agradecer ao Ateneu o debate sobre Movimento e cultura obreira na Galiza, fixado
no Mérco res 15 á mesma
hora pero no salón de actos
do In tituto Feminino. Por
supo t a entrada para os
d u actos é de balde.

• EXPOSICIÓNS
YlDAL ABASCAL

Redondela.

· Cartel~ira
A

•

ANGLADA CAMARASA

Alguns debuxos e máis de
40 cadros pintados en Paris, Valéncia e Mallorca,
constituen unha mostra
antolóxica de Herminigildo Anglada· Camarasa
(1872-1959). Pódese visitar até o 19 de Maio no
Kiosko Alfonso.
CARMEN AGUADO

Fo tografi as na Casa da
Cultura Salvador de Madariaga. Até o 5 de Maio.

A Guarda
• EXPOSICIÓNS
T IMOR-LESTE, PAIS E
COLON lAIJSMO

A hi stó ri a re ce nte d a
maio r e má is silenc iad a
masacre colonial dos nosos
dias. Fotos, carteis e textos,
explican a situación desta
ex-colónia portuguesa, actualmente en loita contra o
domínio de lndonésia. A
Asociación de Amizade
Galego-Cubana abriu esta
mostra no Centro Cultural.
Pódese visitar até o Luns
13, de 19 a 21 h.

Lalin
•TEATRO

As VIAXES
FANTASfICAS

Os Quinquilláns levan o
seu espectáculo As viaxes
fantásticas, ás ruas de Lalin
o ábado 11, á 1 da tarde.

• EXPOSICIÓNS

:'r:~·t

;. :<-

Exposición de pintura deste
importante matemático nos
locais da Fundación Barrié.

.•

"M A FlLLA po , P~. Fil~e · de''pef~nt~ ·

~sueco-dinamarquesa ambientada en
Guatemala. Unha indfacenabusca a:o seu
itirián secuestrado polos müii:ares. Roda> . M ;ABERTO,·ATÉ O MENéER. Na liña
da coa tensión dun thiillér.
.
.,
~bitualde Taiantino cun percorrido
. crítico po!iS cine espectacular e violento
M O ODIO. Fresco da violénda nun contemporáneo .. Có-dirixida pqr Quen. ~ bairro parisino de fomígrantes . .A re-, tin Jaranti~o e Roben, Rodríguez, o xo•
ven autor de Ei Mariachi.
·
·
alización proporciona gra¡:ide verosimilitude, ainda que. o. espectador bote de
menos algunha infotmaéión comple~MALENA É NOME DE TANGO. Freli~a
e ben realizada. Pretendida .traxémentária que fari:a voar á película máis
alto.
dia personal, pero o guJón, resulta inma, duro. As ihnecesárÍás cenas de seºxo abM RICARDO m. Actualizaeíón de Sha- sorven o que deberia ser a profundidade
~kespeare. Non a mellar, pero sí ac~i
da trama.- Interpretada por Ariadna Q:il.
tabel. Destacado papel do protagonista.
A falta de esctúpulos para que un resenIJJ1r. DOCE MONOS. Ciéncia fición . A
tido logre o poder.
xa clásica ida e volta ao futuro, con
resultados ás vec~s confusos. Intérpre1e:
aruce Willis. Entretida sen pretensións.
~ LlBERTARJAS. As boas intencións
do director, Vicente Aranda, non
se concretaron. O resultado é caricatu~SENTIDO E SENSIBiLIDADE. Cornédia inglesa de enredo, -ambientada
resco.
con éxito no século.XIX. Para quen gasM UNHA OAIOLA DE GR!LOS. Clásico do te das tramas amorosas ben realizadas e
sen máis ..
~teatro europeo reabilitado en Estados
Unidos. Unha parella homosexual ten
que disimular para que o fillo case coa
M SMOKE. Un bon filme protagonizado
©por Willian Hurt e Hervey Keytel.
descendenta dunha família conservadora. Outra mostra das poucas simpatías
Vida cotiá nun bairro de Nova lorque. A
dunha parte de Hollywood polo Partido
amistade ~orno trasfondo. t

ha,

cións dos 42 estudos realizados por Pablo Picasso
para Rintar o Guernica.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

POETAS POLA LINGUA

LUGO NA POSGUERRA

Unha escolma de poemas
de vários autores", anacos
de te"Xto pala língua, colgan nas paredes da Agrupación Aúriense.

A Sá de Arte do Pazo da
Maza e máis o Coléxio Oficial de Arquitectos de Galiza, abren esta mostra fo tográfica na própria sá do
Pazo.
BALDOMERO
MORElRAS

Expón pinturas no Centro
de Artesania e Deseño de
Lugo, até o 15 de Maio.
XAQUlN CHAVES

A sá de arte da Biblioteca
Pública Provincial, expón
cadros recentes de Xaquin
Chaves. Pódese visitar até
mediados de Maio de 10 a
20 h. de Luns a Venres.
PALLOZAS

O Museu Provincial de
Lugo, garda unha mostra
permanente de reproduccións a escala das pallozas
lucenses.

Noia
• EXPOS.ICIÓNS
ENCONTROS COA ·
. NATUREZA

A . través das fotografías de
Roberto Fernández e pases
de vídeqs sobre ecoloxia,
na Casa da Cultura Avilés
de Taramancos.

Ourense
• EXPOSICIÓNS
ÜS ESTUDOS DE
PICASSO PARA O
ÜUERNICA

A galería Viso! amasa, até
o 11 da Mai9, reproduc-

1

Mourenza de Armando Co. tarelo Valledor que fora estreada no Teatro Beatriz de
Madrid en 1932, unha traxédia clásica que procura
implicar ao espectador ·no
drama da fame e a emigración, co amor como "único
curruncho para a esperanza". O Xoves 9 de Maio no
Teatro Principal.

NATURALIZACIONISMO

O Porriño

Cadros de Manuel Telmo
na Casa da Xuventude.

•MÚSICA
NABARRAKA

HIXlÉNlCOS

A sala- Marisa Marimón
acolle até finais de mes, a
mostra Hixiénicos coas pinturas e esculturas· máis recentes do artista vigués
Salvador Cidrás.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
P ACIOS, PINTOR E
ESCULTOR

Mostra aberra no edifício
Sarmiento _do Museu de
Pontevedra.
DIN MAT AMORO

A Delegación de Cultura
acolle unha exposición po
pintor Din Matamoro.
ÁNGEL ÜRCAJO

A sá de Caja Madrid expón unha escolma de pinturas e debuxos de Ángel
Orcajo, pertencentes ao
periodo 1986-1999. Pódese
visitar até o 12 de Maio de
Luns a Venres de 19 a
21,30 h. Sábados de. 12 a
14 h. e de 19 a 21,30 h., e
domingos de 12 a 14 h.
•TEATRO

O Sábado 11 da Maio ás
11,30 da noite no Café Liceum, actua o grupo nado
no Morrazo en· 1992 para
facer rock popular, duro e
directo Rock Moanhés Radikal. Rock que vai das máis
profundas raizes até os ritmos de vanguarda, elegáncia e eclecticismo para deriun&iar a represión a as
frustracións da mocidade.
Os comp.oñentes Bule (baixista), Albino (guitarra),
. Miguel (batería) e Suso
(cantante), cantan con experiéncia doutros proxectos como Ponla, Sritzs, Desertores, Os Resentidos,
Caja B ou Raiados. O Sábado 11 apresentan o seu
disco Que verjuensa. Entrada 600 pta., ou 500 pta.
ao mercala antecipada no
próprio Liceum ou no Café
Dublin de Vigo.

60 ANOS DO PLEBISCITO
DO EsrATUTO DO 36 E
DA GUERRA CIVIL
O Ateneo Redondelán, en
colaboración ca Cine cluhe
Claqueta e a Asociación de
Mulleres Xanela, artella
unha série de actos co gallo
dos 60 anos do plebiscito
do Estatuto do 36 e da
Guerra Civil, que desenvolverá até 018 de Xullo.
Na sá de exposic::ións da
Casa da Cultura abren ao
público unha mostra cos albumes de guerra de Castelao, os gravados do Fardel
da Guerra de Xosé Conde
Corbal, e a colección de
Isaac Díaz Pardo de caitazes do Plebiscito do Estatuto do 36. Amais dunha
escolma da revista Terra,
voceiro do Partido Galeguista de Redondela. A
mostra ven ap o iada por
unha série de publicacións
e pases de vídeo no Centro
Cultural e río Auditório ] .
Figueroa. E por se for pouco
un ciclo de conferéncias ,
até 0·14 de Xuño os Venres
ás 20,30 h. na Casa da Cultura, trata un abano de aspectos relacionados coa
época. O Dia das Lettas,
Venres 17, Gonzalo Adrio
Barreiro falará sobre o Espíritu dos homes e mulleres da II República, e o
Venres 24, Eugénio Otero
Urtaza trafará o desarrollo
das Misións pedagóxicas.
Unha experiéncia de edu·

.,

cación popular.
Ü pASTOR MOlTO
TRABALLA

O artista Pablo Xiraldez O
Pastor apresenta unha instalación no Merendefro
Casa Cuartel. Ali permanecerá exposta durante
todo Maio. O obxectivo final do Pastor é que seña o
espectador o que decida o
significado da instalación,
mentres el dedícase a contemplar o público xa que a
"maior perversión do Pastor é asisar o comportamento do público fronte a
sua criación" .

Santiago
• EXPOSICIÓNS
COLECCION
PERMANENTE

ooCGAC
O Centro Galega de Arte
Contemporánea apresenta
. desde o l5 de Abril, as novas adquisicións para a sua
colección permánente.
Son pezas de Jannis Kounell is; Xesus Vázquez,
Isaac Pérez Vicente, Salvador Cidrás, Fernando
Casas e Bruce Nauman.
T amén expoñen o Depósito
da Fundación ARCO, con
obra de Thomas Schütte,
Helmut Dorner, Michel
Fran~ois e Sígmar Polke.

MOURENZA

PINTORES CUBANOS -

·xosé M. Rabón dirixe

Cadros de Julia Valdés,

NABARRAKA

EStes éatro
"sinverjuen5os"
deMooña
octuon o
sábado 11 no
Porriño
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Noel León, Julio E. Neira
e David Rodríguez, na galeria Enrique Egas.
DEREITO E
.ÚNIV~RSIDADE

A Comisión do Quinto
Cemenário da Universidade, artella ista 'mostra de
vellos i:extos do dereito,
abena no Coléxio de Fon-·
seca. Até o 12 de Maio.
UNHA MIRADA
DISTINTA
Arte africana na Fundación Eugenio Granell
(Pazo de Bendaña). Até o
3 de Xuño.
ANTON LAMAZARES
A galeria Citánia inaugura
un novo espazo cos novas
ensaios do pintor Antón
·Lamazares .. Abre até o 31
de Maio, os dias laborábeis
de 18,30 a 21,30 h. Domingos _e feirados pecha.

sá Ángel Brage do Auditório de Galiza, interpretan
composición de W.A. Mozart baixo a dirección de
Max Pommer e con Marcus T omasi no violin. Entrada 3.000 pta.
CONCERTO DIDACTICO
DE HELENA DE
ANDRADE
O Venres.lO 'ás 11 da mañá
no Auditório de Galiza, a
pianista Maria Helena de
Andrade oferece un conceri:o didáctico.
REAL FILHARMONIA
- DE GALIZA
Jeffrey Katane dirixe o
concerto do Xoves 16 ás 9
da noite, no Auditório de
. Galiza. O programa c~m
prende texto de W.A. Mozart, O. Respighi e l. Stra·vinsky. A entrada vai a
2.000 pta. ·

•TEATRO

As V1AXEs

•MÚSICA

f ANT ASTICAS

XORNADAS DE MUSICA
CONTEMPORANEA

ÁFRICA, ESA
DESCOÑECIDA
Ciclo de
conferencias en
Vigo que
tenton
abrirnos o esos
realidades en
moitos cosos
tan ochegados
o nos

Animación de rua da man
dos Quinquilláns, o Domingo 12 ás 12 na Praza da
Quintana dentro dos actos
pala Língua.

O Taller Instrumental do
Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC)
con Pierre Strauch como
solista invitado, oferece
CANTOS CONTOS
dous concertos con entrada
CONTAS
libre, Xoves 9 e Venres 10
ás 9 da noite, no auditório
A compañia compostelá A
do próprio CGAC. No pri..'"
Factoria Teatro pon en
meiro interpretan obra qe
cena Cantos cantos cantas,
P. Pereiro, ' Manuel Balboa, · unha peza Xavier Picallo a
propósito de Lewis Carral,
C. López e J. Arias Bal, e
no do Venres composicións
que dirixe Alfredo Rodríguez. Teatro para escolares,
de E.X. Macías, J. González, A.L. Pulido e X. de Paz.
cunha ave~tura na que tres
viaxeiros intrépidos van toÜRQUESTRA DO
pando cos máis carismáticos
persoaxes do matemático e MOZARTEUM
DE SALZBURGO
escritor inglés. A derradeira
representación cae no XoO Xoves 9 ás 9 da noite na
v~s 9 de Maio, na sá Galán.

Convocatórias

LAS MÉDULAS
Angel García
Rueda
Óleo sobre
cartón. Unha
dos obras do
colección
Voldeorte
seleccionada
nunho das tres
primeiras
edicións.

CRlAN A BOLSA LAXEIRO
DE TRABALLO ARTISTICO NO
ESTRANXEIRO
· O Concello de Vigo ven de convocar a Beca Laxeiro, destinada a pintores e escultores menores de 35
anos. A bolsa está dotada con
2.500.000 pta. para financiar a estadia no estranxeiro de Outubro de
1996 a Outubro de 1997. Para solicitar esta axuda hai qu~ a.presentar
os· dados persoais, unha curricula,
unha memória detallada do traballo
que se pretende facer, unha acreditación de ter relacións con ourros
artistas de fóra, e documentación fotográfica, cando menos' sobre 10
obras. Solicitudes antes do 30 de
Xuño no Rexistro Xeral do Conce. llo de Vigo: Prza ·do Rei. 36202
Vigo. O teléfono do Concello:
(986) 81 01 OO.
BECA DE PINTURA E .
ESCULTURA DO BARCO
O Concello do Barco convoca por
quinto ano consecutivo Valdearte,
unha beca de pintura e escultura que
terá lugar entre os dias 15 e 26 de Xullo de 1995. As solicitudes (segundo
un modelo especial) teñen que chegar
acompañadas dunha curricula do autor e cinco fotografias de obra recente,
antes do 15 de Xuño a: Valdearte.
Casa da Cultura. 32300 O Barco de
Valdeorras. O concello correrá cos
gastos de mantenza e aloxamento dos
seleccionados entre os dias 15 e 26 de
Xullo, mentres realizan as suas obras
con total Liberdade de estilo e tema.
Os pintores deberán traballar ao aer
libre, mentres que os esultores contarán cun espazo cuberto e cos materiais
e méios mecánicos que se acorden. O

Vig..._o_ _ __
• REGUEIFAS
PROVA ELIMINATORlA
DO Il CONCURSO
NACIONAL DE
REGUEIFAS
O Centro Cultural e Ved·
ñal de Valadares e máis a
Agrupación Cultural O Facho con sede na Coruña,
s9n os responsábeis da prova
eliminatória prévia á final
do Concurso Nacional de
Regueifas, que terá lugar o
vind~iro Dia das Letras.
Cad¡:i. regueifa durará ao redor de 20 minutos entre parellas sorteadas, que tratarán
un tema escollido pola organización. A cita é o Sábado
i 1 da Maio ás 8 do Serán nD
Centro cultural Caixavigo.

concello quedará con duas das obras
realizadas durante o tempo da bolsa.
Maior informa.eón na Casa da Cultura
do Barco: (988) 32 00 53.
FORMACION PARA
APICULTORES
A Asociación Galega de Apicultura
(AGA) desenvolve unha série de
cursos teórico-prácticos, no que tratarán temas relacionados coa sanidade
apícola xa que no último ano houbo
unha grande mortandade de a.bellas
polo ataque dalgunhas doenzas próprias delas. Os ,cursos se reparten por
vilas e datas no mes de Maio: na Ferrolterra e na Coruña do 9 ao 10, en
. Lugo do 11 ao 12, en Lalin do 16 ao
17, en Ourense do 22 ao 23, en Celanova dias 25 e 26, e en Arzua celebran un curso de cria de raiñas durante o mesmo mes. Os cursiños son
gratis para os sócios da AGA, os que
non sexan sócios poden acceder prévio pago 3.000 pta. Inscrición e información no (981) 58 95 34.
CONVOCAN o
PRlMEIRO CERTAME LITERARlO
MANUEL LUSTRES RIVAS
PARA ENSINANZA MEDIA
O Instituto de Ensinanza Secundária
de Frións (Ribeira} convoca a primeira edición <leste cettame literário

• CONFERENCIAS
ÁFRICA, ESA
DESCOÑECIDA NAS
VI XORNADAS DE
ENTREPOBOS
Cinco dias de coñferéncias
a.bertas ao público, coh ponentes en meirande parte
vidos de África trátan a desertificación, as relacións
intemacionais, ou o imperialismo no continente. A
sesta edición das Xomadas
do Sul da ONG Entrepobos, comezou o ciclo o Xoves 2 na galeria Sarga.delos
onde segue até Luns 20. De
remate a Casa das Artes
abre do 22 ao 31 <leste
mesmo mes, a mostra fotográfia As causas da fame .
As conferéncias comezan
todas ás 8 do serán e se re-

de cinco modalidades, aberto a estudantes de secundária menores de 20
anos. Pódense enviar obras de poesia
(un conxunto de tres poemas de
tema e extensión libre), relato curto
e teatro (un máximo de 10 fólios a
dobre espazo e por unha cara, con
tema libre}, cómic (10 fólios DJN
A4), e ensaio (coas mesmas especificións que a modlidade de teatro).
Para participar hai que remesar o
orixinal e unha cópia, baixo plica,
antes do 20 de Maio ao seguinte enderezo: 1 Certame Literário Manuel
Lustres Rivas. IES Frións-Frións s/n.
15967 Ribeira. A Coruña.
BLANCO AMOR DE NOVELA
LONGA
O Concello de Brión convocou a
décimoquinta edición do prémio de
novela longa Blanco Amor, cunha
dotación de 1.500.000 pta. O cena- ·
me que quedou sen editar o ano pa·
sado xa que o Concello da Coruña
rexeitou financialo, está aberto a to·
dos os autores que a.presenten novelas cunha extensión mínima de 150
fólios. A entrega ten que facerse antes do 30 de Xullo, baixo Lema e plica, na Cqsa da Cultura do Concello
de Brión. Pedrouzos. 15865 Brión.
Enviaranse 5 cópias nun sobre coa
lenda "Prémio de novela Longa
Eduardo Blanco Amor".•

parten en tres datas: Xoves
9, Causas xeográficas e
políticas da desertificación
africana por Laura Barba
Azcárate; Martes 14, O
choque das etnias e culturas africanas co mundo
occidental co escritor
lnongo-vi-Makomé; e Luns
20, Illimane Ndoyé e Ramón Pérez García comparten a mesa sobre África na
Galiza: os galegos e galegas fronte o feito da inmigración.

• EXPOSICIÓNS
Do ROMANTICISMO
AOS ANOS VINTE
O Centro cultural Caixavigo inaugura o Venres 10 a
mostra Do romanticismo aos
anos vinte enc~drada no ci-

clo A arte galega na colección Caixavigo.
GALEGOSNA
ESCALEIRA
Exposición de fotos de galegos notábeis, feítas por
Xurxo Lobato . Durante
todo o Maio na sá de Caixa
Galicia.
FOTOGRAF!A E DANZA
O conservacório Coppelia,
abriu na sá dos Peirao
unha mo tra coas foto
a.presentada ao eu terceiro certame de fotografía obre· danza. abre de Luns a
Venres de 17 a 20 h.
TALLA

DE MADEIRA

A Asociación Veciñal de

Relacións
O ES~UDQ DA GALIZA
DESEt'iADQ
PQR.CASTELAQ
EN INSÍ~NIA QU
~HAVEIRQ
Chaveiro:
Prezo 500 pta -i:_ 160 pta de gastos de envio

•Dona Xenevra chama a Lanzarote (S.A.): Abondamos nós facendo nós.
• Son un mozo de 20 anos que desexa manter correspondéncia con persoas de
todo o mundo, sen importar idade ou sexo. Escreber a Oreyne Raniírez Medina. Frank
Hidalgo Gato 29-A . Francisco Cadahia y Maceo. Tiridad Santi Spiritus. Cuba 62600.
• Moza mexicana desexa escribirse con amigos/as da Galiza, ou España. Gosta
da danza e o teatro. Diana Olvera Cortés . Avenida 602-B, 120-2. 07990 México D.F.

• ·o.

Lois Baccato, gustariame manter correspondéncla con vogé. referente á
Relatividade Xeral e Mecánica Cuántica. Son António Lago Cabaleiro , o mozo
que escribiu a carta "Mecánica Cuántica vs . Realatividade Xeral" , e ao que vogé
respostou "A Falácia da Relatividade Xeral". O meu enderezo é António Lago
Cabaleiro . Cabral -Becerreira, 84. 3631 B Vigo.

Prezo 200 pta

• Gasto da música, o cinema, a leitura e talar cos amigos. Gostaria de trabar
amizade por correspondéncia. Escreber a Regla Carasa Agramonte . Calle 10#342
el Dolores y Tejar. Lauston . Municipio 10 de Octubre. 10500 La Habana. Cuba.

Pagamento a rneio de selos de correos
ou ingreso na conta de Caixa Galicia

• 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 .

lnsígnia:

. 2091 0501 683040001 024
Solicita a cantidade
que desexes ao apartado
1371, ~6200 de Vigo.

• Mozo de 25 anos e pais galegas, que sinte soedade, quixera coñecer moza de 2ó a
32 anos que se sinta soa coma min. Chamar ao teléfono (94) 490 21 42, a partir oas 1O da
noite ou escreber a Alberto Seoane Abucide. La Economía, 17-4º Izq. 48902 Baracaldo
(Biscaia). Bicos. •
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San Miguel de Oia (Camiño de Currás, 34), expón
até o 18 c!e Maio unha série
de tallas en madeira. Abre
en horário de 16 a 21 h.
TINO CANICOBA

Xosé Luis Méndez Ferrin
aprensenta a mostra de
Tino Canicoba na Sá de
Arte Caixavigo "Galiza ,
pa ís esc ultó rico, ten e n
Tino Canicoba un dos seus
escultores mai~ no fío de
ruptura co futuro. Debemos
estar ..atentos a como el reforma a matéria para proseguir, con maos intelixentes
e xenerosas, o traballo de
destrucc ión e ed ificae ión
do universo". Pódese visitar '
do 8 ao 21 de Maio na Sá
de Arte Caixavigo, en horário de 18,30 a 21,30 h. os
dí as laborábeis, e de 12 a
14,30 h. os fes tivos.

N <(

•CINEMA
DIA DE FESTA

O Cine clube Lumiere trae
para o Mércores 15 (ás
20,30 h. no Auditório do
Concello), a cópia restaurada en 1994 de Dia de festa (Franza 1947-1961.
119') de Jacques T ati . A
entrada vai a 300 pta.

Viveiro
• EXPOSICIÓNS
CONTACTOS
COA AMAZONIA

Retratos d o es pazo de
maio r biodiversid ade do
mundo, no Convento de
San Francisco até Xuño.

Portugal

I SMAEL DE LA SERNA

Braga

Obra do pin tor clásico granadino Ismael de la Serna
( 1898- 19 68 ), o groso da
mostra débese aos seus óleos, ainda que tamén compre n de a lgu n collage e
acuarelas. Abre até o 12 de
Maio no Centro cultura l
Caixavigo en horário de
18,30 a 21,30 h. de Luns a
Venres, e de 12 a 14,30 e
18,30 a 21,30 h. os Sábados. Os Domingos pódese
visita r de 12 a 14 ,30 h.

• ENCONTROS DA
IMAGEM96

•MÚSICA
CuARTETO T AKACS
O Martes 14 ás 20,30 h. no
Centro cultural Caixavigo,
actua o Cuar teto Takacs,
dous violins, viola e violonchelo. No programa levan pezas de Beethoven,
Bartok e Schubert.

•TEATRO
T ERRA DE LOBOS

Antonio Torrado adaptou
o can to de Xosé Lu fs Méndez Ferr(n Lobosand.áus, que
ag ra apresentan no Centr cultural Caixavigo, despois d un mes de acc uacións n Viana do Casrelo,
as co mpa ñias Teatro do
Noroeste (Centro Dramátic de Viana) e máis Teatro de Ningures. As representac ións son no Centro
Ca ix av igo o Xoves 9 ás
20,30 h., e Venres 10 e Sábado 11 ás 22,30 h.

Encrucillada

36
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CATRO SEMANAS DE
FICCOES E NARRATIVAS
NA FOTOGRAFIA

Do 4 de Ma io ao 2 de
Xuño, a cidade de Braga
bule douuavolta cos Encon os da lmagem, o acon tecimento máis importan te no
calendário artistico da vila.
E ainda que está a celebrar
10 an iversário, a Associ\:ao
Cultural de Fotografia e C inema d-e Braga ( AFCA)
entidade organizadora, declara que a move "o desejo
de apresentar algo de difenrente do panorama fotográfico tradicional. Diferen te
na abordagem e na forma, o
que pode constituir um aliciante motivo de atrac\:ao,
nao só para os que faze m da
fotografia a sua profissao ,
mas também para a generalidade do público interessado neste media" (segundo
recolle o n úmero de N otícias do Minho do Sábado 27
de Abril). N a escolma deste ano atópanse os Raiogramas de Man Ray na Casa
d s Crivos, fo tografi a constru fd a e manipulada que
visirou G aliza no anos pasado, as i como obra de A.
Tress, B. Helg, R O'Donell, C. Colvin, H. Dunc·
ker e Y. Tuunanen, exemplos de montaxes artificais
onde se reproducen os obxectos e cadros que foto grafian . En consoáncia co

"' :E
z~

Anuncios de balde

o• Obradoi;o de Hist6ria é un proxecto para tentar recuperar, estudar e divulgar aspectos sócio-históricos. da Comarca de Ordes . A
nosa primeira actividade é reproducir
nunha postal a imaxe do guerrilleiro
antifranquista Manuel Ponte Pedreira (Xefe da IV Agrupazón ·do
Exército Guerrilleiro da Galiza). Se
desexas non esquencer o pasado e
recebar a tarxeta de balde escrevenos. Apartado 42. 15680 Ordes.
• A Cava da Terra, tenda de comércio xusto: eremos nun comércio
no que as persoas somos o primeiro , en potenciar as organizacións
que nos liberen (aos de aqui e aos
de aló) das estructuras de explotación e opresión imperantes. O noso
consumo non debe servir para au·
mentar o enriquecimento duns poucos e.o emprobecemento de moitos.
Por iso, vendemos productos pro"
cedentes de cooperativas e comunidades d~s pais~s emprobecidos
os que se lle paga o prezo xusto.
Os benefícios repercuten sobre todos os membros da comunidade a
través de mellaras sociais. Na Cova
da Terra atopared'es alimentacón ,
artesanía , lfbros (ecoloxia, econo-

mi¡:i, denúncia ... ) e productos reciclados . Tamén ternos un espácio
adicado á difusión das· asociacións
que teñan algo que cambiar na nosa
sociedade. San Pedro, 13 (Galería
Novocentro) . Lugo. Teléfono (982)
23 02 11 .
,
• Descenso de río en pirágua e canoa. Fins de semana. Información no
Clubre Náutico Cobres, teléfono
(986) 26 24 95, ou 67 24 71 se se
chama ás noites.
• En Burela está aberta A Zaranda,
cervexaria e café-sala en que a clientela, alén de matar fame e sede, vai
ler os xornais e revistas -nomeadamente os promovidos por grupos alternativos . Se lle enviardes unha
amostra das vosas publicacións,
ali serán expostas ao público; este
(e os taberneiros) ficarán agradecidos . A Zaranda. Arcádio Pardiñas,
269-baixo. 27880 Burela.
• Estudante busca piso pequeno
ou buardulla na zona vella da Coruña. Contactar co Apartado de Correos 709 . 15080 A Coruña.
• Aulas de francés e bretón-Tra-

duccións ao inglés tamén. Profesores nativos 'e licenciados con ex pe- riéncia. Isabel. Rua de Entesta , 11-2º.
Santiago. Teléf.ano 57 35 84 .
• O número catro da Revista Oficial da Federación Galega de Atle~
tismo Galicia Atlética está a piques
de sair. Se es unha persoa interesada e con inquedanzas atléticas no
deixes· pasar esta oportunidade, atoparás todo aquelo verdadeiramente ·
imprescindíbel sobre o deporte rei. O
prezo dos seis números, incluídos os
de este ano, é de 1 .500 pta . Para
máis información chamar ao teléfono
(981) 2916 83 .

'r '

• Racha co bloqueo coa Rota dos
mojitos de Liberación. Todos os
Xpves de M~io, a partir das 9 da noite nos bares da zona dos viñas: Morao (Travesía Esperanz_a, 3), A Torre
(Teófilo Lloreríte, 69), Ebola (Poboadores, 42). Mojitos a 200 pta.
• Michiños atléticos, espilidos, limpísimos. Coidan da casa e acompañan no sofá. Se queres un león do país, nado hai un mes, chama ao (986)
43 29 1O, e pergunta por Alberto, ou
por Daniel no (986) 36 33 75. •

_
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Atopa 12 nomes de arbres.

lema dos encontros Fic1ri5es
e Narrativas expoñen as suxeréncias de C. Madoz, S.
Calle, B. Carriere e C.
Dallaire. Os Encontros tamén traen un mes de confer éncias, mesas redondas,
crítica, un forum de revistas e unha plataforma para
artistas xovens. lnformaci ó ns e co ntactos con a
AFCA e a dirección dos
enco ntros, na C asa dos
Crivos: Rua de San Marcos, 41. P-4700 Braga. Teléfono (07-351 -53) 61 61
08, e fax 7 77 25.

Lisboa
•VII CANTIGAS DO MAIO
SEREMOS MUITOS,
SEREMOS ALGUÉM

A Associa~ao José Afonso
e máis a Ciimara Municipal
do Seixal, organizan do 24
de Maio ao 3 de Xuño a sétima edición das Cantigas do
Maio, dias de festa para a
música e o teatro baixo o
lema tomado de José Afonso, Seremos muitos, seremos
algém. Haberá concertos dos

compañias portuguesas Tegrupos portugueses Cramol
atro ao Largo, Marionetas
e a Tuna de Carvalhais (o
Venres 24 ás 10 da no.ite no
de Lisboa, o grupo de CareForum Cultural) e os Gai- - tos de Podence, Art'lmagem e Zés Pereiras. Duas
teiros de Lisboa (Sábado
mostras, fotografias de Car25 ás 10 da noite no Largo
valhais a tuna e o violino . e
dos Restauradores). Tamén
cerámica Velha da Tt~r ra
estarán Mu yeres de AstúMorena, completan o pror ies (Venres 24 ás 10 da
noite no Forum Cultural),
grama que pecha o Sábado
La Ciapa Rua de ltália (Sá1 de Xuño unha queimada
galega. A entrada é libre a
bado 25 ás 10 da noite no
tod os os actos, agás nos
Largo dos Restauradores),
dias 24 de Maio no Forum
ou os agardados Berrogüeto
e o 3 de xuño ·no Mosteiro
da Galiza (Venres 31 ás 10
dos Jerónimos, amais a .orda noite no Largo dos R!i:sganización garante o transtauradores), compartindo
porte fluvial gratuíto de
cenário con Salif Keita de
Li~boa - Seixal-Lisboa en
Mali. Njava de Madagascar
certos horários do 24 de
e Sainkho de T uva (Sábado
Maio ao 1 de Xuño. Para
1 de Xuño ás 10 da noite no
maior información chamar
Largo dos Restauradqres, e
ao Associa\:ao José Afonso
Luns 3 á mesma hora no
Mosteiro dos Jerónimos) .
(07-35 .1 -1)• 886 23 36 e
888 02 79.•
Habrá teatro da man das

Solucións a este número
HORIZONTAIS: l. Os catro grupos de cartas en que se divide
a baralla. 5. Axitas, moves. 10. Asombro, pasmo. 12. Cada
·ed ' l [ 'OJS
unha das caras dun obxecto. 13. País do Leste de Europa.
'ST •oun 'I[ ' COU\{ '6'l 'UeJOij
14. Raza, pavo, nación. 15. Debaixo. 16. Sitio que pode -· l z 's;iie-¡ ·n 'u9q1x ·vz ' oze:Iqv
·zz ' esomruy ·1z 'ses '61 'eru
ocupar algo ou alguén. 17. Bondadoso. 18. Desta maneira.
_;¡J;.ug:. ·u 'u9Q1d ·91 '13 ·t1 'e1
20. Nome de muller. 22. Fai que algo que estaba derramado
funcione. 23. Educación Xeral Básica. 25. Que non ten · ·11 'eas '6 '. 1e1pv ·s 'opezue-¡ ·¿
'm ¡y ·9 'oy ·s 'rueqies ·v 'oSJn
compañia. 26. Parte de abaixo da orella que é branda e re"f: 'osnqv ·z 'llld ·1 :s1v:)l.n1::i:J\.
dondeada. 28. Bota algo lonxe. 30. Espida, sen roupa. 32.
.
·euas '6[ ' epeou y ·g[ 'seJ;i
Ao revés, dec.imo sfttima letra do alfabeto grego que corres-Od ' l [ ' OZO¡t<¡ ' 9[ 'Ol SlN 'i>[ 'ou
ponde con R. 33. Arbore moi alta que produz unha madeira
-eq3 ·[[ '10 'Z[ 'enN '0[ 'El!.l
de cor negra. 34. Contracción de en e isto 36. Home novo
·sz ' oqo1 ·n 'os ·sz 'II X3 ·f:z
37. Persoas que escreben poesía. 38. Que ten nós. 39. Fama,
'ems ·oz '1sy ·91 •og: •¿ 1 'eze1d
renome.
·9¡ 'qos ·s1 'll! Ul 3. 'i>I 'll!STI'l:!
VERTICAIS: l. Conxunto de dous obxectos da mesma espe·n 'o pe1 ·z¡ 'o pm w ·01 'se¡
cie. 2. Tomo en exceso. 3. Oso. 4. Saiban, con ortografía
-eqy ·s 'STI P.d '1 '. S!VJ.NOZnlOH
medieval. 5. Contracción de a máis o. 6. De grande estatuVQV11l0ínION3:
ra. 7. Moi rápido, embalado. 8. Deixar para outro día. 9.
Que non ten compañia. 11. Desprazábase a un lugar. 14.
Ao revés, nota musical. 16. Cada unha das sementes do piñeiro. 17. Néboa, neboeiro. 19. Que non teñen enfermidade. 2L Relacionada co amor. 22. Apena. 24. Peza de vestir
'antiga, cinxida ao corpo, que cubría ata a cintura. 26. Des
laios. 2 7. Poñen no mar un barco novo. 29. Fai nós. 31.
Xunto. 3$. Abreviado, santo. 37. A parte ancha do remo,

ENCONTROS
DAIMAGEM
EN BRAGA

"O desejo de
a presentar
algo de
diferente do
panorama
fotográfico
tradicional"

. Se quer colaborar na realización
desta obra na Caeira (Poio},
pode realizar o ingreso
nas contas:
CAIXA PONTEVEDRA

2057 000118 3300106697
CAIXA GAUCIA

2Q91 0500 1o3040042433

Solución á Encrucillada donº 724

CAIXA OURENSE

6. f ísico, 11. raso, 12. elas, 13. un, 15. saenll e, 17. al, 18. meu , 20. ara , 21. nona, 22. acá, 24. quer, 25. ana, 26. aceso,
28. toa, 29. noye, 30. pido, 31. ali, 33. ondas, 35. rir, 38. cima, 39. e is, 40. leme. 41. une, 44. sob, 45. do, 46. recorda, 50. sa, 51. eixo, 52. eire,
54. ro uas, 55. irania. VERT!CAJS: l. alumna, 2. or, 3. sas, 4. asa r, S. soe, 6. fel, 7. illa, 8. sae, 9. is, 10. ollará, 14. neon, 16. nace, 17. areo, 19. unánime, 20. autores, 22. acene, 23. aspas, 26. avó, 27. ois, 31. acudir, 32. lino, 34. digo, 36. imos, 3 7. rebasa, 42. mexa, 43. adir, 46. rip, 47. cos, 48.
rei, 49. ro, 51. eu, 53. en .

2046 0750 27 3040018967
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DARIO XoHAN CABANA

Os cartas da ecotaxa atraen ás émpresas asesoras
.

Convén louvar a quen dicidiu adicarlle a D. Xesús Ferro Couselo o
Día das Letras Galegas; e convén
louvar tamén as edicións de parte da
súa obra que se están a facer e se farán. Mais eu non ficarei satisfeito
mentres ñon se reedite un libro que
moito me ten acompañado: A vida e
a fala dos devanceiros, publicado en
Galaxia no 1967 e hai xa moito esgotado. Eu s6 tef.i.o un vólume.
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A contam1nac_
1on como negocio
*

'

.,.

G. LUCA

Ferro Couselo non o e~cribiu, só o
transcrio-iu: a magnífica obra consiste nunha recolleita de documentos
en lingua galega que van do século
Xlll ó XVI. É unha maravilla. Moito
galego se aprende relendo e relendo
nel, e gramática histórica por un tubo. Debía ser obrigatorio, xa non digo nas carreiras de letras da Universidade, senón me mo nos in titutos.

As eco-auditorias son un
grande negócio que atrae ás
empresas asesoras ao paí.s
. con máis grave problema de
depuración do Estado. A ~e.o
taxa da Xunta promove un alto interese entre os gabinetes
de avaliación da contaminación que se benefícian a un
tempo dos tondos das empresas, da-Xunta e da UE. As .
intervencións de responsábeis de políticas de meio am. biente e de técnrcos de contaminación nas IX Xornadas
de Empresa, Meio Ambiente e
Hábitat, organizadas polo
Centro de Convivéncias 01beira, de Vilanova de Arousa,
salientaron. este novo interese económico.

.

)

Xosé Carlos Torrado, directivo
de Unión-Fenosa, e Felipe Macías, asesor de meio ambiente
da Xunta consideran que os impostos por contaminación deberían ter conta dos sistemas correctores da própria natureza e
non gravar a cantidade de contaminación producida senón a
concentración. Esta coincidéncia do representante da empresa eléctrica co mentor de ecoloxia do. Governo autónomo, deuse durante unha mesa redonda
sobre Empresa e Meio Ambiente, que moderou o profesor co~.
ruñés Xabier·Sanz. Torrado de.féndeu linha aplicación gradual
dos correctivos fiscais e dos incentivos para dar coutado os
efectos co111taminantes da pmducción de enerxia, que, en todo caso, debería manter o seu
crécemento c.onstante para ·
atender a. demanda do terceiro
mundo : O representante de
' Unión-Fenosa avivou ríoutro
momento da sua intervención ·
as pantasmas de Castrelo do
Miño e as Encrobas. "Os de
Caldas dinque é por. imterese·
dunha empresa cando o que
es_tá -~!1 xogo é o interese xeral". ::.

.

'Ferro
·c ause lo

Felipe Macias, as~sor ecolóxico da Xunta, e Xosé (_arios Torrado, directivo ~ Unión F!!nosa, coincidiron nos seus critérios. Á de·
reita o moderador Xavier Sanz.

riuse críticamente . as repostas
simplistas que ao seu ver se-estaban dando aos problemas de
contaminaCión. "Contaminamos,
si; pero en mal sítio. A natureza
ten sistemas de amortecemento
e recuperación hetereoxéneos,
dinámicos e cambiantes". Para
o tamén asesor de ENDESA,
UNION-FENOSA e UNESA,
compre atender á concetración
antes que a cantidade e aplicar
os critérios segundo a sensibilidad e do meio que recebe a
contaminación.

Pechar .as nucleares

enfoque ponse en marcha un
sistema de xestión de demanda; cando o que de verdade
interesa · é prevenir desde a
producción de contaminación
-sinalou Carlos Bravo-. O pior
exemplo é o de SOGAMA, un
sistema de final de tubería
que fometan a má educación
dos consumidores. Estas solucións tómanse por intereses
edades".

Para Carlos. Bravo, representante de Greenpeace, a aplicación de critérios de· eficiéncia
ás ·centrais de Meirama e As
· Pontes obrigaria a pechalas decontado. Ainda que certas cam·pañas satanizan as enerxias· renovábeis, a opinión pública do
Estado quere pechar as nucleares nun 70 por cento. Esta' opinión procede dun inquérito do
GIS que o Governo do PSOE
A Xunta ten un orzamento de
non quixo facer público. O vin4.000 millóns en conceito de
deiro desglose das facturas da · Ec9taxa e está a promover 28
electricidade eS,pecificarán que
planos de meió ambiente . PaA unha pergunta · sobre as fonun- 3,54% vai para a moratória .ra o alto investimento preciso,
tes principais de contaminació'n
nuclear e un 2. % para os resios fondos da Xunta deberán
do país, o. técrfico contratado
duos radiactivos.
completarse cos de coesión
p_olo conselleiro Guiña enume. da UE que administra o Gorou a concentración da povoaSendo Galiza unha absoluta
verno central.
ción en fondos de esteiro, como
e);<Cepción negativa dentro do
Pontevedra, Vigo e A -Coruña; a
Estado na depuración de auO Centro de Convivéncias 01contaminación difusa por nitrogas· residuais, . a Ecotaxa será
beira depende da secta católica
xenados na Terra Chá e ·a·incula t..in tempo unha.via de finanOpus 'Dei. As IX Xornadas de
tura e baixo respeito ambiental
Empresa, Meío Ambiente e Háda poboación. Da choiva aceda· ·zamerltó dos sistemas públic.os -de cor]trol da co_
n taminabitat estaban subvencionadas
de END·ESA dixo que os solos
Felipe Macías, pro.motor de SO'- ' galegos podian recuperarse por - ción·-e un grande negócio para
poi a Conselleria de Política Teas eco-auditorias. "Con este
GAMA e asesor da Xunta, refeseren _ricos en alumínio. ·
rritorial da Xunta. +

E logo que é divertidísimo, conmovedor, terrible. Por exemplo, aprendemos como o fillo de Catalina Touciña de N iñodaguia "lle corta o caralla
con un coytelo podadoyro" ó mulo
de Afonso Lopes. E rrabamos coñece mento co bon burgués Loys
Gon~lues das T endas, e con Diego
Afonso carpenteiro que andaba refacendo a ponte, e con Tareija Nunes,
e con Abrafán d'Allarís, e con María
Patiña e outras moitas persoas que
hai cincocentos anos pululaban palas
terras de Ouréns, e vivían e sufrían e
rnorrían. Ou eran matadas. Asistimos
ás animaladas do bispo "Ano Domini
M2 CCCCLV, sete días do mes de
jullyo, foron apedreadas e deytadas
pedras de ~ima da dita iglesia et dos
ditos paa~os e curral do hispo", e escarallaron as casas do mesrre Femando e doutros trinta e nove veciños de
Ouréns: así ficou escrito. E roub_an os
bispos e outros eñores ladróns, e matan e feren e violan eles e os seus esbirros, e son as angurias do concello,
e a formación da Irmandade, e o derrocamento de Castelo Ramiro ...
¡Apréndese historia ambute! E cóntana tan viva e tan fluída os notario públicos de Ouréns de hai cmcocentos
anos que quen nos dera a nós, n velistas de agora, saber escribir así de ben.
Quen queira o mar, sentir, aber dé
cór como eran aqueles nasos devanceiros, non se quede en Duby e o
seus secuaces. Eses falad s him riadores das mentalidades brillan rnlvez, pero saben a extracto, todo o
reducen a reduccionismo, e acaban
enganándonos. A vida non admit
esquemas, e está moito mellor naque las páxinas que D. Xesús Ferr
Couselo publicou hai trinca anos e
que agora convén reeditar. Era un
bon home Don Xesús, e un galego •
de prol. ¡Deus o teña na gloria! +
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Buenós Aires
119.000 ptas.- Chile
115.000 ptas. Amsterdam •·••• 57.000 ptas•
105.000 ptas París
109. 900 ptas~
SáoPaillo/Rio
29.000 ptas. Bogofa
S. José
114.000 ptas. Asunción •••••• 122.000 ptas•
'114.000 pta~. Lima
Toronto
65.000 ptas. Quito
121.700 pta.s. Jo~annes&ugo •• 126.700 ptas•
NewYork
76.000 ptas. Cartagena
97.500 pfc!s~ Nassau
104.000 ptas.
37.000 ptas. Milano
Londres
.56.000 ptas. Nairo&i
117.500 ptas.
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ando Franco se dedicaba
a escoitar a zarzuela La
Verbena de la Paloma na
sua residéncia de El Pardo, e
mesmo ás veces se atrevía a imitar polos corredores a voz de
Don Hilarión, ninguén en España decía que isto era unha ditadura. Moitos non se atrevian,
pero moitos outros nen sequera
o pensaban. A unanimidade era
tanta e tan abrigada palas circunstáncias que as forzas vivas,
os entendidos e até os conserxes
crian que aquel invento ao que
chamaban democrácia 'orgánica
duraría mil anos. Conclusión:
non todo o polític~mente correcto ~<Uincide ~~mpre co poi.fti- .
p~m~~~e 1 i~t~l-~~~te. • ·,.; · : ,,,,· , ~ , .
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