Carlos Varela, fiscal
"O novo código penal
introduce os delitos ·
urbanísticos porque os
concellos fracasaron"
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Manifestación antimilitarista contra o novo
código penal
------7-----~

Un amigo de Fraga derriba ao sector
"nacionalista" do PP balear
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Xosé Piñeiro, militar ou ci~Til?
Xosé Piñeiro atópase desde hai máis de médio ano no cárcere militar
de Alcalá de Henares, despoís de ser detido babeo a acusación de secuestrar a un narcotraficante arousán co fin de lle cobrar unha débeda. Tamén se díÍl.IJ:\díu por aqueles días a notícia de que estaba a prtparar un atentado contra o xuiz Garzón.
Son bastantes as cuestións escuras que as autoridades deberían aclarar.
A primeira, por que un civil está detido nunha prisión militar, a mesma na que se atopa Enrique Galindo. Xosé Piñeiro foi presuntamente
expulsado da Guardia Civil hai média dúcia de anos. Até daquela distínguíuse como dírixente destacado do clandestino Sindicato Unificado da Guardia Civil. Foi esta organización, precisamente, a gue comezou. as denúncias contra Galindo e outras irregularidades na Benemérita, entre elas a connivéncia da loita antiterrorista co narcotráfego.
Piñeiro, con boas relacións con ministros do Interior como Belloch
e tamén con xuices como Garzón ou Bueren, foi un dos fundadores
_de Alternativa Galega xunto con Pastor Alonso e un dos responsábeis
da ruptura do SUGC. •

Baltar trocea as obras pára adxudicalas a dedo
----------(Páx. 5)----------

Axus6za comeza a desmantelar a
policia do franquismo
- - - - - - - - - (Páx.15)----------

Petróleo barato a costa do povo iraqui
---------(Páx. 17)----------

Aunificación dos gaiteiros ~forza
unha cultura emblemática
- - -- - - - - - (Páx. 21) - - - - - - - - - -

}.. XERACIÓN GAIAXIA
Francisco Fernández del Riego
Un testemuño de primeira
man. A historia interna dun
tempo decisivo narrada por un
dos seus principais
protagonistas.

· ga

1a

Os grupos reintegracionistas
únense nun só movimento

CADA D(A ADEMO ·.
CRAClA t MAIS CóMODA, AGORA TAMEN NOS PASAN
AS PÁXINAS

Na morte do poeta
Lois Pereiro

PE R IODICO GALE GO SEMANAL

N" 728 • 200 PTA

Oarriado das fronteiras favorece arecuperación espontánea
da' cultura comun

Galiza e Portugal:
abre a muralla
A Galiza volve a ser a peza clave da relación
entre España e Portugal. O arriado das fronteiras
favorece a recuperación espontánea
da economia e a cultura comun
de galegas e portugueses.
Noutras áreas de Portugal,
a constitución de
instáncias rexionais,
con capacidade
política semellante
á das autonomias,
non pasa por
graves
problemas.
Só entre Douro
e Miño se
multiplican
as dúbidas e
as reclamacións
das autarquias.

·E'STA'SEMANA
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Odebate ·da rexionalización encerra_as protestas do Norte contra a·urbanización acelerada

Orencontro de Galiza ·e Portugal prodúcese con
<.

•
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O presidente da República de portwgál referiuse durante sua visita á Galiza ao debate da rexionalización. Jorge Sampaio quixo reducir en Compostela a necesidade de estruturas rexionais a un problema
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fundo, entre outros o do modelo de urbanización acelerada que representa o tratado de Maastricht.
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debate da rexionalización nace
na aplicación da política de desenvolvemento rexional da tJE,
que procura articular o executivo comunitário de Bruxelas ces
Estados e a ac;lministración rexional.

bq,ración e execución dos programas de desenvolvemento
que receben axuda dos fundos
estruturais.

Coa aplicación do programa INT ERRE G 1, que comeza en
1991, o governo ·de Cavaco SilAinda que o contido desa coova comproba os graves incomeperación, e en particular a que
nentes reais da caréncia de orpoderán desempeñar as admiganismos descentralizados. Os
nistración.s territoriais ainda é ·fundos estruturais do fNTEimpreciso, o direito comunitário
RREG dependen de redes horiafirma que as instáncias rexio- · zontais inter-fronteirizas, mais
nais non poden ficar fóra da elana banda norte da fronteira os

degrau de autonomía, acrescentado pola constitución de Abril.
Na realidade, case non existe
na circunscripción autárquica a
intervención do governo central
para todo o que se refire a obras
e servizos. Comparativamente,
o espazo provincial galego está
inzado de oficinas (MOPT, INSALUD) do Estado.

governos autónomos poden planificar e resolver prioridades e
obxectivos coas instáncias sociais ·e políticas do seu espazo
competencia!.
Non é este o caso de Portugal.

A. Constitución de Abril suprimiu
o distrito e criou as rexións, que
non se deron desenvolvido,
agás nas illas . .O país está dividido en 305 autarquias e duas
rexións autónomas (Ar;ores e
Madeira) . As autarquías (concellos) de Portugal teñen un alto

Pero os planos do INTERREG
rebordan a cativa medida das
autarquias_ Cavaco Silva acaPasa á páxina eguiote
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"A relación con Portugal resulta .
·entrañábel desde un pretérito
tronco galaico portugués". · Fraga
bota man de de verbas escudo
que o defendan dun encentro de
fronte co feito linguístico. Un xornalista portugués pergunta ao
colega da televisíón que escoita
ao seu lado o discurso do presidente da Xunta, se existirá algun
tronco lingüísticb que non sexa ·
pretérito: Fraga poderia abrirlle o
corazón aos polacos desde un
pretérito tronco indo-europeu e
de feíto considera que Español e
Galega son de cerne· tan semellante que mesmo dá para unha
pirágua monóxila coa que navegar na fervenza das línguas.
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Fraga interpreta que a representación protocolar pasa anles polos unifonnes que polos volos.

No número extraordinário do
Colóquio das Letras de Lisboa,
apresentado durante a visita de
Sampaio a Compostela, Pilar
Vázquez Cuesta conta o diálogo asimétrico entre Galiza e
Portugual. "O interese que desde o naso Rexurdimento cultural da segunda metade do século pasado até o dia de hoxe

tantes da Asocia9ao Galega da
Lingua (A. GA.L.) lembran ao
presidente portugués que hai
quen considera o tronco coma
unha raiz viva. "Galego e portugues, a mesma lingua é¡". Jorge
Sampaio detense a escoi¡ar e o
xesto cor.tés produce en Fraga
un efecto de fortísimo balanzo
mariñeiro. Xornalistas do Porto e
Lisboa perguntan que significan
as bandeiras portuguesas.
"Vor;es nao estao a perceber?:
eles berram que Galega e Portugues sao a mesma língua", explica un da rádio.

tiveron por Portugal os intelectuais galegas, non se corresponde de nengun xeito ·co que
os seus colegas lusitanos,
agás honrosas excecións, (.. ·.)
sentiron e senten pola sua viciña do Noroeste peninsu.lar".
Vázquez Cuesta láiase do raro
comportamento botánico da

raíz ·comun: "Namentres que é
rarísima alén Miño a venda de
publicacións galegas, existen
aquén o rio qu-e ao mesmo
tempo n9S separa e nos une, libreirí as especializadas en 1ibros portugueses".
No adro de Bonaval, manifes-

O berro seguínte, "Fraga, fascista, nao persegas aos lussistas !", dispara ao presidente da
Xunta cara ao centro de arte
contemporánea. Sampaio ten
que alancar para non perdelo.
Fraga bracea indignado: "lsto é
o que eu chamo confundir o desexo coa realidade!" Sampaio
garda silenzo. No seu séquito
comentan o moito que pode dar
·de si nunha mesma xornada
un ha raiz pretérita.•

ESTA·SEMANA
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están contra o Tratado, apostan
da o 13 de Agosto do 91 a · pola división en rexións ainda
aprobación da Leí Quadro de · que participan na Conferéncia
lnterrexional pa~
Régiáo Adminisra a Reforma de
trativa, que non
Maastricht orgachegou a aplinizada
poi a
carse. En OutuAsemblea de Rebro do mesmo Coa aplicación ·
xións Europeas
ano constituese
do programa
(ARE) que presiComisión de Code Jordi Pujo!.
ordinación da
INTERREG 1, que
Rexión Norte de
Este era o sariPortugal, que
comeza en 1991 ,
llo que barruntapreside José Al·o governo de
ba Cavaco Silva
bino da Silva.
arredor da rexioCavaco Silva
n ali za ció n. A
O governo de
António GutéLisboa repara
compraba
os
rres non lle saen
deseguida que
as contas por ridesde este plano
graves
ba de nove repuramente admiincomenentes reais xións adminisnistrativo non potrativas pero tade dialogar en
da caréncia de
mén non dá forigualdade
de
mulado políticacondicións coa
organismos
mente o seu obrepresentación
xecti vo nen adpolítica da Autodescentralizados.
mite cal é a ranomia. Os prozón básica de
gramas INTEreclamar a desRREG deben tracentralización
ducir un planearexional. Bruxemento conxunto
entre os repre 1as
reparte o
aforismo de que
sentantes demounha rexión adcráticos
da·s
ministrativa debe medirse soduas beiras da fronteira. O INbre un orzamento tipo de un biTERREG 11, que comeza no 95,
llón de pesetas e as que resulachega 820 millóns de pesetas
tan no Portugal continental da
para Galiza e 1.000 millóns de
Constitución están por baixo
escudos para Portugal.
deste baremo.

Ven da páxina anterior

Extremar a eficácia
Dentro do regulamento de aplicación dos fundos estruturais
está previsto que os orzamentos non executados en prazo
sexan transferidos a programas de outras rexións da UE.
Esta condición, concebida coma un engado para as administracións rexionais extremar
·a sua eficácia , mal pode ser
cumprida se non existe admi•
nistración rexional .
Cos fundos estruturais, Bruxelas
forza unha administracion territorial á medida do proxecto da UE.
En Portugal, a direita reclama un
referendo sobre a rexionalización para encetar a reforma da
Constitución de Abril. O Partido
Socialista descobre de esquerda
á direita posicións a respeito da
rexionalización que se corresponden ao debate interno sobre
Maastricht. Os comunistas, que

A5 bandeiras portuguesas da AGAL surprenderon ao séquito de Jorge Sampoio.

sen contradiccións. A principal
está na potenciación do tecido
urbano, obxectivo no que coinciden a Xunta da PP e o PSP
de António Guterres, a costa
da amortización do rural. Porto
quer ser o cerne desta política,
o que provoca as protestas de
Braga.

A. PANARO

Acidade franca e os novos muros

Povo, ao presidente do ParlamenFraga di que concede a máxima
to e aos conselleiros Pérez Vidal e
importáncia ao protocolo e asi
lle advirte ao nada protocolário
Rodríguez (Dositeo) o valor simbólico do policromo resume de
presidente da República de Pormedallas-que leva no peitoril.
tugal. No panorama do Salón
Noble do Pazo de Raxoi reaparece o ritual de tempos idos: a · O presidente da Xunta retírese
A prática dos dous programas
Entre Douro e Miño, sobre o
ao país, no seu discurso, como
INTERREG ainda non tomou
un xefe de Estado ten que darlle
plano da Galiza
canta da realidaa benvida a xerarquia do poder.
esta rexión. Minutos despois,
histórica, e onde cultural -desta
Xerardo Estévez salienta que a
de a discusión
cidade da que é alcalde estaba
rexión, dacabalo
Pero mentres Jorge Sampaio ven
amurallada pero abriuse a todo~
entre dous Esta- á Galiza cun séquito de de editoda rexionalizaINTER. REG ll,
ción (que leva
os camiños polo que pode entreres, escritores, historiadores, xordo, espontáneagar a chave, emblema da frandentro á da
nalistas e poetas, Fraga entende
mente re-constique comeza no 9~, tuida sobre máis que debe invitar ao almirante xefe quia, ao presidente da Repúbliaplicación dos
cartas do INTEca. O disc.iJrso de Estévez ten a
da Zona Marítima do Cantábrico,
de cinco séculas
achega 820 millóns de
RREG) sobe de
previsibilidade dos milleiros de
almirante Gabriel Portal, e aos que
separación
diapasón. A reentregas de chaves de cidades
formal, que conmandan outros grápos armados e
de peset~s para
alidade dos orque no mundo se fan a diário.
uniformados do Estado. O reduciserva, a pesar de
zame ntos xa
todos as presións do espazo físico do salón explica,
Galiza e 1.000
estabeleceu unJorge Sampaio ten a capacidade
en contra, u'nha segundo a presidéncia da Xunta,
millóns de escudos língua común . A por que son autoridades todos os de desembarazar o tópico e acorha rexión de
dar do seu torpor á audiéncia: "As
50 . 000 quilóAsociación Galeque están e non aparecen todas
para Portugal.
metros cad racidades, náo tendo mais muralas que son, entre outras as dos
ga da Lingua,
has em pedra, tem novas muraldas nomeada
(A.GA.L.) será rereprese'ntantes dos grupos parlahas humanas que formamos exGaliza-Norte de
cebida en breve mentares. Oeste critério cerimonial
cluídos, os que náo tem trabalho,
Portugal, que
por Jorge Sam- resulta unha mesta concentración
paio no Pazo de · de entorchados e galóns que
os que perdem a auto-estima, os
ten sete millóns
de habitantes.
que tem dificuldades para viver e
Belém. No entanagardan . en Raxoi para daren a
avantar e os rac;istas que náo
A afinidade coa
to Fraga xa ex- benvida ao representante da Recomprendem que a .solidariedade
que se están a
presou que soña- pública portuguesa. Na breve esproducir intercámbios sobre o
é único caminho que leva ao propera protocolária, o almirante Gaba Portugal coma unha Galiza
gressso, á paz·e á conviencia".+
eixo do Miño no se produce
briel Portal ilustra ao Defensor do
(autonómica).•

o

Galiza botin de España pala independéncia de Pórtugal
Un breve período sen fronteiras entre a Galiza e
Portugal abonda para revelar a febleza e artificialidade
das barreiras deitadas entrambos países por dous
centralismos rivais. A nada que se faciliten os
intercámbios e a comunicación entre Portugal e a
Galiza, reaparece con poténcia o feíto lingüístico
comun asi como o dunha cultura material, dos usos e
do imaxinário colectivo que identifica os mesmos
fundamentos históricos apenas distanciados polo paso
do tempo e a violéncia estatal.
A nova perspectiva desta relación dentro do marco das
barreiras arriadas e do reordenamento territorial da UE,
aparece no primeiro plano da visita do presidente
Sampaio a Compostela. Portugal veuse forzada desde
a sua independéncia a negar que compartía língua coa
Galiza, precisamente para evitar recoñecer que unha
parte da sua trabe de curo cultural quedara baixo o
teito do inimigo. Mesmo a orixe do seu nome, sentada
eneal do topónimo romano Portus Gallicoi.
)

)

r
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Na Galiza, só a incúria colonial -pudo negar que
compartía falas ·e formas de vida con Portugal e que,
como acrecentá lucidamente Isaac Diaz Pardo, de non
ter mediado a sutura brutal con Castela e León o país
estaria hoxe ben máis próximo do seu viciño do Sul.

Esta frustración non fixo senón agravarse co primeiro
acordo bilateral entre Franco e Salazar polo que dous
governos policíacos xuramentábanse a selaren as
respectivas fronteiras contra a democrácia e as
liberdades.
Ora o que se procurou separar con tanta saña
deixou en Lisboa e Mac;trid hábitos de governo que
custa superar. A Galiza foi o botin que España
gardou pola independéncia de Portugal e a sua
normalización cultural e nacional será o prezo a
pagar no reordenamento interno peninsular que
reclama a UE. Do acerto e decisión coa que se
a.suman estes feítos vai depender que galegas e
portugueses podan ou non refacer un espazo de
cultura comun en mútuo benefício e permitan
implicité}.mente outra forma de relación entre os
governos de Mad~id e Lisboa. No de hoxe, a ·
facilidade coa que a cidadania galega e portuguesa
recuperan unha comunicación censurada durante.
séculas, contrasta co terror santo que as instáncias
bilaterais para a aplicación dos fundos estruturais
teñen á palabra cultura. De feito, extremeños e •
alentejanos avanzan ao abeiro do lnterreg 11
programas de intercámbio cultural que non se dan
na raía ·gale,g a. Lisboa sospeita que o pretérito

tronco galaico portugués (Fraga) pode reencontrarse
e producir unha desfeita diplomática con Madrid;
doutra parte, o presidente da Xunta quer aplicar os
fundos de coesión cos funestos critérios de
urbanización acelerada e despovoamento rural que
defende desque chegou á Xunta, unha política que
agacha con actividade e xestión o seu respeito pola
fronteira e o seu submetimento ao Governo central.

Un cámbio imaxinativo e progresista da administración
nas duas bandas da fronteira só pode chegar da
reflexión sobre a recíproca história negada, como
l~mbra Camilo Nogueira no seu traballo sobre as
- orixes da cuestión nacional galega (A Trabe de Duro),
que reclama achegarse-ás raíces da identidade e da
división para pensar unha relación futura máis libr~
con Portugal. Do contrário, podemos darnos de cara
co pasmo de que os fundos comunitários destinados á
reconsideración das fronteiras é ao recoñecimento dos
mundos culturais interiores serviron para levar o arcaico pan-hispanismo fraguista a Portugal e para
manter ao mesmo tempo entre Douro e Miño os
mitoloxemas culturais cos que Portugal defendia a sua
independéncia, sobretodo contra a sua própria famíl ia
lingüística secuestrada por Castela. •
ANOSA TERRA
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Os brancas de Romai optan por Madrid mentres os negros de Guiña aumentan oseu peso na Galiza

Fraga compón Un Governo d-e directores xerais
dicións: seguir de conselleiro,
non importa a carteira, ainda .
que sexa sen ela, e responsabilizarse do Xacobeo. O dilema de
Fraga é como casar as aspiracións de Pérez Varela coas de
Portomeñe, sen aumentar o número de consellarias.

-0- ALFONSO EIRÉ

O nomeamento de Celso Currás como novo conselleiro
de Educación é o terceiro
troco en tres semanas consecutivas que realiza Fraga
lribarne no seu Gabinete sen
dar pechado a crise. A reco1oca ció n de Pérez Vare·la,
disposto a marchar a Madrid
se non lle aumentan o rango
condicionará os próximos nomeamentos. A tendéncia é
que o sector autóctono aposte
polos cárregos na Galiza mentres que o adscrito a Madrid
se posicione na metrópoli.
Cando Fraga lribarne chegou a
Galiza en 1990 prometía un governo "cos pesos pesados do
partido e destacadas persoalidades". Finalmente tivo que contentarse con apañar uns conselleiros
xa gastados en anteriores mandatos, segundo a correlación de
forzas internas entre as distintas
proví ncias ou baronías. Os sucesivos cámbios foron tamén nesta
direción, incapaz de sacar un mello sen que toda a postura do carro institucional torcese, rachando
o seu adibal de autoridade.
Os nomeamentos que se están
a producir agora oa Xunta mostran várias caréncias na capacidade guvernativa de Fraga. No
primeiro unha grande improvisación e descoordenación no partido. O lóxico seria realizar unha
ampla remodelación na que incluise aos conselleiros que marcharían ou mudarían de carteira
e, á semana seguinte aos distintos cárregos subalternos. A outra fórmula, in extremis, poderia
. ser que axiña que cesasen nun
cárrego, o boletín oficial nomease a outra persoa para ocupalo.

Aumenta o peso de Cuiña

Os disconformes .coa aplicación da ESO, entre eles vários alcaldes lugueses, séguense

político, acedeu a unhas das consellarias máis conflitivas e de
meirande orzamento. Non só terá
que solucionar os problemas da
ESO, senón outros que leva inerentes a sua aplicación, como os
traslados de profesores e as dotacións de centros. Están tamén
sen resolver os problemas de fnterinos e as 6posicións docentes.
Será preciso igualmente aplicar o
decreto do uso do galega. Será
capaz coa única bagaxe na direción xeral de Formación de Emprego? Afirman que ten unha
cualidade: é boa persoa e nos
estamentos educativos tamén
consideran relevante que non esteña vinculado ao Opus Dei.

Un filial
Non foi esta a dinámica de Frade segunda division
ga. lnvariabelmente adiou os nomeamentos, levantando especu- · Demostran tamén estes nomelacións e a loita interna polo poamentos de Fraga que o Execuder. A sua su posta autoridade
tivo é unha· filial de Madrid. Unfoi posta en cuestión en cada
ha parte dos seus altos cárrecaso, senda incapaz de resolver
gos eptaron por integrarse na
por el só e; plegándose, case
administración central, en funsempre, ás ·presións dosbaróns.
cións, poderiamos dicer, de suplentes, con cárregos moito
O nomeamento de Celso Currás
máis baixos que na Galiza polo
reg·ular. l;sa queréncia a non
para Conselleiro de Educación é
unha boa mostra do dita con anestar na primeira fila, pero estar
terioíidade. Non só agardou toda
en Madrid, mostra a mentalidaunha semana, senón que escode, sobre todo política, e a vi1/eu et un home fidel a Cacharro
sión autonómica da maioria do
Pardo, dirixente lugués que se
PP. Consecuentemente con esa
distinguiu polos ataques á ante- · dependéncia da Administración
rior política educativa, chegando
central, Aznar e os seus ministros dispuxeron dos integrantes
a propoñer a desaparición desa
do governo galega como e canconsellaria. Foi tamén en Lugo,
alentada polo próprio Cacharro,
do quixeron mentres Fraga, moi
onde se deu a maior contestación
no seu papel de míster depensocial, pero tamén, institucional á
dente, tan pronto se aledaba do
aplicación da ESO. Fraga respalsalto que daban os seus
pupilos, como se laia de que o
dol!l a política do anterior conselleiro. Que dirá cando Curras mudeixan sen parte dos seus millade esa política? Quen marca as
res homes. Sabe que, con este
directrices r:io governo galega.?
persoal vaille ser moi difícil gañar as próximas eleicións.
O conflito cos alcaldes lugueses
facia que a Consellaria de EducaNon tivo máis remédio asi que ·
. dón non fose apetecida por nin- · recorrer ás categorías inferiores
.guén que non puidese controlar
da sua administración para faaos alcaldes. Foi asi como este
cer titulares do Governo a memrecén nomeado inspector de
bros seri experiéncia, como Ral~ducación, con escaso -bagaxe
mou ou Currás ou a outros en

Pódese sacar tamen outra conclusión desta série de remodelacións e nomeamentos, tanto na
Xunta como no própio PP: o aumento de poder do sector autóctono. Mentres os cárregos das
camadas brancas ligadas ao
Opus Dei, e ás burguesías capitalinas con obediéncia exclusiva
a Madrid apostaron decididamente pala Administración central, seguindo os pasos de Romai ou Rajoi, os negros, adcritos ao sector autóctono, procedentes do meio rural e de car~ gos nos concellos, decidiron
. ~ quedar na Galiza. O caso de Diz
~ Guedes, abandonando a conse~"'--_,
llaria e a acta de parlamentar
manifestando todas as semanas ante Raxoi.
p~ra ocupar a Delegación do
Governo Central é significativa.
Esta aposta pode contemplarse
igualmente nos novas cárregos
da XLLnta, desde Palmou a Currás e seguindo polos subseguintes escalafóns cos que se foi enchendo o organigrama antes os
abandonos cara Madrid. Os postas que foron deixando os membros do Opus Dei, fo ron sen do
ocupados, sistemáticamente, por
xente procedente do meio rural.

No próprio PP tamén Cuiña vai
afianzar a sua posición co nomeamento de Villarino como se~ cretário de organización, pésie
< ás reticéncias de parte do partido ourensán, que non lle perdoa
Na remodelación de Fraga ascendeu Palmou e DO: Guedes. Cacharro impón os seus critérios.
que se integrase na formación
declive como Cachón. Tamén
Máis a tarefa é complicada.
de Ruiz Mateas, seguindo os
trata de impedir a· marcha de
Vázquez Portomeñe "está para
pasos de disidentes do PP cohomes básicos como Pérez Vao que mande Fraga", segundo
mo Xaíme Tejada e Maria do
rela, aumentando a. sua ficha . . afirma, pero con algunhas conCarmo Lovelle.
0
~

ALfO'.\:So EmÉ

A subversión do
asociacionismo de base
O asociacionismo de base está a subvertir non só o xeito de actuar
que lle é próprio, senón a sua mesma xénese política, picando o engado dos mdos de comunicación. O Poder monta actos e ceremoniais coa única finalidade de ser reproducidos polos seus canles comunicacionais. Moitas organizacións de base (culturais, sindicais,
viciñais, ecolóxicas, educativas, etc.) rentan equiparase ás org~iza
cións própriamente institucionais, programando, planificando e
executando en función da receptividade dos média. Loxicamente,
non consiguen a mesma presenza e son os seus próprios integrantes
os que decretan o fracaso.
I

Esquecen a própria esénc.ia. O asociacionismo de base é un método
de participación, de loita, de.incidéncia, un modelo alternativo que
se utiliza, precisamente, porque se está a cuestionar o sistema imperante. Por qué, logo, a teima de formar parte del? Unicamente asi~
milándos~ ás suas propostas e actividades poden ter o (J!CO mediático
arelado. E algo que, na lóxica política tradicional, estaba bastante
claro. Esqu,ecen aquelas verbas de Roland Barthes: "excluir e integraré unha forma de domfnio".+

O maior peso dentro da Xunta e
do PP dos recadadores de votos
faise coa anuéncia do próprio
Fraga, consciente de que son
básicos cara as próximas eleicións. Outra das razóns é a sua
debilidade para influir no Governo central e os receos a que
parte dos seus colaboradores ou
altos cárregos do PP na Galiza
pasen á obediéncia de Aznar,,
fuxindo ao seu control político. E
algo que. Fraga nunca aceitou
demandando vasalaxe total. Esa
posición persoal levará a que as
relacións non só vaian sendo cada vez máis frias con Aznar, senón tamén con Rajoi e Romai.
Por outra banda, instalado xa o
PP na Moncloa, comeza a guerra nas próprias fileiras. A crise
no Governo balear coa obligada
dimisión de Cristófol Soler pode
ser unha·exemplo na nova etapa
do PP. O anterior presidente,
Gabriel Canyellas, considerado
un home de Fraga, desautoriza
a Aznar e ao partido en Madrid,
e mentres se suceden os escándalos, nemea ao seu home de
conffanza, Jaume · Matas, como
próximo presidente.+
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• O BNG advirte a Mariano Raxoi
. que autonomia firianceirá e política
son indisociábeis
Disociar a autonomía financeira da política e un erro, adver-

5

tiu o deputado do BNG, Francisco Rodríguez., ao ministro
das Administracións Públicas, Mariano Raxoi. A adverténcia
produciuse a raiz dunha interpelación de IU sobre o financiamento autonómic9. Rodríguez afirmou que o debate sobre a
suficiéncia económica debe ir aparellado á discusión sobre o
modelo de Estado e unha eventual reforma constituéional. +
'.:..

..

• Manifestación pola amnistia e reagrupamento
dos presos independentistas
As sete da tarde do Sábado 1 de Xuño da Alameda de
Comspotela parte unha manifestación convocada polas
jugas (Juntas Galegas pola Amnistia) para dema.ndar o
reagrupamento dos presos independentistas e o seu traslado á Galiza pola amnistia. Os amigos e familiares dos .
presos peden a aplicación da Lei Xeral Penitenciária
española e o seu regulamento para traer á Galiza aos, independentistas que están nas cadeas do Estado español, unha situación que non só padecen eles, senón
tamén os seus familiares, que han percorrer moitos quilómetros para visitalos.
Pola sua parte, e dentro das protestas na cadea, Carlos
Deibe Varela pasa vintetrés horas na cela cada dia. Este
peche, que·se leva a cabo a partir do Luns 27 forma parte
das protestas que se están dando nas cadeas do Estado
contra a dispersión. Deibe Varela cumpre condea na
prisión de Córdoba.•

X.L Saltar preside o PP ourensán e mantén un sistema de contratación na Deputación que non quere discutir coa opasición.

OBNG denuncia como "despilfarrador ecorrupto"
osistema de contratación da Deputación de Ourense

• Altern·ativa dos estudaníes á reforma do CAP

Baltar trocea as obras para aclxudicalas
a dedo e destraga centos de millóns
-0- XAN CARBALLA

Até 300 millóns teria aforrado a Deputación de Ourense, de uti1izar un sistema de subhasta pública na adxudicación de
obras, sobre un total de 1500 analisados, do periodo 1991 a
1995. Segundo denúncia dos tres deputados nacionalistas na
corporación provincial, Baltar trocea as obras para poder adxudicalas directamente e atallar unha licitación que minimizaria a posibilidade de manexos, aforrando unha chea de cartos públicos.
Os planos de obras das Deputación reparten miles de millóns
por ano, 4.000 para ser máis precisos no caso da ourensá. O sistema ten sido duramente criticado por converter en caciquís os
organismos provinciais, chamados a desaparecer no desenvolvemento estatutário, pero inmunes despois de 15 anos a calquer doctrina de Administración
Unica. Os deputados do BNG na
corporación provincial ourensá
(Sánchez Rivera, Manolo Conde
e Rodríguez Xardón), fixeron un
estudo sobre a relación de decretos da presidéncia, por un montante de 1.500 millóns, atopando
que o sistema xeral de adxudicación deu lugar a un aforro de 28
millóns de pesetas, cando calquer outro procedimento, contemplado pola leí para adxudicar
obra.s públicas, consegue baixas
moito maiores, até lograr aforres
duns 300 millóns de pesetas.

O resultado destas poxas fictícias
e amañadas deron lugar a que se
puxeran en circulación centos de
millons, que a subhasta pública
con publicidade terie evitado.
"Non é un chiste, porque as baixas logradas por este método é
moi fácil que acaden un 20%, como coñece calquer construGtor,
político ou administrador", declara Antón Sánchez Rivera, concelleiro en Ourense que tala da experiéncia obtida nos últimos meses do mandato de Veiga Pombo
na alcaldía de Ourense. Nas
qbras da Deputación analisadas,
toparon que- o método de adxudicación público aplicado a obras
que non puideron ser desglosadas significou unha média na baixa do 16,08% (dun total de 741
millóns aforráranse 119).

A denúncia do BNG ten carácter
político "porque non se trata de
xudicializar, senón de que a xente coñeza a maneira como se
tan as causas, e os moitos car-·
tos .que se poden aforrar. Na·
práctica non se produce nengunha ilegalidade manifesta, pero si
un despilfarro do diñeiro público". Rivera asegurou en rolda de
· prensa que o tema se agrava
"porque a maioria dos concellos
do PP delegan esta funcián, ben
por incompeténcia ou porque o
control de Saltar llelo impede"

Négase
a discusión en pleno
Os nacionalistas pretenden que
o pleno provincial se ocupe do
sistema de adxudicación de
obras, aó que se nega de contínuo Baltar, facendo valer a prerrogativa presidencial de formu1ar persoalmente as ardes do
dia, o que impide que a discusión chegue a debaterse.

Na proposta nacionalista solicítase que a contratación de
obras se faga con carácter xeralizado polo Procedemento aberA Autopista ele Saltar
to e con publicidade que contempla a nova lei de contratos
do estado. ·Este novo texto lexisUn dos lugares onde o singular
lativo. fara concebido dentro das
método do dirixente do Partido
O "método Saltar", utiliza unha esmedidas anti-corrupción aprobatrataxema da antiga Lei de. Con- . Popular ourensá se caricaturiza,
é a estrada que vai desde a Pon- . das palas Cortes, e nel ainda
tratos do Estado que permite adpermanece ~ con 'outros mecate dos Gozos a Parada do Sil, un
xudicar aquelas que non superan
nismos, a adxudicación directa
tramo de menos de 20 quilómeos 25 millóns de pesetas, elexinbaixo denominación de "contrato
tros, que Sánche,z Rivera denodo entre tres plicas. Con este sisnegociado sen publicidade".
mina cor,1 ironía Autopista de Baltema as baixas obtidas na licitar. O Pleno aprabou a subdivitación son mínimas, porque o proA propost¡;i do BNG suporia tasión da concesión nun total de 13
ceso é pechado e fácilmente mamén a criación dunha Mesa de
tramos, para que-baixaran de canipulábel, mesmo con acordes de
Contratación de carácter perdanseus 25 millóns e adxudicareparto entre constructores. O remanente con representación de
los directamente. A baixa consesultado db muestreo realizado
todos os grupos políticos, "porcontempla un escaso 4,82% ·d e
guida foi dun escaso 2,29%. Peque todas esas medidas serian
ro un dos únicos tramos que non
baixa média no 1995, sobre 35
a única maneira de manter coobras analisadas. Nóutras grupos
puido ser desglosad.o, e que ao
eréncia coa mensaxe que dicustar 74,8 millóns foi a subhasta
de obras analisados dos anos 191
funde o PP de Madrid e o seu
pública, deu en que a baixa aua 194, chegouse a topar. baixas ridículas de entre un 0,2 a un 1,1% .. . mentase ao 15,25%
lidez Aznar". •

A reunión que mantiveron os membras· da Plataforma contra
o Novo CAP ca director xeral de Ordeación Educativa e Centros, Luis Framil, eco vicerreitor do Prótesorado da Universidade de Santiago, Santos Rego, non derívou en nengún
acordo. Os responsábeis institucionais din que ainda non saben con certeza como quedará o CAP tras a reforma pero
estudian a posibilidade de evitar o "númerus clausus" e a po-, ·
sibiJidade de que haxa bolsas de estudio xa que increméntansé en máis do dobre as taxas. A Plataforma afirma, tras a
reunión, que non hai "claridade á hora .d e precisar quen
ten as comp~téncias actuais na Galiza sobre este tema".
Asimesmo, apresenta unha proposta alternativa para o
CAP, xa que rexeitan a sua actual estructura. Para os novas planos, proponse que a capacitación pedagóxica se
inclua como créditos optativos, onde cada estudante poida elexir un maior nivel de formación docente ou de formación investigadora. En calguer caso, que se convirta
nun contido dentro da titulación. Para os ·vellos planos,
que non dure máis de cinco meses, que se poida acceder
sen trabas selectivas, que non suban as taxas e que haun CAP en cada campus, para evitar os translados.
Pala sua parte, o BNG apresentou unha proposta no Congreso na que as condicións de acceso ao novo CAP , estabelecidas no decreto de Novembra, son "moi restrictivas".•

xa

• AXunta propón unha reforma educativa
sen aumentar os profesores
Cunha manifestación de persoal docente, convocada para
o 5 de Xuño, a CIG pon de manifesto o seu desacordo co
negociación levada coa consellaria de Educación para a
proposta de profesores para ensino infantil e primário. A
oferta de 15.872 prazas é insuficiente para a centrál ao ser
o mesmo cupo existente até agora polo que abandoou as
reunións mentres os outros sindicatos, CCOO, ANPE,
STEG e UGT, eren que poden rematar as diferéncias con
Educación. A CIG, pola
sua parte, di que é imposíbel unha reforma _
na que hai que contar
con novos especialistas prevendo a mesma
cantidade de docentes
xa que isto vai producir recolocacións e itinerancias que perxudican ao ensino e aos
seus profesionais.
Por outra parte,
formous.a unha
comisión xestora en
.Burela de cara a criar a asociación Nais e país polo ensino
en galega-coa finalidade de "acadar que a língua própria
de Galiza teña a presenza que lle corresponde dentro do
ensino para avanzar no proceso de normalización". Ainda
que constituida no ámbeto d~ Mariña de Lugo, os seus
membros xa pensan nunha organziación similar a nivel de
todo o país. Comezan a sua andadura cunha campaña informativa sobre a lexislación e a comezos do vindeiro curso reuniranse para levar a cabo outras iniciativas.•
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OPtNIÓN

GALEGONO
CIBERESPACIO
DANIEL ROMERO

De cara a este 17 de maio en Vieiras
( <hup://www. iaga. com/v'ieiros> ou
<hup://www. cesatel.es/Itemaga/viei,
ros>) queriamos poñer en marcha unha
iniciativa de cerro dimensionamento,
que transc;endese na rede e que ó mesmo
tempo fose eminentemente participativa.
Dimensionamento, na medida en que ·
se trataba de que, por vez primeira, o
Día das Nosas Letras transcendese no
ciberespacio, e non coma unha conme,
moración ritual, senón coma a expie,
sión dunha lingua viva e dunha cultura
dinámica que se van abrindo camiño na
arañeira da Internet.
Repercusión na rede, porque o correo
electrónico convertíase na canle funda,
mental para contactar con galegos de ·
Honk Kong ou de Xove; roldas de Ca,
taluña ou de Indonesia; grupos- de no,
vas sobre o alemán ou o pampano; fa,
cultades de universidades norteameri,
canas ou das de Santiago e A Coruña...
Fondatnente participativa, xa que a
proposta de participación era do máis
ampla. Nuns casos pediamos que nos ·
enviasen un conto, poema, artigo, can,
ción ou imaxe da autoría dos nasos in,
terlocutores. Noutros, que trasladasen á
súa lingua propia un pequeno texto de
Cunqueiro -"Eu quixen e quera que a .
fala galega ... durase inil primaveras .
máis" Para abrir aínda máis o abano de
colaboracións, houbo a quen lle solici,
tamos que. traducise a outro idioma a
algunha das nasas escritoras e escritores
ou que fixeran o proceso inverso con
textos representativos doutras culturas.
O resultado foi e~cepcional. Vieiras, o
barrio galega en Internet, conta dende
9 pasado 17 de maio cim taboleiro vir,
tual no que se poden ler poemas de lgor
Lugrís, Jorge· Gende, Kathleen March,
MRC, Rafa Villar, Ramiro fonte, Xa,
vier Vázquez, X. Carlos V ázquez e Xoán
Xosé Mato.
Encontrar cantos inéditos d~ Agustín
·Femández Paz, Anibal Malvar, Anxo
Sánchez, Camilo Regueiro, Due, Pedro
Muíño, Suso de Toro, Tinó Ferreña e
Victor F. Freixanes.
Ver traduccións do texto de Cunqueiro
ao aleman, armenio, astur, basca, baixo
saxón, bretón, catalán, chinés~ neerlin,
dés, español, esperanto, estoniano, ucra,
niano, esloveno, francés, finés, frisón,
gaélico, gaélico escocés, galés, húngaro,
indonesio, inglés, italiano, milanés, no,
ruegués, painpango, portugués, romanés,
tamazigh, tmco e vietnamita.
Escoitar Rosalía de Milladoiro ou a Oda
? Arsenio dos Diplomáticos. Ler traduc, •
cións ó galega de Manzoni, James Salter,
Kavafis, Ritsos ou Seamus Heany, ó in,
glés de poemas de Luz Pozo ou Manuel
Antonio; artigas de Xesús Ferro Ruibal, Carme Hermida, Antonio Ardá, Feman,
do Marcos ou Chelo Loureiro. Entrar en
páxinas web confeccionadas ó efecto po,
la Asociación Galega de Usuarios de
Macintosh -incluían a posibilidade de
facer<Se cunha versión do Simple Text en
galega ou de Manu Casal. Contemplar
debuxos de Siro ou Xaqufn Marin ...
Para que nos irnos engañar. Deunos
máis traballo do que contabamos, pero
pensamos que o esforzo pagou a pena. •
DANIEL ROMERO é

dinamizador socio-cultural

OS AUTORES DA REFORMA EDUCATIVA CONSIDE,
RARON QUE UN CÁMBIO NA ESTRUTURA DO SIS,
,i2, SECUNDÁRIA
TEMA EDUCATJVO (PRIMÁRIA 6_
12,16), LEVARIA APARELLADA UNHA MELLORA
NA- CALIDADE DO ENSINO. SE ISTE CAMBIO

NON IMPLICASE TAMÉN UN TRASLADO DO
ALUNADO, ASISTIRIAMOS A UNHA IMPLANTA,
CIÓN DA E.S.O. TAN SILENCIOSA COMO SOCIAL,
MENTE INDIFERENTE. O CAL, POR OUTRA BANDA,
NON DEIXA DE SER ABONDO QESALENTADOR.

..

A E.S.0., UN PROBLEMA MAL ENFOCADO
HENRIQUE TELLO

Cando deberiamos estar enfrascados nun
debate profundo acerca da conveniéncia
deste cámbio estrutural, cando o máis posi,
tivo seria ordenar os méios necesários e
analisar as razón~ e ob,
xetivos da Reforma, a
Administración desvia
o foco da atención cara
a unha rede de Centros
atropelada e inicial,
mente incongwente.
Cabe afirmar que unha
Reforma educativa pa,
rece "bioloxicamente"
razonábel cada certo
tempo. N ing1:1én é tan
imbécil como para
opor,se a unha hipoté,
tica mellora do Sistema
Educativo. Pero de aí a
aceitar que todo cám,
bio está xustificado
"per se", hai un abis,
mo. Vexamos, senón,
algunhas cuestións.
Entendo, en primeiro
lugar, que a calidade do
ensino nunca depende,
rá do lugar no que se
.imparta, senón funda,
· mentalmente
dos
méios humanos e · ma,
teriais que se dispoñan.

de impartir as matérias optativas "depende,
che que dependen da casuística máis pere,
rá" da disponibilidad e dós recursos (é de so, . grina, da presión ou da improvisac~ón, sa,
crificando fraudnlentamente a promocións
bra coñecido que disponibilidade significa,
de alunas que dependen unicamente (coma
neste caso, imposibilidade). Non se especifi,
ca o praxo de execu,
sempre) do voluntarismo e profisionalidade
ción dos centros de no,
do persoal docente.
va criación. Non se es,
Cómo é posíbel aceitar tanto degrau de
pecifica nen concreta o
provisionalidade, cando hai seis anos xa e
sistema de transporte e
comedor que debe im,
sabia que a ESO se ia implantar? Cando,
plantar,se con carácter
incrusive, estaba previsto implantala dous
·xeral nun nível obriga,
cursos antes?
tório. Non se planifican
Sen embargo, e paralelamente a este caos
comarcalmente todos
no ensino público, durante estes anos incre,
os níveis educativos
mentáron,se espectacularmente as subven,
(dende a Educación In,
fantil á Formación Pro,
cións ao ensino privado en Centros que in,
fisional e o Bacharela,
cumpren sistematicamente o Decreto de
to) para que toda a co,
admisión de alunos e alunas. Centros priva,
dos que se benefician sectáriamente dos re,
munidade escolar coñe,
za as suas expectativas
cursos públicos e grácias a iso poden ofertar
os ciclos educativos completos. Son centros
de futuro. Non se coñe,
que non oferecen maior calidade, pero si a
ce cal vai ser a xomada
tranquilidade dunha maior estabilidade no
escolar en Centros con
níveis educativos dife,
proceso educativo. E isto, simplesmente, é
razón suficiente para que moitas persoas op,
rentes e con alunado de
ten por unha educación convertida, para
distintas idades.
unha parte, en florecente negócio realizado
E qué dicer da Rede de
con cartos de todos os contribuintes.
Centros? Apresénta,se
Urxe continuar unha Reforma do Sistea cara de can con tal
degrau de insensatez e
ma Educativo. Pero non se pode facer is,
descoñecimento da re,
to sen garantias mfnimas de éxito que
alidade galega que pro,
eviten novas e irreversíbeis frustracións.
voca unha revolta so,
Dado que non se fixo o que tiña que estar
·cial con consecuéncias
práticamente elaborado, aproveitemos a
políticas no próprio
estrutura actual para implantar a ESO e
poñamos os méios (aquí apontáron,se vá,
Govemo Galego.
rios) que a própria Lei determina e que
Debido precisamente
son imprescindfbeis para acadar a tan so,
ao caos existente (au,
corrida calidade do ensino. lsto non deténtica alarma sócio,
pende só de novas méios económicos.
educativa) aléga,se por
Non abonda con deci,lo, hai que ter a
parte da Administra,
vontade e decisión política de realiza,lo
ción que esta situación
p~áticamente. •
é provisional, que a LOXSE estabelece o
cumprimento da totalidade dos requisitos
HENRIQUE TELLO LEON é o portavoz do BNG
no ano 2.000. E permíten,se situacións par,
na Comisión de Educación do Parlamento de Galiza.

'Cómo é po~íbel
aceitar tanto degrau de
provisionalidade, cando
hai seis anos xa se sabia
que a ESO se iá
implantar?"

Básicamente, os auto,
res da Reforma cifra,
ban a mellara da cali,
dad e do ensino ( referi,
da a ESO) nos seguintes pontos: 1º Coerén,
cia unitária do ciclo
12,16; 2º Incorpora,
ción de profesorado es,
pecialista; 3º Redución do número de alu,
nos por aula; 4º Ampliación da oferta de
matérias optativas.

Independentemente do discutíbel destes
obxetivos (considero que unha Reforma
exixia outras prioridades), son absoluta,
mente imprescindíbeis unhas medidas d~
tipo administrativo e económico (especialmente a Leí de financiación) para
conseguir estas metas.

o

Pero dende comenzo, a Reforma soltüu
un excesivo tufo a mero aggiornamento eu,
ro,dependente e tecn~:>erático que pode de,
rivar en chapuza. Non se cumpriron os pra,
zos estabelecidos para a sua impl?ntación
(o que demostra o degrau de inmadurez da
própria Leí). Non"se concretou nunca a
prometida Leí de financiación para realizar
as diversas fases de apJicación. Non se tomaron as medidas administrativas en maté,
ria de acondicionamento de Centros e de
persoal para facer fronte á nova situación.
Concretamente en Galiza, non existen os
departamentos de orientación nen aulas
preparadas para impartir a tecnoloxia xeraL
Non se coñecen os planteis de persoal dos
Centros. Non se levou a cabo un plano de
formación do profesorado acorde cos obxeti,
vos pedagóxicos da Reforma. A posibilidade

·.
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Definiron as penas contra insubmisos como "asasinato civil"

Manifestantes antimilitaristas en Compostela
contra o novo Código Penal

mili) será castigado coa pena de
seis meses a 2 anos de cadea, e
de 1o a 14 anos de inabilitación
absoluta".

ñecido como obxector de
·consciéncia, se negue explícitamente a real.izar a Prestación
Social Substitutória, será castigado coa pena de 8 a 12 anos
de inabilitación absoluta, alén de
imporlle unha multa de 12 a 14
meses, mínima de 72.000 pesetas e máxima de 36 millóns de
pesetas". Ademais, especificase
que "se ho~bese constáncia de
que a obxección de consciéncia
foi alegada falsamente, as condutas descritas no artigo 527 serán castigadas coas penas de
36 millóns de pesetas. ·

Canto á insubmisión á PSS, o
artigo 527 di que "a quen, reco-

Desde a ANOC enténdense
·que estas penas "reflicten ni-

-<>PAULA CASTRO

Milleiros de mozos e mozas chegados de toda Galiza concentráronse o pasado sábado 25 de Maio en Compostela para amosar
o seu rexeitamento· ao novo Código Penal, a favor da insubmisión ao servizo militar obrigatório e á prestación social substitutória. A manifestación, que percorreu durante máis de duas
horas as ruas compostelás, rematou na praza de Praterias, onde se deu lectura a un manifesto que analisaba a magnitude das
penas ás que se enfrentan os que a partir de agora se fagan
insubmisos e recordaba aos que na actualidade están presos.

O 25 de Maio pasará á história
como o dia no que entrou en vigor o primeiro Código Penal da
democrácia. Pero, µara os máis
de 2.000 manifestantes reunidos
en Compostela, será recordado,
tal e como o definiron, como "un
día triste". Suso Domingo,
voceiro da ANOC. encargábase de ler u manifesto
que puxo fin á concentración, e no que expuña a
"rotunda oposición desde o
antimilitarismo ás penas de
prisión e inabilitación, entendidas como un meio artellado desde o poder para
frear o aumento do número
de insubmisos".

diamente a presión do Exército
español, representado polo Ministério de Defensa, para reprimir esta expresión de desobediéncia civil que cuestiona radicalmente o militarismo ao enfrentarse directamente a el ".
Ademais, considéranse as penas de inhabilitación como "formas duras de represión que·
supoñen un asasinato civil",
segundo afirmou Suso . Domingo, xa que incluen "a incapacidade para o exercício de calquer emprego ou cargo ao servizo das administracións públicas, entidades ou empresas
públicas ou dos seus organismos autónomos, e para a obtención de bolsas, subvencións , ou axudas públicas de calquer tipo".

a

Ademais,
ANOC considera que tras da aproba- .
cióh do Código Penal, agáchanse castigos que atentan contra da liberdade
ideolóxica e de expresión
e que os insubhlisos que
nestes mómentos están na
cadea son "presos de
consciéncia". En calquera
caso, Suso Domingo, aseg u rou que "pés_ie a esta
caza de bruxas, o movimento antimilitarista seguiu e seguirá medrando e
traballando pala abolición
do exército español e de
todos os exércitos regulares do mundo e pala plena desmilitarización da nasa nación".+

O novo Código Penal entende o "delito de insubmisión" ao Servizo Militar e á
PSS como condutas distintas, estabelecendo, en consecuéncia, diferentes penas
segundo se trate de unha
ou outra. O artigo 604, especifica que "para quen se
negue a realizar explicitamente o Servizo Militar
Obrigatório (insubmisos á

Constituido en Compostela oMovimento en Defesa da Língua

Os distintos grupos reintegracionistas traballarGn
nunha plataforma comun
-<>

PAULA CASTRO

Baixo o lema "Reintegracionismo Lingüístico e monolingüismo
social celebróuse o pasado Sábado 25 de Maio, na faculdade
de Filoloxia da Universidade de
Santiago, a Asemblea Constituinte do Movimento Defesa da
Língua, no que participaron diversos colectivos reintegracionstas e persoas a nivel individual.
Durante a asemblea discutíronse
temas relacionados co proxecto
de estatutos, os princípios estratéxicos e ideolóxicos, a organización interna, a relación coa saciedade e a respeito da forma de_integración. Ademais, a meia mañá
os presentes decidiron asistir a
unha concentración que se celebrou na praza do Obradoiro con
motivo da visita do presidente
portugués Jorge Sampaio.
Non é est~ a primeira ocasión na
que se pretende acadar unha
unificación do movimento reintegracionista, ainda que si se pode
considerar a primeira tentativa

frutífera. Tras moitos anos de
discusión e de traballo individual
ou en coletivos espallados pala
xeografia galega, o pasado Sábado 25 de Maio, naceu, para
aglutinar a todos os colectivos, o
Movimento Defesa da Língua :
Desde esta asociación preténdese axilizar o debate e fornecer o
proceso socializador superando
o actual conflito .normativo, considerado estéril por enfrentar
sectores posicionados obxectivamente pala normalización.

desenvolto no ámbito científico
por -AGAL. Debido a esta cada
vez maior militáncia activa favorábel ao reintegracionismo, os
diferentes grupos asumiron a
necesidade de unificarse para
loitar por un obxectivo c_
omun.

O principal problema reflectido
durante a asemblea, foi o de decidir se os membros do Movimento
debian de proceder de organizacións con marcado caracter lingüístico ou se, pola contra, podían
formar parte. calquera tipo de coDe feíto, até o momento, aso~
lectivos. A explicación dada foi
ciacións como AGAL, Docentes
moi explfcita, "se o que queremos
é chegar a sociedade, non pode1 contra a Repressom, lrmandades da Fala de Galiza e Portumos limitarnos a ser unha organización de caracter exclusivamen· gal, Amizade Galiza-Portugal,
ASPGP, Meendinho, Bonaval - te lingüístico. Existen grupos xa
constituidos que están constante• ou Artábria ... traballaban en diferentes sectores da realidade
mente traballando na defensa da
cultural, lingüística, social e pelíngua e que non poden quedará
marxe''. Diste xeito, grupos musidagóxica, na consecución
cais que utilizan as suas letras codunha normativización desde
mo plataforma de reivindicación
unha visión reintegracionisfa.
ou peñas deportivas que teñen
Ademais, foron aparecendo ouentre os seus princípios, ademais
tros grupos de reintegracionisdo apoio a determinado deporte,
mo de base que propiciaron una loita pola normalización, quedaha proxección social do trabal lo

ron integrados como tales, senda
recoñecido o seu labor cultural
desde outros ámbitos sociais.

AXunta ainda adebeda
2.500 millóns
aos traballadores
de lncéndios
A Xunta adebeda 2.500
millóns aos traballadores das
brigadas de extinción de
lumes, segundb recoñeceu o
director xeral de Montes, Carlos del Álamo, que compareceu diante da Comisión de
Agricultura do Parlamento a
instáncias do deputado 90
BNG, Xaime Bello. Del Alama
indicou que en Febreiro deste
ano a Xunta abonara 1.270 ·
millóns dos,3.494 millóns que
adebedaba aos traballadores
do servizo de extinción de lumes. O pagamento realizouse
en virtude dun fallo do Tribunal Superior de Febreiro de
1995. O director xeral de Montes dixo que en breve serán
pagados outros 1.014 millóns
e antes de rematar o ano os
restantes 1.282 millóns. +

OSergas asume o
Hospital ~ilitar _da Coruña
O Martes 28 de Maio, o ·
ministro de Defensa, Eduardo Serra, e o conselleiro de
Sanidade, Xosé Maria ·
Hernández Cachón,
asinaron en Madrid un acordo polo que o Hospital Militar da Coruña pasa· a mans
do Servizo Galego de Saude.
O centro, con 200 camas,
permanecia pechado desáe
o 1 de Setembro de 1995 e
agora recupera a sua actividade con 160 traballadores:
a metade dos seu persoal, o
resto está pendente de
transferéncia. O traspaso
deste hospital, polo que Galiza houbo de pagar 1.100
inistério de Demillóns ao M_
- tensa, tora obxecto dunha
constante reivindicación cidadá desde o momento no
que o Ministério anunciara o
seu peche. O seu paso á sanidade pública galega supón
un alívio para o hospital
Juan Canaleja.•

Aempacadora viguesa
é legal
·

Outro dos pontos debatidos durante a asemblea foi o de incluir
ou non dentro do Movimento aos
grupos de caracter político que
teñen no seu programa a defensa do idioma. Apoiando esta proposta, os representantes de- Meendinho, lembraron que "os Estudantes Independentistas téñense mobilizado máis que moitos coletivos de caracter exclusivamente ·cultural, a nasa apertura á sociedade pasa por aceptar
este tipo de grupos".

O Tribunal Superior
desestimou o recurso
interposto por un grupo de viciños do bairro vigués de Teis
contra a ubicación dunha
planta empacadora de lixo na
zona de Guixar. O fallo di que
os motivos de impugación son
inconcretos e que non se proban afirm~cións como que o
volume de edificación é maior
que o permitido ou que a actividade é distinta á previdsta
para a zona. Contado, o alcalde de Vigo, Manuel Pérez
(PP), dixo que a ubicación da
planta non é a axeitada.

O Movimento Defesa da Lingua
pretende buscar fórmulas axeitadas de integración e conexión
da militáncia através da designaci_ón de traballo e responsabilidades concretas e, sobretodo,
modificar a imaxe que se ten del
unicamente como dogma ortográfico, imprimindo unha visión
máis ampla, como un proxecto
global de descolonización cultural e lingüística do país. • .

Mentres, en Lugo case é definitiva a privatización do servizo de recollida de lixo e explotación do vertedoiro municipal ,
que costará á cidade 529 millóns anúais máis outros dez
por realizala tamén os Domingos e festivos. Con toda probabilidade, a empresa
Urbaser, propriedade de Dragados y Construcciones, será
a adxudicatária do servizo . •
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A policia rodea
aos concentrados en protesta pola ESO
-O- P~C.

O pasado Sábado 25, como ven
senda habitual, concentráronse
na praza do Obradoiro· pais e
nenas do rural galego para manifestar a sua oposición á aplicación da ESO. A diferéncia de
anteriores concentracións, nesta
ocasión estiveron rodeados por
uri cordón policial formado por
máis de 15 axentes que vixia. ban cada un dos seus movimen..:
tos. lsto provo.cou a indignaciqn
dos manifestantes, por considerar que "as autoridadés nos ignoran a pesar de que seguimos
manifestándonos, pero nos

mándan á policia ao vir a Compostela visitantes .estranxeiros".
A pesar disto, o seu voceiro, 'Xosé Luis Santiso, afirmou que
"estaban moi agradecidos á administración galega por terlles
enviado ·ás forzas da orde para
protexelos de Jorge Sampaio".
Os concentrados, chegados de
diferentes .localidades galegas como o Bolo, Cambados, Vilariño de
Conso, Sobrado, Valeixe, Cortegada, A Veiga, O Grove e Antas
de Ulla, aseguraron que coritinuarian coas protestas mentres non
se ·11es ofrecera unha solución para os seus tillos. Ademais insisti-

ron na importáncia de reagrup~r
·aos manifestantes asistentes en
anteriores convocatórias para presipnar ás autoridades e conseguir
unha reunión con quen se decida
como novo ou nova conselleira de
Educación.
.- ·
Santiso confirmou tamén que
ademais da concentración, o vin- '
deiro Sábado celebrarán unha
reunión conxunta en' Compostela
para decidir futuras accións de
protesta a fin de conseguir que
desde a Xunta se dea unha solución satisfactória para a aplicación do plano do novo modelo de
-Ensino Secundário Obrigatório. +

A DONOSURA CUASI--IMPOSIBLE
DUN-HA ·
PALEADORA MECÁNICA
XosÉ

Mª DE QAsTRo

Hai na Inglaterra unhas mañás primaverais que son
unha auténtica ledicia. Aínda vai unha certa friaxe
que, por veces, métese de súpeto nos carpos ao dobrar unha esquina, mais ao tempo o raiolo limpa o ar,
quenta a cara e un vaise enchendo de vida polo milagre desa mestura de dór e pracer conxuntados.
Con ese sentir ia eu ás 8 da mañá cara a estación
do tren por un Manchester deserto de xente, ecoando ainda nos meus miolos o recital de Carreras
da noite anterior, cando me achei mirando á "pri. ma donna" da economía inglesa, que fora e .X'.a non
é. As construccións da revolución industrial decimonónica (factorías, obradoiros, mansións burguesas, estacións de tren), reconvertidas, unha vez lavada á faciana do xurro e a
cinza, en centros cívicos, culturas ou museus ollábanme coma testemuñas
dun pasado grandioso.
Din en matinar sobre a beleza estética do decadente.·
Pensei para min, e sentinme fachendoso cliso, na milagre humana da contínua
criación do hoxe e da marte do onte e baixei de contado a testa, compunxido
polos nefandos e velenosos
procesos· que aquela época
puxo en marcha e que hoxe 'están a piques · de matar
. ao planeta.

americanos actuais (xa sei que isto é unha barbaridade, mais vaia como exemplo a falta doutro mellor).
Só hai unha máquina á que até agora non lle atopaba
as voltas para verlle a mellara coa i.dade. Estou a falar
da escavadora ou pale;;i.dora mecánica. Síntoo, nunca
puiden con ela, chea de dentes, dvomdora de árbores
e terra, rompedora de augas e paisaxes, eterna famenta e todo para gamitar o xantado, cada pouco, nun
camión cara ningures.
Pois xa mudei de opinión. Duns meses para acó comézanme a gastar. Ainda máis: propoño que lles
poñan nomes .de gamela (Maria do Carme, Vento
Mareiro, Is abe lita II, ... ) no
sítio onde figura John Deer, Volvo, ... e ademais destas feísimas e agresivas cores se amplie o abano
violeta, ao rosa ou ao verde, var.iante prado despois
da choivá. Coido que compre explicar un pouco o
porqué <leste meu cárribio
estético-afectivo.

ªº

'Nas costas de Cangas estase
a traballar con respecto e .
racionalidade hoxe para ter
harmonía e riqueza mañá"

Non melloraron moito as
miñas valoracións do mal
chamado desenrolo dende
aquela. Fun, sego a ser e xa
o era entón, un ecoloxista
que non concibe o mundo mái~ que nunha comunión e imbricación home;natureza. Mais certo é tamén que fillo son do meu século e asumo solidariamente a parte de desfeita que me toca (non creo
nos limpos de corazón, nin tan siquera de conciencia, moito máis fácil de lavar, por outra banda).
N oustante, co paso dos anos e .xunto cun certo ·afán
observador, puiden comprobar que moitas máquinas
ao se facer vellas humanizanse. Pense o leitor senón
nos coches, por p'o ñer un exemplo. Cousas tan horribeis coma un Volkswagen· escarabello ou un Citroen
dous cabalos semellan,case bonitos; radios e televiso,
res dos anos 50 míranse moito máis familiares que os
actuais. Mesmo as armas de hai anos eran menos feas. Lembro as Vl e V2 da segunda guerra mundial e,
por veces, parécenme máis xeitosas que os misiles

Cando as vin nas fotos de
prensa actuando nas praias
de Cangas, as suas formas
rexas e duras fixéronseme
máis temas. O señor do buzo que a guiaba mesmo lucia con armadura e o Euloxio e o César tal que mariscais de campo parecían.

PropÓñolle ao dono ou responsable da máquiria lle
poña o no me de "Albor",
non polo político europeo
s'enón por todo aquelo de
futuro e mencer que ten o traballo que está a facer.

¡Non se tira nada en Cangas! ¡Mentirai ¡Non se destrúe nada! ¡Falsidade!
·
Nas costas de Cangas estase a trabp.llar con respecto
e racioµalidade ho~€ para ter harmonía e riqueza mañá. Non son derrubos, é pura hixiene paisaxística,
administrativa e estética.
Continuade asi. A costa vai ficando moito mellar e
pensade que qiáis cedo ou máis ta~de pan voltar os
poetas a deitar os seus versos nas _praias de Cangas.•
Odia 29 de Maio constituiuse en Cangas unha plataforma
de organizac_ións en defensa da política de derrubos
de edificacións ilegais na costa.

. dos os anos antes dos cinco
dias de vida. Estamos nun proceso profundo de
mu1Uiialización da economía, da
ciéncia, da tecnoloxia, da comunicacion, da
informatización e das tendéncias dominantes da cultura do
centro (mainstream). Pérdeselle
a lei á palabra clave desenvolvemento e no seu lugar .
pronuncian a de mercado. A
palábra máxica dos chefes de
Estado é modemidade. Como se
chega á mod.emidade? Polo neo,
liberalismo. Qué é o neo-liberalismo? Digámolo con todas
as letras: a fase actual da
· acumulación capitalista. Abase da producción xa non é na,
cional ou trasnacional senon
mundial. Para isto emprégase a
tecnoloxia máis avanzada que
s6
posuen os paises do Norte e
· A patronal do Ferrol afirma
que António Ramilo, re-elexi- non transfiren aos menos
desenvolvidos. Para o neo, libedo de a pouco presidente dos
ralismo o valor central é a priempresários da Galiza, está tevatización e a consecuente
led irixido polo presidente dos
exaltación do indivíduo.
empresário españois, José MaReclámase a redución do papel
ria Cuevas e polo ministro Jodo Estado que debe intervir ·
sep Piqué, segundo informa O
menos en cuestións sociais, saCORREO GALEGO. "A
úde, formación e seguridade
A.Sociación de Empresários de
social. Mais propor isto aos
Ferrolterra lamenta profundapaises do Sul é condenar a
mente que o presidente da
Confederación de Empresários morte a todo un universo de
pobres".•
da Galiza manteña unha postura sen paliativos sobre as
empresas públicas deficitárias
e que non representan a todo
o empresariado. Os empresários do Ferrol non
comprenden como Antóhio
Ramilo pode recomendar en
O semanário portugués VIDA
xeral a privatización, á vista
entrevista a Stephen Hasler,
das consecuéncias que tivo
líder do grupo Republic que repara Galiza esta estratéxia
clama a instauración republisimplistá no caso da fábrica de cana rio Reino Unido. "Bom,
motores de Barreras, do grupo
alguns britanicos estao satisfeide Empresas Álvarez ou o
tos coa monarquía. T ambém
Banco Simeón". CaJ é a sua
gostavam do seu império e isso
receta -perguntan os empresáacabou. Nao podemos vi ver do
rios do Ferrol- "para as empre- passado e urna monarquía é resas públicas deficitárias asenalmente urna coisa do passado.
tadas na Gal.iza coma Astano,
Actualmente o no o papel no
Bazán, Barrera.5, Renfe, Santa
mundo está integrado na Euro,
Barbara ou Ibéria que emprepa porque fazemo parte da
gan a máis de 8.500 traballaUE. J á nao somos aquele paí
dores". •
imperial com um império muito vasto no cimo do qual e
encontrava a rainha. I o é antiquado, é um anacronismo
que devia acabar. A Franc;a, a
Alemanha, os. Estado Unido ,
a Irlanda e um grande número
de outros países, estao habituados a nao terem um monarca.
Ver pessoas alinhadas ao longo
Como está o mundo no Sul?,
das ruas a acenarem bandeirinpergunta o teólogo Leonardo
has a urna criatura que e tá ali
Boff. "Máis de mil millóns de
por raz5es hereditárias, que
persoas. -contesta no JORNAL
tem pouca coisa na cabec;.a e
FRATERNIZAR- viven na
que fez pouco na vida, parécepobreza absoluta; perro de nome um comportamento perfeivecentos millóns de adultos
tamente infantil. Se alguém
non saben ler nen escreber;
faz fortuna ou destaca na sua
dous mil millóns carecen de
profisao, quer lago ser Sir ou
auga potábel; cen millons non
teñen teito; oitocentos millóns Lord. As pessoas consideram
isso como o ponto cimeiro das
pasan fame a diário; cento cinsuas carreiras. Isso revela que,
cuenta millóns de menores de
em termos sociais e
cinco están desnutridos; catorce milló~s de nenos morren to- psicológicos, nao éstao aaltura
das suas responsabilidades. Na
Alemanha, onde a velha aristocracia foi abolida, e em
Franc;.a, onde a aristocracia desapareceu, existe urna forre
tradic;.ao burguesa. Aspectos
como o auto-aperfeic;.oamento,
a educac;.ao, o dinheiro, todas
esas coisas do foro privado, sao
importantes para as pessoas da
clase rñédia, que nao p'recisam
de se tomar aristocratas" .•
PANCHO/ LE MONDE

Os empre_sários
do Ferrol,
contra Ramilo

República
británica

Condenar
a morte
aos pobres
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Onpvo Código Penal

CarlOs Varela, fiscal
'lntrodúcense os delitos urbanísticos ou meio ambientais polo
fracaso do direito administrativo sancionador'
* H . VIXANDE
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privativas de direitos, o Código
contempla privar do direito a conducir, a ter armas, a traballos en
beneficio da comunidade ...
Os cámbios en que son progresistas e en que reaccioná·
rios?
Máis que progresistas, tratan de
actualizar as penas á actualidade. Cando se redacta un novo
Código, bátase unha ollada ao
debate na doutrina penal moderna e introdúcense as novidades
e teorías do momento. Un exemplo: para o delincuente económico hai unhas penas privativas de
liberdade pequenas, pero cumpridas íntegramente, con especial incidéncia nas penas pecuniárias e as privativas de direitos, porque son persoas socialmente axustadas que necesitan
ser castigadas pero non reinser- ·
tadas. Daquela, doen máis as
multas e os embargos.
Hai algo que falta por regular?

Cando entra en vigor un novo
Código hai que revisar todas as
causas para aplicar as penas
máis favorábeis aos presos. O
novo Código en xeral ten penas
que prexudican aos condenados. lso de que se talaba de que
ian sair 13.000 presos non é certo. Nestes momentos son sobre
500 os susceptíbeis de ver reducida a sua condena. Por outra
banda, o novo Código é máis
severo que o antigo porque o
vello permitia a redención de penas polo trabal,lo, até un tércio
da condea ou me.smo a metade,
no caso de redencións extraodinárias. As penas agora son máis
baixas , pero van a cumprirse
efectivamente, ao revés que antes. Agora as penas máximas
son de 20 anos , excepcionalmente de 30, e antes eran de 30
anos e excepcionalmente de 40.

Eivas
O Governo recoñece que o
Código non se vai poder apli.car na sua totalidade.

Ao contrário. O novo Código entra eri exceso no ámbito adminisToda lei leva consigo unha metrativo, como nos delitos urbanís- - mória económica para saber as
posibilidades financeiras de aplitices, de meio ambiente, contra o
cación. Os arrestos de fin de semercado de valores, os delitos
societários, ou contra a facenda
mana pódense cumprir en depópública... Estes tipos antes non
sitos municipais ou no centro
existían, senón que eran infrapenitenciário 111áis próximo ao
domicílio ·do penado, pero non
cións administrativas e como tales tiñan unha sanción no direito
hai depósitos municipais. No caadministrativo sancionador. O
so dos toxicómanos, o Código
admite que as penas se cumque sucedeu foi que moitas foron
incorporadas ao Código Penal,
pran en centros de reabilitación,
pero tampouco hai centros pútrasladando a este a descripción
blicos. Mpitas preyisións do Có- ·
do tipo administrativo. Se ternos
digo están ben en teoria, pero
que criminalizar este tipo de convan quedar valeiras de contido.
dutas de cote é debido á ineficácia ou ao fracaso do direito administrativo sancionador. Que teñaAgardan máis eivas?
mos que introducir un delito urbanístico é porque fracasaron os
Non se recollen os delitos producidos através de persoas xuconcellos e permitiron as desfeirídicas. O Códigos modernos,
tas urbanísticas. De teren usádo
como o francés de 1994 ou o
o direito administrativo sancionaportugués de 1983, introducen o
dor non nos viriamos na necesiprincípio de responsabilidade
dade de reforzar a norma admipenal das persoas xurídicas; asi
nistrativa co recurso á norma pecontémplase disolvelas ou susnal. o direito penal ríxese polo
pender as suas actividades. Poprincípio 9e ultima ratio, é dicer:
rén, o naso Código parte _do afode actuar cando as condutas con
rismo latino a sociedade non poextraordinariamente graves, pero
de delinquir, porque non ten
non dar o primeiro pau.
vontade nen culpa. Pero na de1incuéncia económica vemos
A que se debeu ese fracaso?
que todas as persoas físicas utilizan ás persoas xurídicas · para
Á falta de disuasión ou por incacometer delitos, e só se castiga
pacidade para aplicar o direito
·administrativo. Unha pena de
á persoa física, que moitas veprisión é máis eficaz que unha
ces é substituida por outra para
seguir a cometer delitos. Disto
multa porque a administración
decatouse ben lago o ordenanormalmente ·está mal .organizamento xurídico anglosaxón , xa
da e non cobra as multas.
que ali fixeron a revoluciófl industrial_ e .viron que as socieda~ As penas
w
des eran utilizadas asi. No noso
~ Todas estas reforman chegan novo Código, como ten ese pro--'--="'--- - - - - - ' - - - - ' - - - - - - - - l < ( nun momento no que as cárblema dogmático, non introduce
o princípio penal e impón o que
0 NOVO CÓDIGO PENAL ENTROU EN VIGOR O 25 DE MAIO,.ERA UN TEXTO AGARDADO QUE.COÑEC.EU ~~~~!r~~~.n cheas, non hai chama consecuéncias accesórias . que son auténticas penas,
UN LONGO PROCESO DE ELABORACIÓN EQUE VEU AADAPTAR ALEI PENAL ÁS NOVAS CIRCUNSTÁNCIAS A reinserción é un desideratum e pero
sen chamarlle asi.
DA DEMOCRÁCIA. O ANTERIOR TEXTO, DE 1973, PERO REDACTADO SOBRE A BASE DO DE 1848, aí hai un certo fracaso. O novo
Os insubmisos din que este
catálogo de pena9 trata de elimiACUMULABA MOITAS MUTULIZACIÓNS E INCORPORACIÓNS E NON SE ADAPTABA Á CONXUNTU- nar as condenas curtas de cárce- Código é reaccionário.
re porque a estáncia na cadea
RA SOCIAL TODO ISO ABÓRDAO O Fl.$CAL DA AUDIÉNCIA DE PONTEVEDRA, CARLOS VARELA. vai
ser breve non vai haber reinO feito de que un Código regule
serción, o delincuénte o úniGo
a insubmisión como tipo delitivo
Parece que o novo Código
berdade hai tres grandes grupos,
habia quince anos falábase de
que vai facer é aprender unha séou que di.stinga entre insubmipublicar un novo Código Penal e
as de prisión, de seis meses a
chega moi tarde.
rie- ~e hábitos nocivos. Até dous
sión á míli ou á PSS é por ravinte anos, arrestos fins de se- , anos .de prisión pódese conceder
houbo .tantos proxectOs e ante
zóns de política criminal, porque
mana e arrestos como conseproxectos que xa non criamos
Q. Código anterior era unha esa suspensión da condena, semo lexislador entende que a non
cuéncia do impagamento de mulna sua promulgación.
péci e de Frankenstein legal,
prestación do servizo militar depre e cando non se s~xa reincitas. Tamén hai penas pecuniádente.- Mesmo admítese sustituir
cheo de mutilitacións e incorpobe ser considerada como un derias, como os dias multas, un sisracións que trataban de adaptalo
Que avances aprese11ta?
lito; frente a isto, pódese estar
certas penas por arrrestos de fin
tema inicialmente atribuido aos
· á nova conxuntura. social. Botáde semana, de mUltas ou de tradacordo ou non. A min persoalsuecos, pero de orixe real no
base de menos recoller as figuCámbia o sistema de penas; asi,
ballos en benefício da comunidamente paréceme moi equivocaBrasil, do código de 1830, que
de; trátase de evitar que as peras que demandaba a sociedade
estabelece dous grupos, as
do,' a Unión Progresistas de Fisconsiste en impor dias de multa
e os. novos delitos, .como os
privativas de liberdades e as
nas curtas desgráCien á xente.
cales ou Xuices para a Demopor un valor de entre 200 e
meio ambientais, informáticos ou
privativas de direitos, en lugar da
crácia opinan ·igual. De todos
50.000 pesetas, segundo a graurbanísticos. Sobretodo cumpria . división entre penas de arresto,
Ven de entrar en vigor un cóxeitos, chegará un momento
introducir o diréito penal econóque, dependendo da contestade prisión e de reclusión, segun- ·vidade dos delitos e as circuns- · digo que previa excarceramico e societário e recoller os · do os anos de cu mprimentd.- táncias económicas do suxeito
ción que .teña esa figura delitiva,
cións e na Galiza nengun reafectado. Dentro das 'penas
princípios constitucionais. Desde
Dentro das penas privativas de licluso pudo beneficiarse.
será sacada do Código Penal.•
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Acampaña do censo senta mal nos_pequenos concellos, que receben tres veces menos diñeiro por habitante

Santiago bota mán do marketing para chegar a·100.000 habitantes
-O- P. CASTRO· A. ESTÉVEZ

Os concellos das cidades grandes viven unha auténtica. fe,.
bre de empadroamento de habitantes. Asce1_1der de categoria
no escalafón das cidades supon máis millóns do Estado.
Santiago de Compostela preparou unha equipa de axentes
censa is para acadar os 100.000 habitantes que, traducidos en
pesetas, son 500 millóns .de pesetas máis. As economias municipais semellan estar en bancarrota a xulgar pola campaña
de censo. Os concellos pequenos tamén teñen que talar porque o actual sistema de financiamento fai que receban · unha
cantidade tres veces menor por habitante que a das cidades.
En Vigo, a febre mestúrase con
ameazas, coa lei na mán, aos
habitantes qüe non se censan.
Para isto, o concello non dubidou en recorrer a unha Empresa de Traballo Temporal para
formar as equipas de axentes
que tentan convencer porta por
porta do beneficioso que é censarse na Cidade. O concello de
Santiago, nun intento desesperado por acadar a cifra máxica
dos 100.000 habitantes, · contrato u a un total de cincuenta
axentes censais divididos en
equipas formadas por cinco
axentes. Cada equipa depende
dun controlador que é o encarregado de avaliar o traballo semanal realizado polos axentes.

Tanto axentes como -controladores están condicionados polos incentivos que poderian recebar
de conseguir aumentar o número
de censadbs. De feito, se chegan a un total de 95.000 habitantes, cada un deles reoebeFá,
ademais do salário que figura no
contrato, 100- pesetas por persoa
censada. A cantidade aumenta
dun xeito espectacular se consiguen acadar as 100.000 persoas, porque esta cifra se multiplicaria por 150 pesetas, converténdose un simple contrato por
obra, nun contrato millonário.
Tendo isto en canta, parece lóxico que os axentes estean especialmente interesados en que 0
número de censados medre.

Os concellos da província enfróntanse ao afán de Xerardo Estévez: por inffar o padrón de Compostela.

A IGLESIAS

cella perxudícanos ", comenta
que entre a xente- que se prepedras contra o seu mesmo teito.
Promesas criticadas pol~s
tende cen_sar hai persoas que
Xosé Luis García.
Ademáis, non serviria de nada
Estes axerites, contratados por
viven en Brión ou Ames ainda
porque, aos dous meses, danse
obra ou servizo e por un periodo
pequenos concellos
de baixa e ponto. O certo é que
total de dous meses, teñen
que traballen en Santiago.
Ao pasar de cen mil, os concellos
asignado un número de habitan"Penso que non ten que haber
receben 2,80 pesetas por habien Brión atopamos casos de tres
Nesta carreira non participa uniconflito entre concellos se se
tes que ronda as 1.900 ou 2.000
tante por unha peseta que recepersoas que viven nunha casa e
camente o concello compostelán.
fai un censo que sexa real. O
están censadas en tres concellos
persoas. Ainda que na teoria teben os concellos pequenos. O alTodos os concellos teñen un eslóxico é que a xente estea cendiferentes, e de diferentes provínñen un horário de oito horas, o
calde de Brión, que denúncia o
pecial interese por censar ao másada onde vive. O que aconteque considera unha inxustiza, recias", comenta Xosé Luis Garcia.
máis importante e que cubran
ximo número de habitantes posíun cupo diário duns 50 habitanseña que a leí indica que un debe
Desde o concello de Vigo, cunha
ce é que hai moitos viciños que
bel. Os alcaldes están empeñaviven en Brión pero que teñen
tes. Os datos que recolle o conempadroarse onde vive. "O conequipa dun centenar de axentes
dos en aterecer mellares especcensais, tamén se lembran as
trolador retírense tanto ás perrelación labo.ral ou palas escacello pode censar de feito aos
tativas que os veciños. A perda
las dos nenas con Santiago. A
leis para redondear dunha vez os
soas que xa están censadas co.que leven máis de dous anos vidun só censado pode significar
·
m o ás persoas
publicidade que fai o seu convindo nel. Pero ninguén vai tirar
300. 000 habitantes. +
miles de pesetas,
que figuran como
e no caso de
transeuntes pero
Compostela, cheque están inserigar aos 100.000
tas neutro conce- 1
implicaria unha
Ao pasar
llo. En princípio,
subvención de
adiantado
tos de traballo fiquen recibe a un
nen máis nen mede Fraga
xos na administrade cen mil
axente censal dá
nos que 500 miho goverción, de acordo
habitantes,
os seus datos en
llóns de pesetas.
no de Madrid ten
cos princípio de
función das refeas cidades cobran Os concellos ale- as cousas claras.
amistade, identifiré n ci as legais
gan que atrave- Mariano Raxoi
cación
partidária e
por habitante
que están ao
san unha crítica leva como divisa
coñecemento do
dorso· da folla, e
situación
financeitres .veces máis
do seu mandato a
ideário ao uso.
que en nengun
ra. No caso comausteridade, a efique os concellos
caso incluen a
postelán son as
Onde mellor o ten
obriga de cenpromesas, de du- cácia e a simplifipeque nos"
Mariano é na simsarse a quen ainb id ábel cumpri- ·cac ión administrativa. A crediplificación. Com~
da vivindo na vila
mento, as que
probouno na cea
compostelana
máis chaman a bilidade destas
propostas sustenque lle rende ron
non
desexe.
atención, como viCompostela é
hai poucos dfas en
vencias baratas e tase· nos exemplos
que desde a Xun- .
unha cidade que
Pontevedra. Xunbenefícios fiscais.
gaña habitantes
Promesas que, . ta de Galiza marcan o modelo a seguir.
tar a vários centos de altos cargos fora de horas labocada ano, pero a maioria dos
por outra banda, están senda
rais, recebir cos entremeses as cafeteiras de Karina
que por causas laborais se
cuestionadas polos habitantes de
Para falar de austeridad~, Raxoi pode lembrarse cada
Fálagan e aos postres a lista de posíbeis govemadores
transladan a ela optan por non
feito da vila, que non entenden
vez que pase por San Lázaro, a poucos metros do esé moi simple. Basta cun prietas las filas para que todo
censarse. As razóns non. son
e.orno eles, despois de tantos
tádio do Compostela, ·dos trescentos millóns de peseo aparato se dispoña a rendir pleitesía.
moi complicadas. Na maior paranos non obteñen nengun benetas investidos na construcción e equipamento dun
te dos casos retírense aos imficio mentres que si os obterian albergue xuvenil internacional e reconvertido', despois
O seguinte en comprobalo é o que foi pertigueiro de
postas, que son moito máis elequen se censaran nesta ocasión.
de' estar un ano inutilizado, en oficinas administratiFraga. Romai Becaria terá o seu acto de inquebrantávados que nas vilas de orixe.
Desde o concello da Coruña, ta- vas. Ou mesmo perguntarlle a Pérez Vidal polo afobeis no Palácio de Exposicións e Congresos de SanComo exemplo, vale dicer que
chouse de ilegal o método que
rro conquerido no aluguer, por cincocentas mil pesetiago. Medira forzas co precedente do Menu servido
os impostas por rodamentos na
emprega Santiago para o empadun
garaxe
para
veículos
de
Agricultura,
proprietas,
Pontevedra. Que maior simpleza que a de centos
en
Estrada rondan as 5.000 pesedroamento.
- dade do alcalde popular de Negreira, mesmo ao lado
de comensais agradecidos polo reparto de gr.atificatas mentres que en Santiago
cións, a adxudicación de fundacións e os contratos
ascenden a 15.000. Outro dos
Aos alcaldes dos concello pe- de dúcias de prazas valeiras nas instalacións de San
blindados. Como simple é adiviñar quen será un dos
grandes inimigos do censo é o
quenos non lles parecen razoá- Cae tano.
mantedores do evento, o alcalde de Boqueixón,
prezo das vivencias, xa sexa en
bei? os métodos utilizados para
Adolfo Gacio, debedor vitalício de amplos favores
aluguer ou en venda. Moitos
captar povoación. Xosé Luis Sobre eficácia pode escoller entre a demostr~da pola
prestados desde a Consellería de Sanidade. Sinxelacomposteláns, ou viciños douGarcia, alcalde de Brión, e Xo- Función Pública do conselleiro Dositeo, que leva
mente beneficiado co control do Centro de T ransfutras localidades que teñen que
sé Astray Lorenzo, alcalde de máis de cinco anos pendente de convocar unha ofertraballar en Compostela prefiren
sións de Galiza, a cobertura de prazas en vários hosAmes síntense perxudicados ta de emprego ou a dilixéncia da Consellería de Invivir nas aforas ou nos concepola campaña de Santiago. Es- dústria que obséquia aos altos cargos, caso do seu inpitais, un coche oficial á porta, a súa dona contratallos próximos porque lles résulta
tes dous concellos lindan co
terventor Jaudenes Peña, con viaxes de lua de mel
da para o Canero de Mama e o seu concelleiro Otero
máis económico.
compostelán e denunciaron
polo Caribe e prémia as asisténcias técnicas con posRaviña de sanitário do 061. +
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Os retos de Mariano Raxoi
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-AXunta construe pazos de congresos sen critério

O país dos.. mil auditórios
mento estatal. En Compostela sucedeu algo semellante
no caso do Auditório da Galiza e no do Pazo de Congresos·, inaugurado-en 1995.
Con respeito ao Pavillón
Miultiusos do Sar, está en
proceso de construción.

-*H.V.

Máis de unha dúcia de auditórios ou pazos de congresos situados en distintas povoacións da Galiza
constituen unha dotación
en infraestruturas culturais
que, de cote, serviron máis
para saciar intereses de .
notábeis locais que para . ·
respostar ás necesidades
reais. Máis coa Xunta do
PP que coa Tripartita, sen
critério, o país foi enchéndose auditórios valeiros.

Xosé·Cuiña

O conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivencia, Xosé Guiña, gosta de
dotar ao país deste tipo 'de
instalacións e faino cun critério desigual. En Maio de
1991 , un ano e cinco meses
Dentro dos oferecimentos
despois da sua chegada á
que estes días a Xunta fai ás
CPTOPV, Guiña inauguraba
vilas e cidades , están sen dos auditórios, un para Vigo O auditório de Pontevedra leva 5 anos sen rematar. As obras detivéronse moito antes da crise de Huarte. _ O primeiro auditório da SU a
autoría, situado na sua locae outro para Lugo. Tanto un
construtora-, de modo que ·cuiña
lleiro de Cultura, Vítor Manuel
1idade natal de Lalin e pagado
como outro , máis que dar resVázquez Portoméñe, e o de
incumpriu várias veces a sua prointegramente pola Administraposta a unha demanda cidadá,
Obras Públicas, Xosé Guiña.
mesa eleitoral de inauguralo axición autónoma. A Cañiza, vila do
aparecen como xustificacións a
Contado, na cidade hai un audiña. Os técnicos estiman que reaté hai menos de doce meses
iniciativas urbanísticas locais. En
matar o edifício costaría dous mil
tório municipal, que está situado
presidente- da Deputación de
Vigo é a pretensión do Concello
nas antigas instalacións do matamillóns de pesetas máis. O detePonteve_dra, César Mera, canta
de cambiar a calificación urbarioro dalguns elementos, como a
doiro de Frigsa.
desde hai un ano cun auditório.
nística das indústrias da Veiracarpintería metálica, que está
que tamén pagóu a X~nta.
mar a que está vencellada á
oxidada, fai necesária a sua
Mentres foi presidente da Deputaconstrución dun Pazo de Consubstitución. Por outra banda, hai
ción de Pontevedra, Xosé Guiña
Mentres a obra medraba, a Xungresos. Dentro do paquete taun. proxecto de anexionar un resempre anceiou un auditório para
ta esquecia a construción do aumén hai un hotel e un centro
a Pontevedra, cando menos esas
cinto feiral ao auditório.
ditório do Ferro!, que ia estar sioceanográfico , ademais das coeran as suas palabras, de modo
_tuado na Feira de Mostras e currespondentes vivencias de luxo
Na Coruña e en Compostela foque, cando chegou á conseJlaria
xo proxecto era da Xunta tripardentro dun plano de construcións
ron a Xunta, o Estado e os resde Obras Públicas moveu un detita. O edifício viña a suplir as
que abrangue a todo o litoral vido para dotar a esa cidade do aupeitivos concellos quen sufragacaréncias do cinema Jofre, de
gués. En Lugo o proxecto de auron os gastos da edificación dos
ditório; pero pouco máis fixo .
propiredade municipal pero de
ditório tiña os olios pastos na veiseus auditórios. Estas duas cidaexcasa capacidade.
ra do Miño, unha zona moi cobiNos terreas da Xunqueira -gañades cantan con outra instalación
zada que xa aloxá unha grande
dos ao mar-, comezou a medrar
deste tipo e en Santiago estase a
A política de auditórios non foi
superfície, pero a demanda cidaedificar un terceiro espazo multiuun edifício que inicialmente cosinaugurada por Guiña, afnda que
dá de non tirar o Grande Teatro
taba novecento millóns de pesesos. Francisco Vázquez gábase
este foi un fidel continuador, nos
-demol ición apoiada polo PPtas e cuxas dimensións eran critide que foron os seus contactos
tempos de Fernández Albor colevou á Xunta e á Deputación e
quen facilitaron a construción do
cadas pola desproporcionalidade
mezaron a agramar os primeiros
transladar ao solar do vello teaPazo de Congresos da Coruña e
frente ao tamaño da cidade. Na
auditórios. A primeira inauguratro a construción do auditório .
do Coliseum. Ambos locais foron
actualidade as obras levan paración foi en Ponteareas, onde goApadriña a operación o presidenedificados no tempo da Xunta tridas cinco anos, a esta circunsverna o máis poderoso dos alcalte da Deputación, Francisco Capartita e contaron con financiatáncia únese a crise de Huarte -a
des do Condado, Xosé Castro.+
charro Pardo, e apoian o conse-

Págalle 750.000 pesetas por dous meses de mercado

O concello de Cambados aluga a zona
monumental a un promotor de feiras salmantino
-*A. ESTÉVEZ

Un promotor salmantino enfrenta
aos comerciantes e ao alcalde
de Cambados, o popular Santiago Tirado. D.esde hai tres anos ,
Fabián González organiza un
mercado en Cambados, durante
os meses de Xullo e Agosto no
que baixo o nome de Feira do
Home Artesano, véndense desde
pantalóns vaqueiros até produtos
de maquillaxe. O cenário deste
mercado é a praza de Fefiñáns,
lugar monumental, que os comerciantes non consideran apropriado para automóbiles que van
e veñen. Os cartas que este promotor paga ao concello son a razón de que este non queira escoitar aos comerciantes locais.
A Feira do Home Artesano non é
tal , segundo os comerciantes, que
oren que este promotor está abusando do concello. "Xa van tres

polos cartas que aporta ao conanos que arma o mercado. Adecello mália que prometeu que esmáis de abusar do concello, está
abusando de todos os vendedotudiaría a situación.
res ambulantes aos que lle cobra
por ter o seu pasto no recinto.
Ramón Domínguez di que o que
máis molesta aos comerciantes
Sor:l uns trinta pastos aos que, para disimular o seu carácter artesanon é só a competéncia comernal, se llE? colocan no mes de pai- - cial que lle poidan facer os vendedores ambulantes senón .a fises latinoamericanos que despois
gura dun promotor de Salamannada teñen que ver co que se
ca, que se adica a estes negóvende", comenta Ramón Domíncios itiñerantes cos que gaña
guez, presidente da Asociación
moitos cartas. "El paga -750.000
de Comerciante$ de Cambados.
pesetas ao concello pero reco~ra este diñeiro con moita gaFabian González paga ao concenáncia co que lle cobra a cada
llo de Cambados 750.000 peseposta de .venda", di o presidente
tas, que este destina á Feira do
dos comerciantes. A proposta
Albariño. Ante a ameaza de que
que fixeron os comerciantes era
os comerciantes se opuxeran á
pagar ao concello medio millón
FERHOMAR, ·ofereceu 250.000
de pesetas por deixarlle utilizar
'máis para Asociación de Loita
as casetas que_quedan inútiles
contra o Cancro. O pasado ano,
despois da festa do Albariñó até
o alcalde Santiago Tirado excua de Ortega!. -" Hai quince dias
sou a celebración da feira porque
mortos coas casetas pechadas.
xa estaba comprometida. Neste
Por eses días, nós pagámoslle
ano, di que vai voltar permitila

500.000 pesétas e cedemos tres
casetas de xeito gratuito a outras tantas asociacións. E, ademáis, sacamos o mercado dos
Fefiñáns, que é unha zona monumental", comenta Ramón Domínguez.
A proposta dos comerciantes
combinaba a artesanía, -o co- ·
mércio e a industria da zona durante quince dias. O alcalde comur)icoulles que non se poderia
levar a cabo porque este ano ia
xuntar as festas do Albariño e a
de Ortega!. "En troques, díxonos
que nos alugaba as casetas e
que o concello puña a luz e o
auga. Entre os comerciantes ,
hai unha atitude contrária ·á chamada Feira do Home Artesano
porque , en vez de apoiar o comércio e a artesani a local , faino
cu n particular que se está benefi ciando da atitude do alcalde",
comenta Ramón Domínguez . •

O Polígono de Pontes
terá que ceder o 15%
dos terreas .
ao conceUo coruñés
O Tribunal S1:1perior anulou un~
-acordo plenário do concello da
Coruña que non contemplaba
a cesión do 15% dos terreas
da urbanización do Polígono
de Pontes ao município. A
· equipa.de Governo apoiaba un
plano de compensaciór:i lesivo
_ para os intereses públicos, por
canto renunciaba a direitos
que contempla a Lei do Solo.
O recurso fora apresentado .
por várias asociacións de viciños e estas pediron ao
alcalde, Francisco Vázquez ,
que non apresente recurso.+

Oconcello de Lugo
négase a informar
sobre a traida de augas
As repetidas peticións por
parte da Plataforma pola Defensa de Miño ao concello
Lugo en demanda de información arredor da traida de
auga á cidade non foron
respostadas. Membros da
Plataforma requeriron, através do Rexistro Xeral, a información exixida e recorda- ·
ron á alcaldia a obriga legal
de subministrar os dados
solicitados, en virtude
dunha directiva comunitária.
A auga da traida luguesa
procede do rio Miño e é habitual que non sexa potábel,
esta situación arrástrase
desde hai anos.•

Constituida unha Mesa
en Defensa do LitOral
de Cangas
Entidades viciñais e, sobretodo, organizacións-ecoloxistas
como Erva, Luita Verde ou o
Carballal, constituiron o Martes
28 de Maio unha Mesa en Defensa do Litoral de Cangas,
que apoia ao concello na sua
determinación na eliminación
das edificacións e
construcións ielgais que ateigan a beiramar do concello. A
Asociación pola Defensa Ecolóxica da Galiza tamén emitiu
un comunicado de prensa
apoiando a loita "por impor algo de racionalidade no
urbanismo". +

Trinta mil firmas peden
un referendo sobre
a urbanización de Samil
A Federación de AA VV de y¡;
go apresentou, o Luns 27 de
Maio, 28.318 sinaturas en demanda da celebración dun
.referendo para que a cidadania se pronúncie arredor da
urbanización do litoral da
praia de Samil. Nos próximos
dias serán apresentadas
máis firmas, pero o vindeiro
Luns 3 de Xuño a
urbanización do polígono 11
de Samil será tratada no pleno da ~orpora_ción. •
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O sindrome de Samas
MANUELCAO

Xa hai tempo que todas as alarmas saltaron ao analizar a evolución da povoación galega. Lémbrome que a mediados do seu
mandato Fraga falou de que Galiza estábase a quedar sen galegos
polo que había que tomar medidas. fu reaccións non se fixeron
esperar destacando cerros colectivos feministas, camuflados baixo
siglas nacionalistas, que alcumaron a Fraga de machista e racista
por considerar ás mulleres "vacas parideiras" e non respeitar os
seus dereitos e preferéncias. Tales colectivos enviaron un "comando" a Sam:os para abortar a maniobra do alcalde do PP que pretendia importar mulleres de Centroamérica para repovoar o Concello. Denominaremos o "Síndrome de Sarnos" á unha situación
surprendente que debe figurar en postos de honra na "antoloxía
do disparate". Apliquémonos, xa 9ue logo á análise económica.

Pesie aque aXunta emprega dobre raseiro para beneficiar _aXóvenes Agricultores

OSLG participará nas eleicións

aos consellos reguladores dos vi~os
.

-0- P. CASTRO

A Conselleria de Agricultura apresentou as novas leis que regulan o sistema eleitoral dos Consellos Reguladores dos viños con
denominación de orixe. Segundo estas ordes -apresentadas o
15 de Maio-, o sistema eleitoral aplicábel aos consellos do Ribeiro e das Rias Baixas será distinto do de Valdeorras. Ante este
sistema, o Sindicato Labrego Galego e as Uni6ns Agrarias apresentar<;>n de forma conxunta unha série de propostas que non
foron aceptadas pola Xunta, polo que o SLG afirma que a opción
que lles queda é loitar desde dentro para modificar o sistema.

.

setas e, por cada ·voto 1.000
pesetas, proposta que non foi
admitida pala Xunta. Pola contra, X.M. Puga afirma que "o
que si se contempla é un mo- ·
delo de financiamento para
aqueles que participen nas
Xuntas Eleitorais e que curiosamente son membros design·ados pola adminis'tración, que
estarían cobrando ünhas substanciosas dietas".-

As ordes sairon publicadas o 15
nión celebrada na Consellaria, e
de Maio e a reunión cos sindicacoincidindo na valoración das
Ademais, para evitar posíbeis
tos foron o 9 e o 10 de Maio. O · ardes emitidas, UUAA e SLG
irregularidades e que se apreSLG considera incomprensíbel
decidiron apresentar unha série. senten candidaturas-unicamente
que se elaboren duas normativas
de reclamacións que ·1oron adiapara boicotear o proceso eleitodistintas para as eleicións aos
das pala Consellaria. Entre elas
ral, ambos sindicatos solicitaron
Consellos Reguladores, unha
solicitaban que a arde da convotamén que os independentes,
para as denominacións de orixe
catória fora a mesma para as
para sair eleitos tiveran que obdas Rias Báixas e do Ribeiro e
tres denominacións e que se
ter un mínimo dun 15% dos vooutr? para Valdeorras. X.M. Pucontemplasen listas pechadas
tos e non un 5% como quedou
ga, membro do Sindicato Labrepara as eleicións estabelecendo
regulamentado. Como as resg o explica ·que os sindicatos
un sistema de reparto proporciotantes, esta proposta tampouco
agrários foron citados pola Connal. Ambos sindicatos solicitafoi admitida.
sellaria de Agricultura, tan só 5
ban ademais que as adegas de
días antes de que sairan publicacolleiteiros tiveran un censo
Por outra banda, X.M. Puga
das as ordes, "coa clara intenaparte e, incluian a petición de
considera que necesário modífición de que non puideran ser en
que os censos foran elaborados
car, antes de que se celebraran
nengún caso revocadas" . .
polos distintos conselJos regulaas eleicións, as regulamentadores como se estabelece na lei
cións das denominacións de
Nestas ordes modificábase o
eleitoral xeral.
orixe do Ribeiro e de Valdeosistema eleitoral, prevéndose
rras, xa que a primeira data do
para as denominacións Rias
Segundo a normativa elaborada
ano 76 e a segunda do 77. SeBaixas e Ribeiro candidaturas
pola Xunta, as listas publicarangundó recollen estas regul~
para listas pechadas e cunha
se con tan só un mes de antelamentacións, o presidente é norepresentación proporcional, se- . ción e aqueles que consideren
meado pola Corisellaria de Agriguindo un modelo similar ao das necesário recurrir terán unicacultura, a proposta dos conseeleicións ao Congreso. Pela
mente 8 dias para facelo. Diante
llos reguladores, o vicepresicontra, para a denominación de
disto, SLG e UUAA consideran
dente noméao· directamente a
orixe de Valdeorras, a orde prenecesário que cando .11Jenos as
Consellaria, e dos dous vocais
vé listas abertas e un reparto en
listas se publiquen dacordo coa
técnicos, un é nomeado pala
función dos votos obtidos selexislación ele'itoral con "dous
Consellaria de Industria e o ouguindo o modelo que se estabemeses de antelación, co fin de
tro pala de Agricultura. lsto imlece para o Senado. X.M.Puga
poder analisar os contidos e
plica, ao entender de X.M. Puga
afirma que "con elas a Xunta
apresentar dentro do prazo
que "a administración ten tanta
pretende facérlle o xogo ao sinqportuno os posíbeis recursos".
representación como todo un
dicato de Xóvenes · Agricultores
sector, co que o proceso está
e ao Partido Popular, xa que no
Financiamento
manipulado de ·antemán".
1
caso de Valdeorras, coas listas
abertas poderian copar toda a
Os sindicatos UUAA e SLG
Mália ·que as propostas do SLG
representación. Pero como o teconsideran tamén que é ime UUAA foron to'talmente desboñen dificil nas outras, para non
prescindíbel que se elabore un- . tadas pala Xunta, Puga afirma
ha lexislación axeitada para a
quedar sen representación alque "o Sindicato Labrego podegunha artellan un modelo de lisfinanciación dos sindicatos, siria optar por boicotear as eleitas pechadas".
milar ao modelo de financiacións, pero sabemos que 'irnos
mento dos partidos. Oeste xeito
obter representación, que é preDiante desta situación de despor cada vocal conseguido por
cisam~nte o que teme a Xunta,
ventaxa para os outros sindicaun sindicato, a central recibiria
polo que lles daremos a batalla
tos agrários, · ao remate da reuunha cantidade de 300.000 pedesde dentro".+

· Samos, contaba en 1991 con 2.324 habitantes dos cales 1.244
son homes e 1.080 son mulleres (o censo electoral en 1995 era
de 2.204 persoas, é dicer, apenas hai rapaces) para unha extensión de 138 km2. En 1950 Samos tiña, ainda, 6.203 habitantes. A esperanza de vida na zona é alta, indicador dunha cerra
calidade de vida e non hai noticias de graves problemas ec lóxicos. O uso do idioma galega é absolutamente dominante sen
necesidade de políticas lingüística de nengun tipo, endo a calidade fonética e sintáctica excelente. Datos de estrutura da
producción e actividade económica en xe~al configuran unha
economia adicada ao sector agrário cun peso decisivo do sector
gandeiro e, sen ter en conta a economia sumerxida, os níveis
de aforro e autofinanciamento deben ser bastante elevados. O
grao de capitalización das explotacións vacina á estrutura produtiva frente a posíbeis oscilacións no ciclo económico. Ternos, polo tanto, unha estrutura económica estabel, con grande
autonomía financeira, cuns niveis de riqueza acumulada estimábeis, cun nivel de endebedamento mínimo, cunha riqueza
paisaxística e ecolóxica de postal, cunha cerra proximidade a
núcleos de povoación maiores, con servícios de calidade simi1?-T aos de calqueira outra zona de Galiza, etc.

'Se nalgún sítio un bebé ven cun
pan baixo do brazo será en tugares
· coma Samos"
N~n se busquen, entón, razóns económicas para explicar o despovoamento, pois, se nalgún sítio un bebé ven cun pan baixo
do brazo será en lugares coma Samos. Poderá herdar unha explotación capitalizada e con cota leiteira, terá unha casa de
campo, terras, coches e, quizáis, algúns millóns no banco. Pois
ben, un cidadán capitalizado e cunha boa explotación atópase .
con qué todo iso non lle apetece ás mulleres de hoxe e decide
buscalas no exterior, sen importarlle a raza, relixión ou orixe
social lomee da visión dun paisano galego fundamentalista, pechado e con aversión ao risco.
O nacionalismo galego non pode "facerse o sueco" <liante do drama demográfico da nosa terra. Hai que realizar políticas activas
que eviten a desertización e o despovoamento rural xa. En térmos
económicos non ter fillos é puro egoísmo, pois non é roáis que
preferir o disfrotte do valor a~tual do acumulado polas xeracións
pasadas, despreocupándose do que habería que transferir ás xeracións futuras. Aquilo de "despois de min, o dilúvio" é altamente
irresponsabel e insolidário e, polo tanto, antinacionalista. •

...
'
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Ogoverno municipal non negócia cos sindicatos

O.PSOE rompe e~ Compostela un convénio modélico
• •
•
para privatizar
os serv11os
*C.V.

O governo municipal rexido por
Xerardo Estévez está a impedir
a negociación do convénio colectivo para os funcionários e
persoal laboral no Concello de
Santiago. O compromiso de
negociar o novo convénio unha vez se celebraran as eleici ón s municipais rompeuse
unilateralmente por parte do
grupo de governo baixo as críticas dos delegados da CIG e
UGT, sindicatos representados
na Xunta de Persoal e no Comité de Empresa, que apresentaran unha proposta conxunta.
De xeito extraordinário no que
se refire aes convénios públicos, o de Compostela no canto
de pasar o proceso de negociación, irá ao ple-no o venres
dia 31 despois de ter pasado un
informe xurídico que o invalida
por alegar que non é viábel unha proposta unitária de homologación de postes de traballo de
funcionários e persoal laboral
sen que por iso se fagan constar as diferéncias entre ambos.
O rexeitamento da proposta sindical, anunciado polo PP e o
PSOE, está a provocar as críticas dos delegados sindicais que
acusan a ambos grupos políticos de querer negar a representación legal dos traballadores. O
presidente da Xunta de Persoal,
Xabier Picón considera que o
"PSOE está a governar en popular mentras o PP leva unha
política de Pilatos xa que segue
a consigna de non bloquear a
acción de governo".
Até agorá, e no tempo no que o
PSOE, tiña maioria absoluta no
concello de Compostela, o governo municipal negociou sempre o convénio cos sindicatos e
só agora, despois de ter caducado en Decembro o que estaba vixente, é cando se paralisou

·o30% do emprego de
Vigo depende de Citroen

N
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Estéve:z: vai do ganchete co PP á hora de recortar os direitos laborais cos ollas postas na privati:z:ación ~e servizos. ·

o proceso que se tiña que encetar unha vez celebradas as eleicións. No entanto, o governo de
Xerardo Estévez xa tora denunciado publicamente polos sindicatos en repetidas ocasións por
ter modificado unilateralmente o
texto consensuado, en especial
na política de conceder complementos retributivos a determinados traballadores. Ademais, durante a vixéncia do convénio reduciuse o cadro de persoal en
40 prazas mentras se gastaron
70 millóns de pesetas en pagar
horas extras.

Folga odia 7
Ante a negativa de negociar un
novo convénio , CIG e UGT
convocaron para o próximo dia
7 de Xuño unha folga na que

se qúer mostrar a oposición
O presidente da Xunta de Perdos traballadores á falta de
soal acusa ao governo de Xevontade dialogante ces sindirardo Estévez de ter ''fóbia sindicatos do governo local e á polícal, deixa ao persoal municipal
ti.ca de merma de pastos !abasen repre'sentación e sen norma
rais mentres se prima a privatireguladora ca que quedan coas
zación dos servizos munici- ·. mans libres". Lembra tamén as
denúncias de persecución sindipais. Segundo Xabier Picón "o
concelleirn está a negociar cos
cal a vários traballadores desenvolvidas nesta lexislatura. A falrepresentantes elexidos por el
mesmo , pasando por alto. aos
ta de negociación colectiva sigdelegados sindicais e potennifica para Xabier Picón "un méciando o sindicalismo amarelo.
dio de cara á progresiva privatización que o PSOE promove
Desenvolve unha política contrária ao fomento do emprego
coa connivéncia do PP". Para
hoxe aceitada por todo o mundar conta do cámbio de atitude
no grupo de governo, Picón aludo". Acusa así que mediante o
de a un informe asinado polo alpago de horas extraordinárias,
calde e remitido ao governo civil
un bombeiro cobrará 400.000
pesetas máis anuais e un polino que defendía a legalidade do
cía 200.000, cantidades coas
convénio anterior, redactado de
que se poderian crear novas
xeito parella ao que agora o grupostas de traballo .
po de governo invalida.•

TEMP2 SINDISAL

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
MANUEJ.,MERA

Distintos representantes da CEOE fixeron
declaracións exixindo o abaratamento do
despido. Están a falar do despido inxustifica,
do!, xa que o xustificado carec"e de indemnizáción e no caso de despido por causas obxe,
tivas a indemnización é moi cativa. Quérese
dar a idea de.sde a patronal de que a reforma
proposta pretende a eliminación dos contra,
tos eventuais, que _"precarizaron moito o
mercado de traballo reducindo o consumo".
Pero, na práctica, non haberia distinción
nengunha entre estes e os fixos, de non me,
diar importantes indemnizacións en caso de
despido improcedente (caprichoso ou repre,
sivo).
Con esta proposta patronal pasarían todos os
asalariados con contrato temp9ral a ser: even,
tuais con contrato indefinido. Estarianfos preca,
rizando t'otalmente o mercado laboral e na
práctica impoñendo o despido libre. Pero ta,
mén reducindo o emprego, pola caída do con,
sumo nunha franxa cad'::l vez máis ª IT!pla dos

traballadores, algo que xa aconteceu con me~
didas semellantes tomadas polos govemos an,
teriores e que ademais aumentaron as diferén,
.cias sociais.
Se a patronal galega está preocupada palas
indemnizacións dos asalariados fixos, até o
. ponto de considerar vital o tema, só se pode
deber a duas razóns: ou que quere realizar un
novo axuste duro de planteis de persoal, ou
pretende sustituir emprego fixo. Nos dous ca,
sos está a falar de redución da-capacidade ad,
quisitiva dos traballadores. No primeiro disminuindo persoal e no segundo salários. Con,
' seguiria así maiores gañáncias -en 199 5 au,
mentaron nun 20% os benefícios das empre,
sas a respeito do ano anterior-, pero cont~,
nuaria a debecer o consumo interno. Pero es,
tá máis qu~ demostrado que este non é o ca,
miño para dar saÍda aos graves problemas que
se lle plantean ás empresas do noso p·aís, por
mor da entrada na UE, o neoliberalismo e a
globalización económica.

As empresas galegas, o conxunto do sector in,
dustrial e de servizos, necesita ante todo limi,
tar as consecuéncias da globalización, amino,
randa no posíbel os ritmos e modificando os
critérios, para gañar asi o tempo suficiente posturas políticas .. , reforma do tratado de Ma,
astricht, máis competéncias para a Xunta de
Galiza-. Tempo que necesitamos para reali,
zar infraestruturas, formaci0n profisional,. in,
vestigá.ción tecno~óxica e de mercados,. modi,
ficación de hábitos e actitudes profisionais,
posta en práctica dun plano de industrializa,
ción ... Esta é a única saida no marco actual.
De non facerse asi, a maioria das empresas ga,
legas irán pechando, unha tras outra, ou senda
absorvidas por multinacionais que como pri,
meiro paso reducirán os -planteis e a produ,
ción. Esta é xa hoxa a realidade. E non serví,
rán de nada maíores. sacrifícios e presíón sobre
os asalariados, cunha política continuista e dependente. +
MANUEL MERA é

o Secretário Con federa! da CIG

O 30% do emprego de Vigo depende de forma directa ou indirecta da factoría de Citroén,
instalada na zona franca desta
cidade, segundo afirmou o pasado Martes, dia 28, o
presidente da empre.sa para
España Ignacio Bayon. O responsábel da factoría loubou tamén os avances técnicos das
· instalacións que serian ponteiras entre as fábricas que
Citroén ten instaladas en vários
pontos de Europa. Estas declaracións producíronse no acto
de inauguración das cadeas de
montaxe dos novas modelos
Berlingo e Partner, á que
tamén ~sistiu o Príncipe de España. A presentación
internacional aos méios de comunicación de ambos automóbeis terá lugar tamén en Vigo.+

Piqué· defende a preséncia
da X~nta na dirección
das empresas públicas
O ministro de Economía, Josep Piqué, defendeu o pasado dia 27 a participación das
comunidades autónomas
nos Consellos de Administración das empresas públicas. Piqué lembrou que
algúns estatutos recoman
esta posibilidade e que é
vontade do governo que se
cumpra. Piqué está relacio• nado co grupo económico
criado pola Cafxa catalana e
o grupo BBV.+

A.Xunta decreta o 100%
de servizos mínimos
en Povisa
Os traballadores de Povisa,
. hospital que reune o segundo
cadro de persoal máis amplo
de Vigo, decidiron recurrir pala
vía contencioso administrativa
contra a obriga de cumprir uns
servícios mínimos do 100%,
establecida pota Consellaria
de Sanidade a instáncias da ·
patronal. A surprendente actitude supón a prática ·
supresión do dereito folga.
Os traballadores reclaman
que os servícios mínimos non
superen o plantel habitual de Domingos e festivos .

a

O .desacordo provocou un
. aprazamento da convocatória
de folga indefinida que tiñan
previsto iniciar o pasado 27 de
Maio e que.foi trasladada para
o 15 de Setembro. A folga ven
motivada polo intento dos proprietários de conxelar a
antigüidade e subir o salário
por baixo do IPC.+
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Escindíronse dos Riazor Blues para formar Siareiros Galegas
con afeizonados d_
oCelta eCompostela

Os ·Grei Xentalla queren
rematar coas diferéncias entre peñas
Un grupo deles comenta nun bar
que o nome xurdiu da tradición
Os membros da peña deportipoética galega. Pondal usa grei
vista Grei Xentalla querían reicomo sinónimo de grupo, clan
vindicar unha selección galega
ou colectivo, e xentafla aparece
de futbol. Uníronse para isto
como verba da rua, equivalente
con siareiros do Celta e do
a "xentuza", mozos con gañas
Compostela pero costoulles a - de ''tralla'', que é como lles gosta.
definirse. O cativo número de ·
ruptura cos Riazor Blues, grupo
ex-Riazor Blues foi medrando e
ao que pertencian. Din que todo
agora xa superan os 130 carsexa pola selección e polos
nets. b.evan a cabo diferentes
seus ideais independentistas.
Non queren inimigos,· o único
actividades: editan adesivos, tan .
que non aceptan é o feixismo.
camisetas, organizan concertos
e, sobre todo, viaxan tras o DeEste grupo naceu a finais do
portivo da Coruña. Traballan a
ano 1995. A idea dunha seleccotio na edición do seu voceiro
chamado Tranghallada.
ción nacional foi o desencadeante que provocou o nacimento
de Grei Xentalla, despois
Din que foi moi emocionante o
dunha escisión dos Riazor concerto que, xunto co resto
Blues. Esta reivindicación predos Siar~iros Galegas, organizaron a favor da selección ,en
cisaba dun proxecto conxunto,
Santiago. Non esquecen a colano que estiveran representados
afeizoados de todas as equipas
boración de grupos como Diplogalegas. Nun colectivo com<;> <:>
máticos, Skornabois e Xenreíra.
. que forman os Riazor, a peña
Para elas é válido talar dun "Esmáis numerosa do país, con
tado opresor" e queren relaciomáis de cincocentos socios,
narse. con todas as peñas antinon era fácil porse de acorde.
f eixistas coas que poidan conPesaban moito as liortas mantitactar. Ainda que din que nos
das sobre todo cos siareiros do
Riazor Blues hai pluralidade de
Celta pero tamén cos do Comopinións, comentan que "nunca
postela. A maioria decidiu que
fumos ben acollidos. Ademáis, a a reivindicación da selección
directiva do clube 'pretendía imnon pagaba tanto a pena como
pedirnos a colocación de banpara ter que reunirse c<;>s seus
deiras da pátria, o que nor:i coninimigos máis achegados. Cheseguiron". A sua idea é cambiargou a ruptura; o grupo que dese ao novo fundo do estádio,
cidiu separarse denominouse
abandoando Xeneral, a grada .
Grei Xentf].lla.
dos Ríazor Blues.•
e0- MANO"EL BELLQ
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Xuízo contra ecoloxistas
acusados de despregar
unh~ pancarta
Seis membros da Plataforma
Cidadán contra a Incineración
e pola Reciclaxe,
Reutilización e Redución da
Coruña foron citados en xuízo
de faltas para o 28 de Maio ·
polo Xulgado de 1-nstrución
número tres da Coruña
acusados de despregar unha
pancarta co lema Incineración
non, Reciclaxe xa, no decurso
dun pleno municipal extraordinário celebrado o 18 de
Décembro do pasado ano. A
acción emarcábase na denúncia ecoloxista sobre a adesión
municipal ao Plano de
Hesíduos da Xunta, que contempla a incineración na planta de Cerceda. "A nosa
proposta foi pacífica e respetuosa", recordou a Plataforma
que pediu ao concello retirar
os cargos. No mesmo sentido
expresouse o BNG local e outras entidades culturais,
· sociais e viciñais. Porén, o
concello pediu o arresto para
os inculpados.•

-Semana Verde de Silleda
co recinto feiral rematado
O Mércores 29 de Maio foi
inaugurada a XIX edición da
Semana Verde de Silleda,
que este ano vai desenvolverse no marco dunhas instalacións totalmente rematadas. A superfície tbtal da
feira é de 428.000 metros
cadrados, entre exposición,
auditório e
estacionamentos para
veículos. Ainda que en edi·
cións anteriores xa se utilizara parte ~as instalacións,
é na actual feira cando os
asistentes van poder disfrutar dun recinto totalmente
rematado. A organización
agarda que o número de visitantes supere o cuarto de
millóns. En canto ás empresas asistentes, e·s tas serán
máis de mil. A Semana Verde é a segunda feira máis
importante de Europa, despois da de Berlin.•

O Gernika

será transladado
temporalmente a Euskadi
- O museu Guggenheim de Silbo será o cenário dunha exposición de pinturas do pintor
malagueño Pablo Picasso que
incluirá ao histórico cadro Gernika. A exposición, en Xuño .
de 1997, servirá para inaugurar o mu~eu. Esta é a primeira
vez que o Estado acede a
transladar ao País Basco a.
pintura que Picasso realizara
en 1937 por encago do Gover- no -da República-e que denunciaba o bombardeo desa vila
por parte da Lexlón Condor,
enviada por Hitler en apoio do
seu fiel alidada Francisco
Franco. A cesión temporal está emarcada no pacto entre o
PP e o PNV para facilitar a
eleición do goVerno de Aznar.
Contado, o Governo basco ten
repetido a sua intención de
ser a sede definitiva da pintura, algo ao que non acede o
Governo español.•
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preparador de oposicións durante cinco anos no momento
de celebrarse a oposición. Pereiró incumpriu este requisito.

DA
TERRA
AS2BAl..l..ADA

Como funcionário de educación, para realizar unha actividade complementária como impartir clases, tiña que declarala
-e asi perder o complemento
específico-, sob pena de ser expedientado: tampouco fixo tal.

· Preparador
de oposicións e
examinador
ao mesmo tempo
Xosé Ramón Pereir6 ·Rodrí- guez, inspector de ensino médio de matemáticas en Pontevedra, ten á profis.ión no seu
puño. Catedrático de instituto e
Inspector de Educación por
oposición, dedfcase a dar clases particulares aos opositores
na rama de matemáticas e ten
compatibilizado este labor co
Presidente Coordenador dos
Tribunais de Oposición na sección de matemáticas.
En 1994 Pereiró Rodríguez preparou para as oposicións de matemáticas a tres grupos de doce
alunes cada un, aos que impartia unha clase semanal de tres
horas e pala que cobraba
25.000 pesetas·mensuais a cada
asistente. En total, percibia
900.000 pesetas ao mes. Ese
mesmo ano, en Decembro, foi
nomeado Presidente Coordenador dos Tribunais das Oposición de Ensino Médio de Matemáticas, que se celebraron en
Vilagarcia. Como tal, examinou
aos seus próprios alunas.
A Lei da· Función Pública e e as
convocatórias de oposicións estabelecen que nengun membro
do Tribunal -o seu presidente
incluido- pode ser ou ter .sido

. Xosé Ramón Pereiro e a sua
dona, tamén catedrática de matemáticas (no Instituto Valle Inclán de Pontevedra) exixen sixilo aos alunos, que deben recorrer a eles cunha recomendación que garanta unha mínima
seguridade. Unha vez aceitado
ao aluno, imparten clases no
seu domicflio, na urbanización
da Caeira, en Poio, na rua llla
de Ons número 7. As medidas
de control incrementáronse o
ano pasado, cando Pereiró sospeitou que podía estar a ser investigado, ne e momento exixiu ao seu alunado que asinara
un documento acreditando que
recibia as clases de forma desinteresada e sen cobrar.
Hai un compló de silenzo en
torno ás actividades de Xosé
Ramón Pereiro Rodríguez e
case todos os seus aluno& calan como petos, ainda que en
Pontevedra é un secreto a voces. Coma un dos Inspectores
máis antigos do país -leva no
cargo desde meiados dos anos
setenta-, Pereiró é o factotum
da Inspección de matemáticas
na Galiza, ninguén lle fai sombra e está detrás do nomeamento dos presidentes de Tribunais ·de Matemáticas das
Oposicións de toda Galiza, desa combinación sai o temor
que esperta entre opositores e
funcionários, os primeiros porque el é a chave de aceso ao
ensino, e os segundos porque
co seu poder é quen de conquerir un expedente sancionatório contra calquera. +

Xosi'.. MEJUTO

Toshack e a premodernidade
Que é a posmodemidadé Moi doado: é ].B. U,lo Arsénio? Eis o te,
des: nas antípodas de J.B. Hai futuro? Quen somos, de onde vimos, a
que xogamos, perténcenos Europa? Perguntádello a J .B.
Se cadra aínda non sabedes quen é r~almente J.B., adestrador for,
mado na tradición lendária do Liverpool, seica campión de Europa,
seica o treinador que levou ao Real Madrid a bater unha chea de ré,
cords, seica un tipo displicente e de dialéctica dura, castelán co,
manche aportuguesado, ti non és ninguén, neno, ti nunca xogaches
en Anfield Ro.ad, ti non sabes coma bota o balón.
Eu, eu, eu, eu, eu. lsto é: J .B.
A posmodernidade subvertiu todos os valores e mudou mesmo a
eséncia do xogo. De súpeto o fútbol pasou do céspede á bancada
mediática. Os treinadores puxeron garavata, uns parodiaron a Bor,
ges, outros doutoráronse nas artes da guerra psicolóxica: xa logo os
campionatos se dilucidan nos mass media antes do que sobre a her,
ba; ti dame un bo titular e eu convertireite no heroi dos devorado,
res do Marca.
Velaí a explicación do fenómeno J.B. Velaí porque Arsénio non lle
acaía a Lendoim. Velaí porque o deportivismo entrou en crise: porque
a directiva non se decatou a tempo de que ás veces é literalmente suici,
da renunciar sen máis ás eséncias da tradición, ao peso da história.
Autoxenreira: rodó moi premoderno.+
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Oproceso q~e se está adar no Estado español é semellante ao de ltália

Os sumários do GAL poden depurar, por vez primeira, ·
os aparatos do Estado
* A . EIRÉ

Os distintos sumários abertos en relación aos GAL, fondos reservados e comechuras de altos éárregos, poden depurar, por
primeira vez, a herdanza duns aparatos do Estado formados na
cultura de violación impune dos dereitos humanos. Estes revólvense tentando, por meio da chantaxe ás institucións democráticas, paralisar as depuracións de responsabilidades e investigacións. O xeito é o de extender a culpabilidade ás máis altas
instáncias políticas para que, estas, en consenso, decidan pór
un ponto final, en forma de lei ou de pacto. Mentres tanto, a
xustiza segue un proceso semellante ás Mans Limpas italianas.
Xa ninguén se acorda do 23-F
múltiples denúncias que realizanen do pacto firmado entre mili- -ron desde a própria Guardia Civil,
tares e autoridades civiles (Pacconcretamente desde o sindicato
to do Capó) que deu lugar a unclandestino, con guardias expulha nova fase de loita contra os
sados, encadeados e, algun, pronacionalismos, especialmente o
cedente precisamente de lntxaude Euskadi , con leis como a Anrrondo, morto en circunstáncias
titerrorista, a Lei de Defensa da
pouco claras. E tamén as centos
Constitución ou, logo, a Lei Corde denúncias de cidadanos, socuera. Ninguén semella lembrarbre todo os que pasaron polo
se que foi daquela cando, entrocuartel donostiarra. Non só atopaques do desplegue do Exército
ron pechas as portas dos meios
no País Basco, como demandade comunicación, senón unha soban os golpistas, se puxo aos
ciedade á que situaran a favor de
militares ao mando da loita antitales medidas represoras.
terrori sta: xenerais Sáenz de
As sorpresas de agora
Santamaria, Enrique Casinello e
comandante Galindo. Ninguén
Pretenden descalificar agora aos
lembra que tamén foron nomeaxuices , sobre todo , a Garzón,
dos como xefes policiais os máis
distinguidos represores durante
afirmando contínuamente que é
o franquismo como o inspector . unha vendetta, ou a Gómez de
Liaño relacionándooo co seu irgotos comezouse pola UCIFA e o
Ballesteros. Ninguén quer publiextorsións ao traficante de arcoronel Pindado. Pero houbo unmas ao servício do Estado espamán e con Mário Conde. Non só
citar que foi entón cando comeha reacción en cadea tal como se
zou unha nova fase na loita conñol, Al Kassar, por non talar de
esquecen todas as denúncias,
lios de faldas. O xuiz Bueren foi
preveía, e con magnitude máis
tra ETA, e que o Plano ZEN (Zosenón que agachan que no sugrande e multiplicadora. Roldán
na Especial Norte)foi aprobado _mário non están só os xuices,
máis vulnerábel e despois de ter
foi a bomba detonante e lago veu
tamén hai un Ministério Fiscal,
que ralentizar algun xumário, depolo governo e tiña unha parte
Mário Conde e Mariano Rúbio.
segreda, segundo se divulgaba.
cidiu marchar á empresa privada
representante do Estado, e uncon contrato supermillonário.
Os explosivos ian r.eaccionando
has partes personadas, entre
Cal foi o cámbio producido? Que
elas as acusacións populares
en cadea até que a onda expansiva sacudiu á Moncloa. Daquela
(recorden cando foi ninguneado
O ex ministro Antoni Asunción
as persoas que durante a transiGonzález asustou e tentou dar
o advógado Fernando Salas).
declaraba a semana pasada,
ción viñan actuando clandestinamarcha atrás. Garzón vaise, con
pasando case desapercibido,
mente contra ETA, nun xeito de
el, pouco despois, Pérez Mariño
que fora unha decisión do GoDescaliffcase tamén o sistema
guerra financiada privadamente,
e alguns máis, e deciden conti;
verno e do PSOE, senlleiramencontaron desde o 23-F coa coempregado na elaboración do
sumário e até demandan que,
te de Felipe González, a de limnuar o traballo pero desde fóra. E
bertura de parte do aparato do
o que están a facer agora.
para evitar os sistemas de pinpar os "sumidoims do Estado",
Estado , co diñeiro procedente
ao comezo da sua última lexiszas, se agrupe todo nun macro
dos fondos reservados para filatura. Afirma que Garzón non
O ponto final
sumário no Tribunal Supremo.
nanciarse e, o que é máis importivo aceso aos papeles qu__e agoSeria o xeito de darlle carpetatante, coa cobertura moral e o siCando se remove nos servícios
zo. Estas mesmas persoas fora manexa, pero confirma que
léncio das maioria das forzas posegredos e cando hai grandes inron as que gababan continuaera un dos encargados de pór
líticas e dos meios de comunicatereses económicos polo médio,
mente a operación Mans Lim- • orde no Ministério do Interior.
ción, que pasaron a ser, seguncomo no caso de Mário Conde,
pas, desenvolvida na ltália. O
do se recolle no Plano ZEN, "elepero tamén doutros moitos, incluífiscal Di Pietro pasou a ser un · A voadura controlada deses esmentos principais na loita antitegrande heroi tamén na España,
rrorista''. Moitos xornalistas conpor exemplo. Os mesmos que
vertéronse en asalariados milloM. VEIGA
anatemizan a Garzón, demannários do Ministério do Interior.
daban daquela con insisténcia
un Di Pietro español.
As denúncias de Amnistía Internacional, os informes xurídicos
como o Informe Navajas, que
Existen máis. afinidades entre o
implicaba a Galindo na guerra
caso italiano e español. En ltália
suxa e no lucro através da activio derrumbe do bloque do Leste e
A cuestión non é que Galindo desarticulase 120 comandos. A cues~
o cese da ameaza comunista,
dade antiterrorista, non só foron
tión é saber como, na província de Gipuzkoa, podia haber tanta
acalados polo propaganda guque permitiu agora que a esqúerxente disposta a matar.
vernamental, senón que tres Fisda chegase por primeira vez ao
cais Xerais, consecutivamente,
Governo con cinco ministros exgngavetaron o informe do fiscal
comunistas, propiciu a necesidaGalindo só abandonaba o cuartel para dirixir razzias. "Detiña a 50
da Audiéncia de Donósti até fade de poñer orde no aparato do
bascas, facíalle mil perrerías, logo escollia a un e endosáballe a ·per=
celo desaparecer. Libros como A
Estado e depurar" responsabilidaSéncia a un comando. Todos os demais saian dispostos a vengarse".
Rede Galindo , escrito por Pepe
des, tanto en relación á Máfia co·
E o que declara o policia Angel López Carrillo.
Reí, acadaron tiradas escandamo a guerra suxa que tiña tradelosas, con xa nove edicións,
ado as vigas da democrácia itaHai anos un xomal basco titulou: Ama de casa marre dun ataque ao
liana. A Di Pietro tentaron liquimentres que o xornalista era encorazón ao abrir a porta e ver que é a Garda Civp. Haberia ·que
cadeado por infúndios pouco
dalo tanto físicamente como ante
comprobar cantos deses mozos de Jarrai non despertaron algunha
despois de ser operado do coraa opinión pública, abríndolle invez en··plena noite. coa imaxe da sua nai e do seu pai, axoenllados e
zón. As denúncias realizadas
cluso sumários. Hoxe é ministro.
encañonados polos fusiS'. dos homes de Galindo. Amnistia Interna~
Recordemos que foi encadeado
por Diário 16 ou nestas mesmas
cional denunciou a prática de torturas no País Basca en várias oca~
páxinas (as fontes atopaban too mismísimo Bettino Craxi.
sións.
das as portas de Madrid pechadas) foron sistemáticamente igTamén a Garzón e compaña
O xeneral desarticulou 120 comandos a costa de criar o caldo de
noradas e descalificadas. -Otras
tentan chantaxealos e aparececultivo doutros tantos. Por isa ETA segue, traxicamente, fresca.+
veces recurriase á ameaza.
ron íñfúndios como os famosos
É preciso tamén ter en canta as
viaxes de Garzón ao Caribe, ou

120 comandos
•

t

do algun ministro e vários ex, beneficiados nos grandes , negócios
da loita antiterrorista-droga, o alcance do afloramento de lixo non
pode calcularse con exactitude.
Parte dos implicados, con Conde
á cabeza, tentan expandir todo o
que poden as impl_
icacións, sabedores de que é o único xeito de
que eles poidan sair ben parados. Manexan dosieres, mercan
vontades, tan talar a testigos antes mudos. Os xuices, loxicamente, aproveitan deste clima que
lles permite ter acceso a informacións até de agora vedadas.
O PP, que estivo alentando a explosión, porque o beneficiaba para chegar á Móncloa, atópase
fan atrapado como o próprio
PSOE. Ambos partidos andan a
devalar co xeito de controlar estes preseiros que regan á opinion
pública con purin fedorento. Ensai an fórmulas porque saben
que a sociedade non admitiría
unha Leí de ponto final. Seria a
volta do PP á oposición. Uns e
outros falan de nerviosismo e de
medo na sociedade. Medo que
eles están intentando inculcar
coa axuda de asociacións pantasmas como a que convoc·au
unha manifestación diante da
Audiéncia Nacional, da que se
desligou até a Asociación Duque
de Ahumada. Voltan a ameazar
cos militares. Até Pujo! súmase
ás insinuacións dun apaño. Arzallus, máis precavido, sen atizar
no lume, afirma que se poderia
chegar a un consenso -sempre
que no Parlamento se fixe un acto de contrición e se recoñecesen os crimes. Uns e outros saben que, ao· final de todo, van
aparecer a famosa capitulación
do 23-F. Isa é o que teme Pujcil,
tamén Arzallus, pero este sabe
que sen arranxar axeitadamente
o tema GAL, non se poderá dar
unhri saida á loita en Euskad i. •
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.OBNG afirma que a Unión Monetária vai empobrecer ás sociedades menos ~esenvolvidas; ~ntre elas Galiza

O PSOE péd~lle ~o PP maior entusi~smo
no cumprimento dos prazos de Maastricht
.

*

.

MANUEL SEOANE

Maastricht é o ponto de encentro entre o Governo de José María Aznar e o felipismo. eonservadores e socialistas comparten
no básico as liñas mestras do programa económico auspiciado
pola Unión Europea. Nunha interpelación urxente dirixida ao
Executivo, o PSOE pédelle á equipa de Aznar que "España continúe sendo un sócio firme e entusiasta" da Europa de Maastricht. O BNG, pola súa banda, arredouse, máis unha vez, da
· mensaxe oficial. "Maastricht empobrecerá ás sociedades menos desenvolvidas, Galiza incluida", dixo Francisco Rodríguez.

Maastricht apenas deixa marxe
cataláns defenden sen fü;uras o
ideário da Unión Monetaria e
de manobra ás políticas económicas dos Estados membros da · Económica Europea. Todos cobizan que o Estado español cheUE. Hai un libro de ruta e non
se perdoan as heterodóxias. A
gue ao 3 f de Decembró de 1997
en condicións para selar a conreducción da débeda e do déficit
verxéncia nominal coas econopúblicos. a contención da inflación e a rebaixa dos tipos de xumías do centro do continente.
ro deseñan o ríxido marco a:o
"Para nós, o cumprimento dos
que se deben cinguir os minisprazos de converxéncia_é un obtros de Economía dos Quince.
xectivo irrenunciábel. Gastamos
Conservadores e socialdemódo discurso .d e Aznar porque
cratas de todo o continente -O
marcou distáncias coas. posiEstado español está lonxe de
cións euroescépticas dalgúns
ser unha excepción- profesan
sectores do seu partido", explicaron fontes socialistas. O PSOE
unha fe inquebrantábel na virtualidade da Unión Monetária e
vai pór especial énfase en fiscaliEuropea. O primeiro pleno parzar no, C_
ongreso a política eurolamentar da Sexta Lexislatura
pea do PP. "Non irnos permitir o
puxo de manifesto até que ponmenor desviacionismo a respeito
to converxen os ideários do PP
dos prazos da converxéncia",
e do PSOE ne~e aspecto cruafirman. Nese senso, a deputada
Aroz lbáñez afirmou no pleno: "O
cial da política do Estado.
grupo socialista considera que o
Na sesión plenaria celebrada o
obxectivo de _acceder desde -o
día 22 de Maio, os socialistas diriprimeiro momento á terceira fase
xirbn unha interpelación urxénte
da Unión Económica e Monetária
ao Governo para teren constáné realizábel e altamente benefici a do degrao de compromiso
cioso para o rioso país".
con Maastricht atinxido polo PP.
O Vicepresidente do Executivo,
Non se cumpre
Rodrigo Rato, reafirmou a súa
nengunha condición ·
vontade de cumprir escrupulosa- ·
mente cos prazos previstos para
O Estado español non cumpre
a converxéncia europea. Por bonestes intres nengunha das conca da súa deputada Aroz lbáñez,
dicións precisas para a súa eno grupo par~al'!Jentar do PSOE
trada o 1 de Enero do 1988 na ·
despexou calquera dúbida a resUnión Económica e Monetária. O
peito do seu aliñamento co GoVicepresidente do Governo e miverno ao avaliar coma "moi positinistro de Economía e Facenda,
vamente" a intervenci6n de Aznar
Rodrigo Rato, afirmou o propósino debate de investidura "nos asto do PP de efectuar a reducción
pectos relativos á política de con- _ do déficit público nun 70 por cen-·
verxéncia para a Unión Europea". · to antes do 31 de Decembro de
1997. "Poderemos facer a reducTamén os nacionali$tas bascas e
ción e o axuste do 70 por cento

Francisco ~odríguez, parlamentário do BNG en Madrid.

nestes 18 meses? Esa é a nasa
responsabilidade como Governo", dixo Rato no pléno. Das palabras do sobranceiro membro
da equipa Aznár dedúcese nidiamente a.firme intención do PP de
adelgazar aínda máis o sector
público no Estado español. Os
socialistas han oferecer todo o
seu apoio a Aznar para que teime nesa dirección.
E, máis unha vez nesta recén
encetada lexislatura, o nacionalismo galega fixo ouvir a súa voz
discordante coas teses manexadas polo Governo e polo primeiro partido da oposición. Na súa
primeira comparecencia de ton
europeu, o deputado do BNG e
voceiro do Grupo Mixto, Francisco Rodríguez, situouse nunha
posición "di"stante ao dogma no
que se moven os dous grandes
partidos de eido estatal". Rodríguez criticou a visión puramente ..

economicista- dos abandeirados
da Europa de Maastricht.. "Mesmo personaxes tan pouco sospeitosos para o status-quo como
Jacques Delors teñen anunciado
que o monetarismo pode provocar gravísimos problemas no futuro da Unión Europea", afirmou
o voceiro do BNG no Congreso
dos Deputados.
Francisco Rodríguez sostén que
a aplicación dos critérios de
converxéncia ha agudizar as diferéncias entre as clases sociais
e asemade entre os países do
centro e as nacións da periféria.
"Maastricht só se ocupa das
magnitudes macroeconómicas e
esquece a econom ía real , a produtiva. A estrita posta en práctica da Unión Económica vai producir o empobrecemento das
sociedades menos desenvolvidas, Galiza incluida", engade o
deputado nacionalista.+

Cristófol Soler apostaba pala catálanización epor coidar apaisaxe isleña

Adestitución do presidente balear pode enfrontar a CiU e PP
Ainda non se .cumprira un ano
da sua dimisión e o ex-presidente balear, Gabriel CanyeUas faise de novo co control do Govérno nas illas. Nunha operación
lóstrego, aproveitou a remodelación do Gabinete que ia realizar
o seu sucesor, Cistófol Soler,
para lograr que o desautorizase
o grupo parlamentar popular. Só
catro parlamentários lle deron o
seu voto. Os catro .ian estar no
governo, pero, consumada a dimisión, estos apresuráronse a
mostrar o seu apoio ao que vai
ser o novo presidente, Jaume
Matas. Este foi sempre considerado o home de Canyellas, senda un dos causantes da remodelación , por non compartir os cri- ·
térios do presidente que, primeiro ia cesalo e lago conviña en

mudalo unicamente de carteira.
Se a operación ten como elementos principais o intento do
fraguista Cányellas de retomar o
control guvernamental, despois
de verse abrigado a dimitir ante
as presións de Aznar polo escándalo das comisións ilegais
na construción do túnel de Soller, existen tamén outras razóns
de fondo que oblrigaron ao expresidente a tomar esta decisión. Uns motivos .son políticos
e outros económicos.
Entre os primeiros atópanse o
profundo autonomismo de Soler
que, acreditando no discurso
eleitoral, demandou para as Baleares o rango de nacionalidade
histórica. Durante o seu manda-

to, Soler cultivou unas intensas e
- amigábeis relacións con Jordi
Pujol, axudando ao desenvolvimento lingüístico do Gatalán nas
Llles que camiñaba cara adoptar
a norma do ·Principat na vez das
diferéncias que están alentando
-en Valéncié! co benepláctito de
Madrid. O dia da dimisión, preci-samente, rexeitaron o proxecto
lingüístico apresentado por ·SG.>ler.

gradación meio, ambiental. Unha
lexislación re. E preciso lembrar
que a oposición balear ben denunciando desde hai mais dunha·
dúcia de anos que o ex presidente, amigo de Fraga, governa as
-illas coma cauto privado, facendo
e desfacendo segundo os seus
intereses ~mpresariais.

Se agora o novo Governo balear, sobre o que ainda non se .
Ente os motivos económicos dos
pronunciou nen o PP a nivel
que · nos gastaba Canyellas é
estatal nen Aznar, impón unha
poi ítica de enfrontamento con
preciso citar a política mediamCatalunya, as discrepáncias enbiental. Canyellas é un dos m.aiores empresários das illas, con- · tre CiLJ e PP póden verse auxµntamente con Abel Matutes.
mentadas. Nos pactos con AzBasea os seus éxitos em,presanar estan contemplada a maior
riais nas urbanizacións é negóincidéncia da cultura catalana
ci os turísticos, realizados na
tanto no Reino de Valéncia comaioria dos casos a costa da demo nas llles.+

Aznar ·
mudo en Marrocos
José Maria Aznar tentou marcar un novo estilo nas suas visitas ao exterior na primeira
que celebrou a Marrocos. Negouse a talar coa prensa
española de asuntos internos
e coa marroquina dos asuntos
do seu país. Foi asi unha visita
de cordialidade, un xesto, no
que Aznar non quixo sacar a .
colación os temas da ex colónia sahariana e dos direitos
humanos que tanto lle reclama
a Cuba e Hasan non se referiu
· a Ceuta e Malilla. Pero o Governo marroquina falou doutro
xeito . Rexurdiu un pantasmagórico grupo terrorista que
ameaza con levar accións
contra os intereses españoles
en Ceuta e Melilla. Este grupo
xa actuou até a Marcha Verde,
que supuxo a entrega db Sahara Occidental a Marrocos.
Desde os servícios segredos
españois considérase que o
grupo liderado por Mohamed
Abdu é paraguvernamental.
Aznar tampouco quixo comprometerse a condonar parte da
débeda, 242.400 millóns de
pesetas, que o reino alahuita
ten contraído co Estado español. Non se sabe se houbo
acordes segredos, máis o ministro de Exteriores, Abel Matutes e outros destacados dirixentes do PP teñen múltiples
negócios relacionados con Marrocos, servíndose alguns da
entrega de Sidi lfni. +

Peden 35 anos de cárcere
para Mário Conde
Estafa, apropriación indebfda e falsedade son os delitos
polos que o xuíz Garcia-Castellóo acusa a Mário Conde.
Delitos que, de quedar
probados no xuício oral , serian castigados con 35 anos
de cárcere, segundo o novo
código penal. Mentres non
se celebra a vista, Conde terá que depositar unha fianza
que supera os dez mil
millóns. Tamén foron encausados os seus máis directos
colaboradores, Arturo Romaní, Fernando Garro, Pérez
Escolar, Ramiro Núñez, Enrique Lasarte e máis Eugénio
Martínez. A fianza en
conxunto ascende a 16.281
millóns de pesetas. No auto
de 46 fólios o maxistrado
considera probado que Conde roubou de Banesto 7.966
millóns de pesetas, sacando
da caixa ou ben lucrándose
de transacións ao banco do
que era presidente de distintas empresas do grupo.+

OBloc de Progres xa une
comarcas de Valéncia e
Catalunya
Rachar na vida cotiá a fronteira autonómica entre Valéncia
e Catalunya é a idea do Bloc
de Progrés. O proxecto está
composto por máis de
catrocentos "bloques", case
todo.s· no País Valenciá. Pero
na primeira quincena de Maio,
formouse o que une ás comarcas do Baix Ebre, en Catalunya, e a valenciana do
Maestrat.+
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Opaís árabe deberá ~mpregar os cartas en indemnizará ONU eKuwait

Ocidente permite -a venda de petróleo·a
Iraq para conseguir a béJixada dos prezos
-o- e.e.
O recente acordo entre a ONU
e Iraq para o levantamento parcial do embargo do petróleo
servirá tan só minimamente
para aliviar a situación dos cidadáns, dado que grande parte
dos ingresos pola venda de
crú destinaranse ao pagamento de indemnizacións a Kuwait
e ás próprias Nacións Unidas.
O acorde autoriza a Iraq a vender durante seis meses petróleo por un valor de até 2.000
millóns de dólares, coa obriga
de que o governo de Bagdag
utilice os cartos na compra de medicinas e alimentos para a
povoación, que desde 1990 .sofre as consecuéncias do bloqueo internacional.
Sen embargo, só uns 850 mi- ;
llóns de dólares serán destinados a ese obxetivo. A maior
parte dos benefícios .d.eben
adicarse a indemnizacións· de
guerra e aos gastos da comisión especial da ONU encafregada de supervisar o desar'hlamento iraqui.

Condicións draconianas
Kuwait exixe a Iraq o. pagamento de 100.000 millóns de dólares en compensación polos danos sofridos durante a invasión
e os sete meses de ocupación.
Desta cantidade, 460 millóns
deberán ser abonados cos car·tos que se obteñan agora pola
venda de cru .
O acordo exixe ademais que
ffi Iraq entregue á ONU perto de ·

~ 700 millóhs de dólares destina-

< dos ao Fondo de Compensa~
0
O presidente norteamericano George 6ush arenga ás tropas do seu país no deserto iraquiano durante a
guerra do Golfo.

M. VEIGA

Manter a raia
A raia imaxinária que separa Kuwait de Iraq foi trazada no periodo
col nial polo cartógrafo ingleses co fin de fragmentar un dos
maiores xacementos petrolíferos do mundo. A bolsa de crú que hai
debaixo da liña fronteiriza pode ser chuchada desde as duas beiras.
Iraq, cunha sociedade estruturada e en progresión, aspirou a desfa,
cer o entorto colonial. A monarquía ditatorial e proocidental de
Kuwait tampouco estaba lexitimada para realizar unha defensa pa,
triótica da sua nacionalidade.
O problema era outro. Ocupando Kuwait, Bagdag pasaba a contra,
lar máis do 20% do petróleo que se produce no mundo e polo tanto
. acadaba unha posición de forza importante á hora de determinar os
prezos. Desde os presupostos ideolóxicos ocidentais a guerra era
abrigada. Os bombardeos masivos e a matanza de iraquis indefensos
no deserto, sempre minimizada polos méios de comunicación de
Ocidente, serviron para manter o domínio sobre o custo da enerxia.
A demostración de firmeza surtía ademais un aleccionador efecto
ante calquer país do terceiro mundo que pretendese exercer a sua •
soberanía, unha vez desaparecido o estancamento xeopolítico que
provocaba a pol~tica de bloques.
Ocidente segufrá facendo todo o posíbel para que Iraq non vertebre
a sua sociedade, de modo que se con1'1rta nun competidor e nun
modelo na rexión. Clinton segue reservándose os pozos de Texas e
Alaska para o século que ven, cando previsibelmente o petróleo co,
.mece a escasear noutras .partes.•~

cións por reparacións de guerra
e a sufragar os gastos da UNSCOM, a comisión encarregada
de desmantelar o armamento
de destrución masiva iraqui.
Outra parte tamén se destinará
aos gastos da comisión de Nacións Unidas encarregada da
protección dos 3,5 millóns de
kurdos que viven nas rexións
do norte de Iraq.
Oeste xeito, unha vez efectuados to.dos os descontos, cada
un dos 18 millóns de iraquis recibirán eri medicinas e alimentos só entre sete e oito dólares ªº mes. lsto sen descontar os
gastos en fnfraestruturas e
transportes que deberán realizarse no país, entre eles a reparación do oleoduto lraq-Turquia,
necesário para iniciar as exportacións de cru.
Cai~a·

dos pre:zos

O acorde que permitirá a Iraq
a venda de 700.000 barrís de
cru diários facilitará a baixada
dos prezos nos mercados internacionais. Estas exportacións serán as primeiras desde
que ONU, orientada. polos Estados Unidos, impuxo sancións
ao país árabe como "castigo"
pola invasión de Kuwait, nun
conflito que meses despois
deu lugar á chamada guerra ,
do Golfo.+

PODERES MUNDIAIS, PROBLEMAS LOCAIS

-o- e.e. ·

NovC?s intentos de parar
aguerra en Angola 5 anos despois
dos acordos de paz
O 31 de Maio de 1995, o presidente angolano, José Eduardo
dos Santos, e o líder do movimento guerrilleiro UNITA, Jonás .
Savimbi, asinaban en Lis.boa os "acordes de Bicess~" para a
paz en Angola, baixo a supervisión do entón presidente portugués Mário Soares e o secretário xeral da ONU; Butros Gali.
Daquela pensava-se que o acorde supuña a fin definitiva dunha
longa guerra, non allea aos intereses petrolífe.ros de Frántia e
de EEUU, que ate 1991 provocara un millón de mortos, refuxiados e eivados, sen contar cos prexuizos directos na economía,
de máis de·25.000 millóns de dólares.
Froito dos acordes celebráronse en 1992 as priméiras eleicións
xerais multi-partidistas que deron a victória a Fernando dos
Santos, candidato do MPLA (no poder dende a independéncia
do pais en. 1975).
Pésie a que a ONU proclamara as eleicións coma limpas e xustas, a UNITA non aceitou os resultados e provocou un novo estourido da guerra.
O acorde contempla tamén a criación dun Governo de Unidade
e Reconciliación Nacional, coa inclusión de ministros da UNITA,
e a volta ao Parlamento dos 70 deputados que obtivo a UNITA
nas eleicións do 92.
Non obstante, Savimbi manten duas esixéncias que o Governo
angolano considera inaceptábeis: a renúncia de Dos Santos e
_que os xenerais da UNITA manteñan o control das províncias
diamantíferas das Lundas. +.

-Ofestival de Eurovisión acrescenta en Bélxica
_o debate sobre os separa6smos.
-A actitude de Flandes durante o pasado festival da canción de
Eurovisión celebrado en ·oslo, provocou o malestar na comunidade francófona de Bélxica, Valór:iia, que o acusa de non ter actuado con "lealdade federal".
En virtude dun acorde de alternáncia rexional, a representación
de Bélxíca no festival correspondía a Flandes (rexión neerlandófona do norte de Bélxica). Pésie a que o francés, unha das línguas cooficias de Bélxica, está admitida polo re§ulamento do
certame, tanto a presentación da cantante, Lisa den Bo, coma o
vídeo promocional realizáronse integra e exclusivamente no outro idioma do festival, o, inglés. Lingua que lamén foi a usada polo representante da BRTN (radio televisión pública flamenga) no
momento das votacións ainda que a pr~sentadora do concurso
se dirixia a el en francés. Ademais, o video promocional do pais
da cantante incluia tan só imaxes de Flandes, ignorando ao resto
de Bélxica, ao tempo que presentaba ao presidente rexional flamengo, Luc Van den-Bo, coma Primeiro ministro de Flandes.
Os f-eitos foron rapidamente criticados polo governo federal de
Bélxica e por toda a prensa francófona que acusaron a .Flandes
de utilizar o Festival de Eurovisión para dar maior pulo á$ suas
aspiracións secesionistas.
A reivindicación separatista de .Flandes fixou a sua meta no .ano
1999,' no que está prevista unha reforma da ·Constitución que segundo algúns analistas poderia ser decisiva para a división de Bélxica en duas ou tres partes: Flandes, Valónia e Bruselas (centro).+

Os socialistas franceses piden a demisión
do ministro de Xus6za polo problema corso
As novas accións dos independentistas corsos están coriseguindo ·
un dos seus obxectivos: que o govemo francés declare abertamente a Corcega como un_problema de Estado e situar as .suas
r~ivindicacións no centro dos debates da A~emblea Nacional gala.
A pasada semana, durante un debate parlamentário, os deputados do Partido Socialista francés pediron a demisión do ministro
de Xustiza, Jacques Toubon, e abandonaron os seus escanos
en protesta por unhas declaracións do ministro sobre as nego- ·
ciacións cos grupos armado~ corsos.
Toubon acusara ao anterior governo de "negociar cos terroristas corsos á luz do dia e cos maletins de billetes abertos·~- Os
deputados socialistas pediron ao ministro que se disculpase por
estas afirmacións ao que Toubon se negou insistindo en que a
Administración socialista tivera unha actitude excesivamente
condescendente cos corsos.+

,

1 Un tolo canta na rua,
1 dirixíndose a dous
1

1 nenas que están nun
1 portal: Para que no
1 me olvides, nj siquiera
un momento ... Os
-··1 nenas,
deitados sobre

1
1 un cartón, baten
1 palmas cos ollas
·iluminados. O tolo
1
1 remata a estrofa e

•

1 sauda con rostro de
felicidade.

Na mesma rua,
douscentos metros
máis adiante, un
político comenta: Hai
anos que non leo nen
novelas. Poesia?
Ouh, diso menos.
Mira, esta tarde teño
que tragarme un
informe sobre o IRPF.
Cando chego a casa
do único que son
capaz é de ver a
televisión. Xa ves,
estou embrutecido.
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'-'Eu non sei talar
galega", afirma un
mozo de 25 anos. "Eu
falo coma os de
. antes, xa sabes, así,

cerrado".

Un mozo canário, de

1
:

1
1

27 an_os,. presenta no
Clube Faro a sua
obra. Afirma que el
non se documenta
para escribir e que
non le demasiadas

Boletin Oficial de A Coruña, nas
institucións autonómicas, no material cartográfico e no sistema
educativo. Canta ademais coa
tradición oral crecente de moitos
coruñeses e de Galicia. E ten tamén o uso vivo eos moradores
do cinturón que cingue ó Concello de A Coruña: as bisbarras
das Mariñas e de Bergantiños.

A resisténcia
numantina
dun topónimo
adulteradoHai pouco o Parlamento· de Galicia aprobou a proposta de lei para o cambio de denominación
dos topónimos provinciais en
castelán, La Coruña e Orense
polos oficiais en galega de A Coruña e Ourense. A tal proposta
foi xa remitida a Madrid, pois o
cambio do nome das provincias
é competencia das Cortes xerais. O Concello de Ourense axiña se sumol¡J á ,proposta de cambio . de denominación.·do topónimo provincial en castelán para
poñelo dacordo ca denominación
oficial da cidade das Burgas.
Resulta sorprendente que mentras en Santiago o PSOE e o PP
votan a prol do ·topónimo provincial de A Goruña en galego, en
María Pita defenden a versión
castelán da cidade. O balance
dialéctico en 1.995 da loita encol
do topónimo
da cidade herc u l in a foi dabondo penoso. Constructivo e
O "L" dun xar-·
dín convertíu- solidari9 sería
se, por outra practicar e
banda, nunha
liorta cotián fomentar olema:
con aetidos e "A Coruña tan
manifestos.

galega como a
quemáis"

"'

Pola sentencia
do Tribunal
Superior de
Xusticia de
Galicia se lexitimou o nome de A Coruña e a
abriga de respeta-lo galega nos
escritos oficiais, dacordo coa lei
aprobada polo Parlamento de
Galicia ó dicir que os topónimos
de Galicia terán como única forma oficial a galega. O TSXG mediante traslado ó fiscal xefe está
a considerar se poidera esistir un
delito de desobediencia por facer
caso omiso da sentencia, pois o
Concello coruñés ven dando
mostra dunha arrogancia paifoca
e dun desprecio as normas legais. Nesta porfía moita xente
pensa se os cidadáns ternos que
cumpri-la lei, as institucións deberían predicar co exemplo.
Arredor do séc. VI é cando comenza a chamárselle Faro á po-

CANTINA MEXICANA

boación antiga de Brigantium.
Andando o tempo vaise coñecendo co nome de Clunia, Crunna, Crunía. Co nome de vila da
Crunia figura no Códice Galixtino hacia 1.140.
Fernando Martíñez Morás, de
grata memoria no periodismo
coruñés, opina que a ·raíz do nome .da cidade coruñesa podera
ter orixe céltica pois a forma._
medieval Grunia podería derivarse
de groin e groyne, verbas relacionadas cos entrantes do mar e
da terra nas costas, e que na
Bretaña, Irlanda e Gales perduran en moitísimos toponímicos.
Para o P. Sarmiento, Gruña deriva do latín columna, nome ben
posta á mesma torre ou columna.
Do mesmo pareceré Joseph Cornide, pois o vello Faro, di o sabio
coruñés, visto desde lonxe, aseméllase a unha columna. Oeste
xeito A Coruña ou A Gruña é palabra galega derivada do latín "columna" a través das leis fonéticas
do romance galega. Co artigo en
castelán é un híbrido, un desatino
cultural. Habería, pois, que dicir
"La Columna" ou "A Coruña". Toda versión na toponomástica, afir_ma Filgueira Valverde, é mala pero a media versión é peor.

A guerra perdida
Pasando por alto o análise da ·
orixe ,das adulteracións, dos hí.bridos e dos erras nas improcedentes traduccións, a restauración dos topónimos orixinarios
inscríbese dentro do afortalamento do corpus social de Galicia, da nosa-personalidade, da
nosa Historia, xa que nos nemes dos lugares pervive o calco
das civilizacións.
As formas auténticas dos nasos
topónimos é un caudal importante para o estudo das esencias humanas, históricas e lingüísticas, pois a vida do pobo
está mergullada neles. Os nomes xeográficos beberon do
manantío limpo e espontáneo
da fala dos poboadores celtas,
romanos, xermánicos, árabes,
etc. Así pois, o. topónimo tradiciona1 A Coruña ou A Gruña está bautizado polos nasos antepasados e ten a súa lexitimidade afincada nas raíces da etimoloxía e da historia.
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Pouco importa que o Tribunal
Supremo, in extremis, fallara en
Madrid a prol do reQurso presen-

Por outra .banda, no ten senso
falar de i,mposicións e de referéndum. ¿E c;¡ue se someteu, por
exemplo, o plebiscito se estábamos de acordo os coruñeses con
ter unha meirande carga fiscal, o
novo imposto de actividades
económicas (l.A.E .), por exemplo? Daquela, e polo mesmo razonamento, teríase que facer tamén un referéndum entre os veciños do Concello preguntando
se prefiren fábricas , un plan industrial a prol do fomento do traballo e de axuda ós parados, ou
se están de acorde co despilfarro
das obras do paseo marítimo.

FE DE ERR2S
No número anterior, no artigo de opinión asinado por
Dionísio Pereira (Sobre Fersen ... , a foto incluida non
pertence ao próprio Fersen,
senón ao seu irmán Manuel
Fernández Sendón, paseado en Decembro de 1936. •
tado. A proposta de "La Coruña"
gozaría dunha pasad~a batalla,
mais.ten a guerra perdida.

Ó cabo do tempo o nome galega
da cidad.e co artigo no mesmo
idioma impoñerase pouco a pouco. Estámolo vendo xa: nos indicadores das estradas que dependen do M. de Obras Públicas, no D.N.I., nas autopistas,
(la correspondencia individual,
na propaganda comercial e no
tráfico mercantil, na estación da
RENFE, na guía telefónica, nos
membr.etes das delegacións ministeriais do poder central , na
Corporación Provincial e no seu

Parece unha parvada soster
que o topónimo débese usar en
castelán por se-la língua que
máis se fala na cidade. Co estes
probes argumentos, daquela a
cidade de Gudalajara, por
exemplo, ó non falar xa ninguén
o árabe, tería que cambiar o seu
nome primixenio.

Imaxe insolidaria
Convén ollar no Museo coruñés
do Castelo de San Antón unha
lápida que di: "1.442. Aquí iaz
Gomes Pérez das Mariñas fillo
de Roi Xordo das Mariñas e
de ... (o texto que segue non se
conserva) .. . de A Gruña".
A proba documental do topónimo A Coruña é moi abondosa.
Miguel González Garcés na súa
Historia de La Coruña recolle
numerosos exemplos. Poden
consultarse tamén os "Documentos Gallegos del Archivo
Municipal de La Coruña", de Andrés Martínesz Salazar.
Non se dixo sempre "La Coruña"
co artigo en castelán nin esa é a
forma de uso tradicional, afirmalo
é, pois, unha simpleza e supón
pouca idea do que representa o
tempo histórico. E se durante décadas usouse incorrectamente
non se cura co tempo o erro do
topónimo híbrido. Rectificar é de
sabios. E corresponde ós puderes
públicos restituir, a través dos especial!stas, os nomes xeográficos
porque son un aldraxe cultural.
Vivir de costas á cultura galega
supón un acto insolidario e antagónico cas demais corporacións
locais e con Galicia mesmo. Palas devanditas razóns, a perrencha infantil transmite fóra da cidade unha imaxe dos coruñeses
antigalega e fachendosa que
xenera antipatía e rechazo no
resto de Galicia. Máis constructivo e solidario sería practicar e
fomentar o lema: "A Coruña tan
galega como a quemáis".•
AGUSTIN RODRIGUEZ CAAMAÑO

Os livros da universidade
Quereria talar dun aspecto moi
concreto sobre a normalización
do galega: as bibliotecas, concretamente as universitárias.
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novelas. Escrebe o
que lle sae. Está alí
porque levou o prémio
Prensa Canaria que
patrocina a empresa
editora d.o periódico
vigués. En primeira
fila de butacas os
políticos: Carlós
Príncipe, Lola
Villarino ...
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Que lle parece o encarcerari1ento do Xeneral Galindo?

Crónica albanesa: "A
1
Xosé A. Rodríguez

Marisa Chaves

Roberto Trigo

Mariñeiro

Mestra

Mariñeiro

Non entendo a atitude do
Govemo, se Galindo vai
contra a ETA, non deben
de ir contra o GAL porque pareceria que apoian
á ETA. Se os da ETA matan, os encarceran, os soltan __ . a estes que os solten tamén e que non sexan tan rigorosos con
eles. Algo haberá que facer para rematar co terrorismo se non queremos
que remate el connosco.+

Haberia que estar no
contexto daqueles anos
para xulgar con obxectividade. Delinquiu, pero
hai xente que hoxe ocupa
altos postes no Governo
que cometeu delitos durante a ditadura e non pagou por eles. Non sei se
estará probado, hai que
presumir a sua inocéncia.
Ademais, o sumário non
foi secreto e o proceso
non foi sério. +

A pesar de estar no meu país,
se quera levar os meus estudos
na miña língua, teño que recorrer sempre á ''traducción simultánea" ao coller os apuntes. Para ser máis claro: dos 13 profesores que tiven neste curso ningún falou en galego.
Pero outra parte moi importante
para levar unha carreira é a bibliografia. O estado do galega no
eido da literatura especializada é
pésimo, desastroso. O feito de
atapar un livro escrito en lingua
nai xa é unha auténtica aventura, e cando despois de moitas
viaxes por todas as estanterias
atopamos un, a ledícia que isto
provoca desaparece ao caer na
conta de que tivemos que pasar
centos e centos de livros para
atoparmos un en galego.
E polo de agora isto vai ser difícil que cámbie (por que non se
subvenciona ás editoriais para
publicaren este tipo de livros seria unha boa pergunta a facerlle
á Xunta, aproveitando que estes
dias andan a facer o hipócrita
co gallo do Dia das Letras Galegas). Sen embargo si que poderiamos atopar estar tipo de
livros en portugués, língua que
todo gal ego pode entender, ou
polo menos ler, case perfeitamente. Mais a presenza de livros en portugués é tan anecdótica coma a de livros en galega.
Moitísimo menos anecdótica é a
presenza de livros en inglés,

moj ben, se fiSe ten algo que ver co
xo algo mau, que págue.
GAL está ben entré reíToda persoa que matou
xas. Tanto me ten que-sea outra persoa ten que ir
xa un Guarda Civil, se
ao cárcere. O terrorismo
comete un delito, por sunon se pode xustificar
posto que hai que mandalo ao cárcere. Non imporco terrorislllº· Con respeito aos que defenden a
ta que matara a etarras e
eses, como os do Goverque desartellada moitos
comandos, iso non xustino, será porque son da
mesma corda. É triste
fica a sua atitude. Con
que sexa un Guarda Ci- _ respeitü ao Govemo, queo apoia, só cabe dicer que
'Jil e por riba Xeneral,
pero a leí é a leí.•
parecense a el. •

da literatura

Daquela, quera facer un especializada é
chamamento
ás bibliotecas pésimo
galegas, e pedirlles que sexan máis responsáveis e consecuentes coa
nosa cultura. Que cando merquen, que o fagan en galego, e
que se non poden que o fagan
en portugués. Moitos galegos
hanllo agradecer.•

A.

Rodríguez

Ama de casa

Pa~éceme

ainda que é en certo modo normal, xa que é a língua do poder
a nível mundial, e, xa que logo,
teremos que achantar (polo de
agora); o que xa non é tan normal é a presenza de bastantes
livros en francés, língua que duvido moito que un galego sen
estudos específicos poda
entender
(cousa que si
Oestado do
ocorre co porgalega no eido
tugués) .

EDMUNDO

X~sefa

GZLEZ. IGREXAS

Maniqueismo
informativo
O día anterior á intervención de
Francisco Rodríguez no debate de
investidura, El Correo Gallego, na
paranoica sección "Tres preguntas y un rumor", deleitábanos de
novo coa súa misión-teima de pre-

Ana Portela
Estudante

O encarcerarnento foi unha medida cautelar pero
hái que presumir a sua
inocéncia. Se se confirman as acusacións hai
que aplicarlle a mesma
lei que ao resto dos cidadáns. Unha persoa que
mata a outra é un asasino
e non ten perdón, senón
non estaríamos nun Estado de direito. Ternos un
sistema democrático e
hai que ser coerentes. •

dirección do seu voto, pode· recoñecer como reais e próprias
as denúncias que se- están a facer. Velaí que ·Galiza se deixa
ouvír e xa non parece submisa.
E agora que tala o BNG silenciado e demolicionado, agora que
se albisca que o país das maravillas non era tal e que o demo
non parece demo, Fraga reflicte _
preocupación e incomodidade
na faciana e Trillo conmina, molesto, ao deputado a rematar. Os
efectos espe<;:iais dos méios,
agora, deberán esmerarse para
conseguiren camuflar e maquillar o ocorrido. Non interesa comentar a desafortunada réplica
dun Aznar seguramente leccionado para outro tipo de discurso.
Non interesa tan sequera reco1ler en ningures a contrarép l i ca
dun
Francisco Ro- Os méios, agora,
dríguez que d be ,
deixaba á luz
e ran
a ignoráncia esmerarse para
do presidente
sobre a políti- conseguiren
ca galega e camuflare
que facía volo
ver a sorna, a maquillar_
irania e o des- acorrido
prezo de Aznar contra GaPero velaí que Francisco Rodríguez non insulta a ninguén, nen
l iza enteira e
berra, nen é demo. Velaí que tacontra o seu
la con corrección, gardando as . proprio partido. Certam.ente, en
formas, e que ad_emais tala moi
Galiza hai galegas; pero Aznar
non parecia sabelo.
clariño. Velaí que non di toladas.
Velaí que calquera- galega ou
Ao día seguinte, ó acontecido é
galego, independentemente da

tender manéxar coma títeres aos
leitores e predispoñelos contra as
extravagáncias que os nacionalistas iluminados puidesen dicer ou
facer. Agora que xa non se pode
silenciar hai que descalificar. E hai
que sementar o campo da terxiversación xa antes de os leitores
escoitar.en a mensaxe: porque o
que menos importou sempre, por
suposto, foi a mensaxe, e agora
que vai poder ser escoitada cómpre afogala como sexa, manipulándoa xa antes de ser emitida,
tinxíndoa de xuízos de valor partidistas para embazar o seu celme.
Xa está todo o aparello disposto:
dispostos os filtros, preparados os
efectos especiais para sesgar,
mutilar, seccionar e deixar na peneira o que poida cuestionar o
mundo feliz que, como o mellar
dos esperpentos, parece Galiza ·
en mans do PP. A realidade pasa
a ser ciéncia ficción a través dun
maniqueísmo informativo que nos
anúncia decote que xa exportamos o país das maravillas. Todo
disposto. Ensaiada a sorna, a perogrullada, o recurso fácil de. desbotar os argumentos de Rodríguez baseándose na diferéncia de
votos, como esixéncias atoladas
dunha minoria.

xente vive en casas
Q1iserát;>ejs e
gratuitas, ainda qué
máis limpas que
agora". Reportaxe en
Cuba: "O governo non
pode manter a
extensa rede de
hospitais, policlínicas,
médicos de fam ília,
que é a máis custosa
do mundo". Como
reviran a verdade~ con
que .rudeza se alegran
de que a utopia non
seña posíbel!

En 1993, o xornalista
Pepe Rei presentou
en Madrid o seu libro
La red Galindo.
Acudiron as mellares
plumas da prensa.
Houbo perguntas
incisivas. Petición de
probas. Rei mostrou
datos, pesquisas,
documentos escritos e
o informe do fiscal
Navajas. Ao dia
seguinte os xornais da
capital non tiraron nen

liña.

Den_tro dun pár de
anos conmemórase a
grande crise do
Estado-nación.
España choraba po~a
perda da última

20
1 colónia; pola vitória
1 dos salvaxes e
1 violentos mambises,
•• pola Cuba ií)grat.a que
1
xa nunca máis se ia
chamar española. Os
prohome.s da cultura
-Unamuno, Ganivet,
Azorin,· Baroja ... -.
queixábanse de que
houbera pouca mau
dura e pola Carrera
de San Jerónimo
lostregaban ·cheos de
pavor os cabalas. Hai
que estar atentos ao
1 98, ainda que din que
1 a história nunca se
1 repite.

1
1
1
1 A úniversidade de
1 Donostia mobiláouse
1
1 en solidariedade cos
1 presos bascos. Houbo
· 1 piquetes e houbo 1 paro. Así o· conta o ·
1
1 nada abertzale Diario
1 Vasco. A prensa de
1 Madrid conta outras
1 cousas, dá un parte
1
1 de guerra. Dous
1 paises distintos.•
1
1
1
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escolmado de tctl xeito nos diversindicatos estatais (CC.00, e
sos méios que o celme do acorri- . UGT), e com9 isto supón un vado xa non é recoñecibel. Pero a
leirar de seguimento as suas
teima subvencionada de El Coconvocatórias a manifestarse.
rreo Gallego tiai máis alá, e chega . Tamén pon craridade no resultaa lamentar días despois riunha
do das millonárias campañas de
imaxé favorecidas pola permadas tres perguntiñas paranoides a
nente qxuda e apoio ao Governo
"cara de pocos amigos" de FranEspañol, atraveso dos méios de
cisco Rodríguez. Se cadra pretencomunicación, mais que amasan
día o que tal escrebe que o deputado celebrase as grácias do preteren dificultades ou carecer do
sidente, ou mesmo, quizais, que
suficiente calado para facer atrativa esa imaxe que pretenden
lle dese unhas palmadiñas no
poida motivar ao conxunto dos
lombo, impresionado e agradecido pala lucidez da afirmación do
traballadores do estado.
señor Aznar ao facelo partícipe do milagre, da revelación de que
Máis a realidade vaise impondo
en Galiza haxa galegas.+
ledamente e a información que
eles quixeran acochar. con enérIRENE GARCIA
xi co pecho no fondo dos cai(COMPOSTELA)
xóns, sobrancéiros, arrostrando
con ela a crueza da ·realidade
que fai mella no conxunto do tecido social. Son os saldos de
miséria, as contratacións precári as, a desregulamentación e
Teño 36 anos e non milito en
desproteción dos mínimos direinengún partido. Despois de ler os
tos sociais e laborais.
doos últimos número de A Nasa

David Balsa

Terra queria dicer que nen David
Balsa, nen as XX. SS. fixeron nada por Galiza. Os únicos que tentan facer algo son os de G.N., asi
que por favor non quiten máis a
esa xente. Rógollo. Se estamos
tentando construir Galiza non ·saquen a esta xente, que xa hai
ben méios que os quitan.+
CARLOS GRANDAL
(BURELA)

Sindicalismo
institucional
Este Primeiro de Maio _de 1.996
evidenciou con enérxico realis. mo a fonda crise que soportan
. as estruturas dos dous grandes
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Quixera, perante a necesidade
de estruturar este traballo na direción de .tres eixos (social, laboral e familiar), dicer que as bases
teóricas do desenrolo e desenvolvemento, máis da crise na
que se está a mover hoxe esta
erase de sindicalismo, non é algo
que nós esteamos inventando.
Ten a su as raices e a sua plasmáción no espello da confrontación e loita dos traballadores
contra as consecuéncias do liberalismo económico do século pasado .. Senda moi recomendábel,
por citar a alguén significativo,
sair de paseio con Engels polos
grandes centros industriais de
Manchester, e aprender ca él a
sacar conclusións, e, cun pequeno esforzo sicolóxico, podemos
darnos canta do paralelismo da

crise actual con esas épocas.
Tamén suporta un paralelismo
' de defensa, que nos abriga a un
posicionamento -se en verdade
queremos ·dar respostas na defensa dos nasos intereses-,
que seña garante da estabilidade
e mellara da nosa sociedade.
No desenrolo dos tres eixos enriba deseñados, a estabilidade
social vese esnaquizada cando
a crise tenolóxica esmagalla milleiros de empresas, facendo
concentración dos capitais, nun
reforzamento da posición do sistema financeiro-especulativo,
que coma unha apisonadora
destrue todo intento dun desenrolo sostido, máis ben estruturado no baseamento dos recursos, meio-ambiente, cultura, etc.
Cuxas consecuéncias a níveis
humans, podemos ollar no noso
pais: comarcas enteiras
que sofren estancamento e As bases
baixa do natalidade, alcolis- teóricas dacrise
mo, maior pe- na que se está a
netración das
drogas, enfer- mover hoxe esta
medades erase de
mentais, etc.

sindicalismo,

A estabilidade
non é algo que
laboral, escomenza por se- nós esteamos
re n a maior
inventando
garantía para
o empresário
de ter traballadores comprometidos coa sua empresa, traballadores que aportan calidade, e que están dispostos a unha reciclaxe permanente para
dar resposta as imposicións que
nos abriga a tenoloxía. Na outra
tace (precariedade), aparecen

os sinais da· desmotivación, .da
baixa de calidade, dos acidentes laborais, da falla de identificación de si mesmos coa sua
empresa ... etc.
O eixo familiar e o órgao social
no que se concentran as consecuéncias da crise social e laboral, estoupando a sua estrutura
no méio dun empobrecimento
gradual e xeralizadamente negativo, onde as famílias chegan
a desfacerse na máis denigran. te marxinalidade.
·
Este pranteamento de estudo e
debate da crise do sindicalismo
español, quixer, e sempre que
este tacho de galeguidade lles
pareza aceitabel, estruturalo de
tal maneira para poder, en seguinte aportacións ir amasando
a sua dexeneración ,' e cais son
os fios e os responsábeis de
converter o sindicalismo que
converxe no derredor de CC.00
e UGT, nunha cava de funcionários sindicais, nunha cova de intereses, cuxas prestacións son a
mellar regalía que podía maxinar
a patronal, nun seguimento da
política económica garante da
acumulación de recursos nuns
poucos e en detrimento do povo
en xeral. Tamén o seu pranteamento de estado que valeira de
contido e de funcións, as delegacións que manteñen nas nacións periféricas, que no caso de
Galiza son má representación
do séu centralismo, carecendo
nidiamente de toda posibilidade
de autonomía perante os poderes centrípetos do estado.+
CARLOS PIÑEIRO

(EX DELEGADO DE CC00
-
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Os gaiteiros fan un chamamento
para velar pola cultura galega
A Asociación de Gaiteiros Galegas
o vai,se.
ncontro
co ob,
db "eclo,
·ilf'res".
'á&sta na
''· Ór vez
texamos
;:ii'é ticos
. bnon
~tif: A~i,
;~léof~do na

organiza un "congreso de .unificacion" en Compostela
*

ts,

CARME VIDAL

:-::.~

Despois dunha época de confu..
sión acrecentada por miles de
páxinas en xornais e revistas,
os gaiteiros veñen de sentarse
para clarificar os límites e mar..
car as fronteiras da nosa músi..
ca tradicional. Co Simpósio «A
gaita galega» que se ven de ce..
lebrar os días 25 e 26 de Maio
no Museo do Povo Galego a
Asociación de Gaiteiros Gale..
gos buscou amparar a tradición
coa investigación. Gaiteiros e
g~iteiras de todas as tendéncias
déronse cita no que xa deu en
chamarse "congreso de unifica ..
ción" deixando claro que só se
pode dialogar cando se parte de
critérios artísticos e históricos.

Nos debates eludiuse falar da ex,
presión acuñada fóra de "guerra
de gaitas" e a Banda de Gaitas da
Depuración de Ourense ,cerne
do confliro pola rutura coa tradi,
ción galega e o seu escocesismo,
só saiu nas intervencións de for,
ma máis que velada. Quen pen,
sara que o obxectivo orixinal da
organizacion era dirimir as ra,
zóns daquela forte polémica ia
por camiño torro. De saida a
Asociación de Gaiteiro Galegos
(AGG) queria poñer as bases so,
bre calquera po ibilidade de diá,
logo e, neste marco, non entra,
ban razón que non fosen as da
mú ica galega. O confuto que es,
ta a na m nte de todos non foi,
gundo o pre idente da AGGs
antiago Caneiro, "un enfronta..
ment ide lóxic enón econó ..
mico e político. O cámbio de
fi rma de p n ar que e produciu
nunha facción debeuse unica,
mente a intereses económicos
gue levaron a di torsionar todo.
E imposfbel, pois, cheg'ar con
. eles a nengun acordo por moito
que se fagan congresos de unifi,
cación". Non por iso quedaron
os lindes menos marcados e ·o
manifesto aprobado polos pre .. ·
sentes daba conta da necesidade
de defender a música tradicional
e de clarificación fronte á "ambi,
güidade" coa que a sociedade es,
tá a perceber o noso folclore.

Investigación e cultura
O manifesto fai tamén un chama..
mento público "ao mundo inte ..
lectual de Galicia" para que o pa,
sado·da música popular sexa abor,
dado dun xeito máis sistemático".
A AGG comprometeu no sím ..
pósio a investigadores e persoas da
cultura galega co fin de rachar co
"siléncio absoluto no mundo da
cultura sobre o que estaba p;;¡.san ..
do" ao dicer de Santiago Caneiro.
A presenza de antropólogos, etnó,
grafos e escritores como X.M
González Reboredo, Xaquín Ro,
dríg{iez Campos ou Víctor F. Frei,
xanes serviu para sentar as bases

Mouri..ño, Moncho, Ferreirós e Nando Casal interpretan unha J)eza no claustro de San Domingos.

dunha colaboracion que quer ter
resultados a curto prazo no mun,
do da gaita galega.
Poi tamén moi activa a presenza
de máis de 150 gaiteiros debaten,
do sobre as distintas tendéncias
que se dan á hora de analisar o
presente da gaita. No encanto,
en todas as intervencións quedou
á vista o significado da gaita na
cultura galega que trascende os
límites do próprio instrumento.
Se para o presidente da AGG "é .
un emblema noso, que fala gale,
go cen por cen", para o profesor
de gaita no conservatório de Vi,
go, Xaime Estévez, "debe ser to ..
cada por unha persoa que viva o
galego totalmente" opinión que
1 compartiu o tamén profesor Er,
nesto Campos .. promotor de no..
vas experiéncias que rompen coa
tradición na interpretación da
gaita .. quen falou do trasfondo
que debe pervivir en quen se
achegue dun xeito ou outro ao
instrumento ,galego: "tes que ter
en conta que estás traballando
cunha espécie de bandeira".

Da história á Loxse
Os dous dias de xuntanza dos gai..
teiros en Compostela serviu ta...
mén para abordar a situación da
·gaita· no novo sistema de ensino,
nomeadamente o que supuxo a
introducción nos conservatórios
e a profisionalización que supón
a aplicación da l'..OXSE diante
do ensino tradicional. Para Xai,
me Estévez a nova traxectória
pola que transcorre o ensino da
gaita non deixa de ser "inevitá,
bel" sen que ·p or iso supoña "un..
ha forma excluinte de calquer
outra posibilidade de didác.tica
de tipo popular, o entrar no con..

servatório non ten que ser intrin..
secamente malo a non ser pala
falta de sensibilidade sobre o fol ..
clore galega de determinadas
persoas" O cámbio de contexto
da aprendizaxe supón tamén para
Estévez "un enriquecemento no
que tamén se ensancha o reper,
tório e a gaita pasa a ser un ins..
trumento de concerto" o que
non o deixou de alertar sobre o
perigo que supón comezar os es,
rudos con repertorios de "fóra e
técnicas non galegas. O feíto de
que a LOXSE teña contemplado
a introduccion de instrumentos
tradicionais dentro do grao pro,
fesional abre novas portas ao en..
sino da gaita no que se introdu,
cen catro anos de piano comple..
mentarlo como en calquer outro
instrumento. Daqui a cinco anos
sairán os primeiros titulados".
De novo as fronteiras foron as
protagonistas dos discursos dos
relatores máis directamente vin..
culados ao mundo da música tra,
diciomi.l galega. Antón Seoane,
de Milladoiro, fixo pivotar o seu
discurso sobre os lindes entre a
música tradicional, a folk e a
new,age: Das fronteiras xeográfi,
cas culturais e mesmo ideolóxicas
que rodean á tradición, o folk
acolle espazos máis abertos den..
tro do mesmo ámbito cultural pa..
ra, na m~sma desaparición dos lí,
mites, a new.. age abordá os novos
discursos da cibernética na que se
"dá unha reducción ao absurdo e
chega a compoñerse desde Chi,
cago para un ballet inca". O nível
decrecente de "pureza" entre as
tres músicas marcaría tamén a di,
feréncia ao dicer de Seoane quen
destacou que a tradición forma
par_te de cada un de nós" e repetiu
que "Oaliza está a medrar en can,

A. PANARO

to se desnaturaliza". Contento do
que chamou sene B de
Milladoiro" ..onde entran as ban,
das sonoras· de exposicións como
Gallaecia Fulget ou a de Maruja
Mallo~, Antón Seoane debuxou a
posición do seu grupo dicindo
que "non fa¡ só música pura tradi,
cional, o que non impede· que de
cando en vez a faga".
Ser un innovador dentro da mú,
sic a de gaita come" é Ernesto .
Campos non significa que non
lle produza espanto ouvir un dis ..
co de muiñeiras tocadas con sin..
tetizador. O profesor de música
no conservatório de Vigo teimou
na necesidade de "delimitar as
fronteiras entre a música· tradi,
cional ou non, xa que facer unha
cousa pola outra é desastroso".
Para Santiago Caneiro "hai mais
instrumentistas pero perdeuse
corazón, o que seguen a canse ..
guir os músicos de jazz. Poi iso o
que quedou no camiño mentres
se gañou en calidade interpreta;
tiva 'e en número". Tampouco
Antón Seoane ere que o futuro
é prometedor para a cult4ra ga ..
lega a pesares de recoñecer unha
conciéncia que antes non había.
Non pensa asi o músico tradi ..
cional Xosé Seivane ao facer un
percorrido polas últimas sete dé ..
cadas da história da gaita ao tra,
verso da sua própria biografía.
Seivane viviu a persecución dos .
gaiteiros no franquismo, cando
había que "tocar o programa da
Sociedade de Autores" logo
dunha época na que a sua figura
fara apreciada. Agora di que "o
noso instrumento chegou onde
tiña que chegar, seguimos traba,
lla:ndo e sen complexos".•

:......~~···::-;_:

/'

:· a poetas
· es participa,
van en pr . .
.. e grupo "Alén" J "©tavo
Fondo" ' "De
:::;::..
;:.
amor e d ·
or" ou "La Favori ..
elz" máis ~ecente,
mente.

Dinám'.~ -J ¡de grupo, espírito rup,

turista~\terta iconoclástia, con ..

tra,mi~g~. contra,linguaxe, pro,
xec~9;~f con~tru~ón dunha
escnra~ xmocentnca ao menos
por tf~~te de bastantes poetas.
Poest'á. da diferenza? Poesía dos
90? Asuntos para máis longas
conversas.+
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tamén da sua vida desde novo a cabalo entre·
Galiza e o exterior. Foi o criador, xunto a outros
artistas galegas, do col@ctivo Atlántica,
converténdose nun referente no campo da plástica
na sua variedade de acepcións: Patiño tamén leva
feíto cómic, deseño e plasmou as suas propostas en
papel impreso como en
Xeografia líquida. A sua
obra comezou a figurarse
nos últimos anos do
franquismo sen poder
fuxir de todos estes
condicionantes sociais. O
seu camiño posterior
levouno ao emblema, á
simetría, á síntese frente á
saturación. Para Antón
Patiño, a lentitude debe
imporse á velocidade, a
esa rapidez que devora ás
imaxes e que ten que ver
cunha criación incesante
e irracional. "Ata cando
este encadeamento
insensato de palabras e signos?", pergúntase
Antón Patiño, que reflexiona sobre a absorción
que da sociedade fanos iconos. A sua opción
persoal optou pola sinxeleza, por anagramas que
condensen diferentes sensación e realidades,
como se pode comprobar neste Mapa Ingrávido.•

Antón Patiño leva
ao CGAC a sua visión
sintética e reflexiva
da pintura
Co nome de Mapa ingrávido, Antón Patiño expón.
as suas últimas obras na sá Dobre Espazo do ·
Centro Galega qe Arte Contemporáneo,
converténdose no terceiro artista dopáis que
protagoniza unha mostra neste centro.
Considerada como unha parte importante da sua
vida artística, Mapa Ingrávido contén obras
realizadas en branca e negro que van amasando a
evolución de Patiño. 'A criación de novos signos é
unna constante no autor que, desta vez, utiliza a
imaxe pictórica, videográfica e as figuras
tridimensionais para reseñar a sfntese da_imaxe e a
busca de novos significados para esta que rexeitan
a necesidade de saturación. O selo persoal do
pintor é palpábel nos debuxos qque compoñen
esta mostra.

O grupo Zenzar_xa proxecta
unha 'n ova gravación

...
,>

Fascinados polo proibido é o título que-escolleran para a sua primeira
cassete con Treboada Edicións, traballo que o grupo de música forte
de Cerceda segue apresentando pola Galiza. O Venres 31 están no
pub Dos de Copas de Lugo e xa no seguinte mes, o 21 no Fe_stival das
Festas de San Xoan e o 12 de Xullo no VII Festival de Rock de
Cerceda do que foron, ademáis, promotores. Teñen nos seus planes
unha nova gravación -para o vindeiro ano, inspirado no que eles
chaman rock pelouro con "melodías cortantes, textos en galega,
combativos e tamén de"carallada". •
,

-0 concello
de Cangas únese
áhomenaxe
de Bemardino
Gtaña
"' '

Será no mes de Xuño o
recoñecemento que se lle
rendirá a Bernardino Graña,
por parte da Asociación de
Escritores en Língua Galega, da
que foi presidente durante anos, e apoiado polo concello
de Cangas, de onde é natural e
onde vive. Esta homenaxe terá
como actos centrais un recital
poético e o descobrimento
dunha placa que dará o seu
nóme a unha rua de Cangas.
Braña, un dos fundadores do
grupo Brais Pi'nto, tense
adicado maiormente á poesía
ainda que traballou con éxito
outros xéneros, como a
narrativa infantil ou o teatro.
O pleno de Cangas quixo
unirse á homenaxe da

Asociación de Escritores
adicándolle unha: rua e coa·
prantación dunha arbre na
alameda da vila. •

Amigos da Cultura premia
a Ferrín e
"castiga" a Balsa
Os prémios Moucho de Prata e
Ponla de Toxo, que convoca
anualmente a asociación
cultural Amigos da Cultura,
teñen corno obxectivo
distinguir e castigar
respeitivamente a persoas ou
entidades en relación a sua
atitude coa defensa do idioma e
da cultura. O prémio fo¡ para
Xosé Luis Méndez Ferrín, pala
sua entrega na defensa do
património e da idenddade da
Galiza. A distinción negatiya,
Ponla de Toxo, foi para David
Balsa, secretário das
Xuventudes do PSOE, polo que

·:

Antón Patiño, que naceu en Monforte en 1957,
traballa en duas cidades: Vigo e Madrid, reflexo

..........................................................................................................

a asociación cultural considera
"unha teima contra os xóvenes
independentistas galegas e a
sua ab_erración ao noso idioma,
a sua dependéncia da cultura
que ven do Estado español e ó
desprécio pola nosa". A entrega
dos prémios ten lugar o 1 de
Xuño no castelo de
Soui:omaior..+

homenaxe Miguel Anxo
Femán-Vello, Luisa Villalta,
Cesáreo Sánchez e Pilar
Pallarés, entre outros.
Interviron o próprio Pillado e o
decano da faculdade, Xosé
Maria Do barro.+

~umieira

entrega
os seus premios
litérários infantís
e xuven1s
/

Homenaxe a
Francisco Pillado
pala doación do
fundo teatral
O Xoves 30 de Maio tivo lugar
na Faculdade de Filoloxia da
Coruña unha homenaxe a
Francisco Pillado, convocado
polos CAF e pola comisión da
cuftura da faculdade. Este acto
quixo recoñecer a labor
cultural de Pillado e a recente
doación do seu fundo teatral,
con máis de cinco mil volumes,
para Filoloxia. Recitaron nesta

narrativa, gañou David Piña
con Dog-man , en poesia gañou
Eduardo Pérez por A alba e o
accesit foi para Yessica·
Fernández coa A perruqueria.
Na cuarta categoria, foi Silvia
Costa Can-eira, con
Antonninus, a que levou o
primeiro prémio e os acce it
para Eva Rama e Susana Mallo,
mentres que na poesía o
gañador foi Mauro Montero e
os accesits para Fátima
Cerqueiro e Rubén
Rodríguez.•

/

A asociación cultural Lumieira
xa fallou os seus prémios anuais
para nenos e mozos por
categorias correspondentes ás
idades. A primeira e a quinta
categoría quedaron desertas
tanto en poesía como en
narrativa. Na segunda categoría
foi Paula Figueiras a que levou
o prémio narrativo pola história
A bolboreta caprichosa, en poesia
non houbo gañador. Na
terceira categoría xa houbo
prémios para todos: en

O teatro
universitário
en Ourense
Entre o día 30 de Maio e 7 de
Xuño, ten lugar en Our n a
Mostra Ibérica de Teatro
Universitário, que reunirá a
grupos de diferente pai e . O
anfitrión deste cicl é grupo
Maricastaña, da Aula de Teatro
do cámpus de Ouren e. •

Yellow Pixoliñas apresentan o .seu terceiro disco
Non pises a herba é o título do traballo, gravado con Sons Galiza
.Non pises a herba é o terceiro

,.._,

disco dos monfortinos Yellow
Pixoliñas, o cal non deixa de ser
unha sorpresa no panorama da
música do país. Ainda que eles
reseñan que é máis difícil chegar
ao primeiro disco. Seguen coa
mesma <;:ompañia, Sons Galiza,
coa cal teñen unha relación baseada "nas poucas esixéncias
mutuas''. Cos catorce temas novas que apresentaron en Lugo,
onde a policía os confundiu con
ladróhs dos aparellos musicais,
rachan cos anteriores tragallos,
con -maior agresividade e forza.
Xa están preparados para un verán cheo de actuacións.
Os membros de Yellow Pixaliñas
levan xa oito anos xuntos facen-

do mus1ca. Son
Franki, Thierry, Tico, Tito, Ton, Xab ie r e Xose Triquilas. O seu prime iro disco fo¡

Galician people
speak galego, Tlü
ano 1992. Dous
anos máis tarde
saiu á rua Lacon Lover. En
ambolos dous
experimentaron -co que
eles chaman
Galeguinglish . A
mestura
continua
neste Non pi-

ses a ~ba con letras como
pos me

crazy, don 't see me de esgueira e
don 't torzas os eyes. Para Antón
Reixa, a dos Yellow Pixoliñas é
música de bar, para eles o máis
importante son as rimas. Quero
ser máis o máis duro da terra e fago .
a miña música cunha motoserra.
O da rima lévanno até o final.
Para quen lle chame a atención
a inclusión de duas cancións en
castellano, Tico, o cantante ex- plica, que cando sae tinha rima
hai que gravala. "Non ternos
que desperdiciar nada'', comenta. Os seus anteriores traballos
funcionaron comercialmente na
Galiza e servíronlles para facer
unha marea de actuacións en directo. A liña que seguen coas
suas letras e música lembra a Si-

niestro Toral (está producido
por Alberto Torrado), segundo
os seus promotores, cos que se
asemellan na mestria coa rima
consonante. Maruxa era agricul-

tora e meteuse a atracadora. O
_seu home era un borracho e ela
atracaba cun sacho. ·
As cancións son histórias que
xurden na mente dos membros
do grupo, moitas veces difíciles
de encadrar na lóxica do cotiá,
outras veces é o cotiá o que se
pode converter en fantástico. Os
Yellow Pixoliñas non se encadran
en nengun estilo nen se consideran m'ilitantes de nada. A
noite en Monforte, o augardente, as pastillas e a cerveza _son as
suas motivacións. +
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canta de libros
A amplitude folclórica
contida ríun estúdiq
. de gravación

Posta
de longo
de Berrogüetto
Título: Navicularia.
Autor: Berrogüetto.
Editorial: Do Fo! edicións.

E chegou o data agardada: 25 de
Maio, na que "Berrogüetto" recebiron a benzón en forma de sonoro aplauso-colectivo-incondicional, das aproximadamente mil
persoas que enchfan o pasado Sábado o teatro do Centro Cultural
Caixavigo. Poucas ocasións houbo na história da música folk galega en que un grupo, con apenas
uns dias desde a safda do seu primeiro disco, suscitase tal expectación; unicamente os próprios
Milladoiro, que no eu tempo non
tiveron que editar "A Galicia de
Maeloc" para faceren o próprio
que comentamos: apenas o boca
a boca, e naturalmente, as próprias expectativas creadas entre a
afeizón, neste caso polo músicos
de Berrogüetw, precedidos na actual formación pola sua anterior
pertenza a outro grupos, coma
Matw Congrio, Armeguín, ou Fía
na Roca. Tan só é de agardar que
nesta ocasión, non corran a mesma sorte de desaparición que os
dous primeiros.
E escolleron a cidade viguesa,
porque é a que serve de epicentro aos sete músicos, e casualmente-?- a Ria de Vigo ven
sendo o marco xeográfico no
que se ambienta seu primeiro
disco, "Navicularia", como testemuña o texto inserto na sua
edición: "Berrogüe::to" colle o
seu nome dun barco chegado
das terras nórdicas de Ortiguei-

Berrogüetto.

ra, que recala en cuarentena na
illa de San Simón, mentres que
"De Navicularia" é o nome dun
volume manuscrito, de difícil localización actualmente, no que
se dá coni:a das andainas dos
mariñeiros do mentado barco.

Público entregado
E foi unha apresentación con
todas as suas características; mália levar o grupo un ano de rodaxe, o concerto tivo todas as
características de estrea, mesmo
a respeito de certos momentos
de desacople, no.s que o son non
daba atinado a recoller o que se
emitía desde o palco; tamén
houbo algun intre en "branco",
nos que a fluidez dialéctica dun
elocuente Anxo Pintos perdía
corda, afeitas como estamos a
tan brillante anfitrión "folki", a
máis de evidente bon músico,
cualidade aplicábel polo demais
á totalidade do grupo. Sen dúbida, boa parte do público percebeu tales eivas, pero como non
pasan de ser isa, detalles próprios dunha estrea, polo demas
tolerábeis, o bon gasto dos músicos presidiu unha noite, sen

dúbida histórica para a nosa
música, xa que, amais, Berrogüetio estiveron ao longo da velada moi ben acompañados: as
pandereteiras do fato composteLán "Cantigas e Agarimos", supriron, co seu
canto, a caréncia de voces habitual ''N avicularia"
nas forma- responde
cións folk do
satisfactoria
noso País.

mente á sua
Desde agora, consideración
Berrogüetto de obra
poden contar
na sua partí- representacular crono- tiva do folle
loxía coa seguridad e progresivo
dunha expec- ·
ración non
defraudada, e cunha diversidade
de público pouco habitual nas
parróquias musicais galegas, a
saber, no concerto de referéncia
coincidiron, por exemplo, folkies
coma Emílio Cao ou Rodrigo
Romani, asi como xente do clásico, verbigrácia, Roberto Releva, director do Conservatório
Superior de Vigo.

Pero se en directo o grupo adoe~
ce ás veces dunha percusión - · Isaac Palacín- pouco ortodoxa.
desde o ponto de vista tradicional, en estúdio, certás saídas de
tono fican peneiradas pola- habilitade dun veterano técnico de
son: Jean Phoc~, que en Don ostia --0nde foi gravado o disco-ven exercendo unha función imprescindíbel na músic(:l popular
basca. Claro que en ambos casos
-disco en"' directo-- Berrogüetto
contan, mesmo na percusión,
coas mentadas pandereteiras,
nunha ensamblaxe ·que se tomou .
xa consubstancial no no so folk,
desde o dia en que Milladoiro comezaron facendo o próprio.
Se na música popular galega xa
apenas quedan xéneros que descobrir, unicamente cabe agardar
nos grupos ou solistas que vaian
xurdindo a sua habilitade para
facer novidoso un repertório a
cada máis trillado. Neste senso,
"Navicularia" responde satisfactoriamente como gravación á
sua consideración de obra representativa do folk progresivo, isto
é: dose considerábel de tradición
e outro tanto de experimentación. Tanto, que mesmo podemos escoitar, pechando o disco,
un tema composto por Quico
Comesaña, un dos membros do
grupo, no que dignifica nada
menos que "O mandil", convertido nesta ocasión en elegante
motivo musical, co que a formación acacia a categoría do exqui- ,
sito, como ben soubo valorar o
público a noite de referéncia,
premiando a fnterpretación co
máis prolongado aplauso do
concerto; nesta composición,
sintetízase a mentada simbiose ·
tradición/actualización, ao ser a ·

Ven de publicarse un libro da xoven
escritora Paula Carballeira co título
Troulas, andainas, solpo~es e unha
farsa anónima. Esta história, que
publica Edebé-Rodeira, conta as .
aventufas do príncipe Laranxa na
busca do Sol que devolverá a felicidade ao seu pai, o Rei. O libro, recomendado para leitores a partir de
nove anos, está ilustrado por Manuel Uhía. A escritora, que estudia
Filoloxia na Universidade de Santiago, xa ten publicado outras obras
·
e gañado vários prémios. +

A .n?ite da poesía
de posguerra
Román Raña acomete no seu último
libro A noite nas palabras a escuridade na que se desenvolveu a poesia
na Galiza despois da Guerra de
1936. O seu ponto de partida está
en Cámaros Verdes, de Aquilino
Iglesia Alvariño, de 194 7 e pon o
final·en 1962, coa aparición de Longa noite-de pedra, de Celso Emílio
Ferreiro. A intención do autor é
"estabelecer vínculos e desemellanzas, tendéncias e, en certos casos,
algún grupo xeracional, salientando
aqueles poemários que, dentro dese
panorama literário, se poden considerar capitais". Este estudo está publicado por Sotelo Blanco.+

Remexendo nos textos
de Ferro Couselo

NARRATIVA

A fantasía aplicada
NARRATIVA

As aventuras
dun príncipe
na busca do Sol

Conxunto de vintetrés relatos que abalan na estrema entre o soñado e o vivido e teñen
como referencia a vilo imaxinaria de Lobeira, concibida como territorio da 1maxmación, inzado de reminiscencias míticas.

Xesús Ferro Couselo. Vida e obra
é a aportación que fa¡ Olga Gallego
Domínguez á homenaxe e lem.branza que se fai do historiador neste
ano. Publicado pola Real Académia
Galega, este libro fa¡ ünha semblanza da vida de Ferro Couselo, lem~
brando a sua nenez e mocedade. A
segunda parte do libro está compbsta por textos de investigación histórica do arquiveiro ourénsán. +

NA MESMA COLECCIÓN

Lugar, unha obra
teatral de Raúl -Dans
Dentro cÍa colección Os libros do
Centro Dramático Galega, que edita

LOBOS NAS ILLAS

ERROS E TÁNATOS

A CASA DE ADARA

Gonzalo Navazo

Álfredo Conde

Marilar Aleixandre

Xerais, publícasé
Lugar, a obra
coa que Raúl
Dans gañou o
Prémio Alvaro
C'unqueiro de
1994. Neste texto, ambientado
en 1977, dous
amigos reencóntranse despois de
Raul Dans.
anos de separación, que cuestionan a amizade que os unia. Lugar
é o espazo para desenvolver a trama,.
baleiro e intimista. Dans afonda na
desaparición da memória e nos estragos do tempo.•
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.musical que o converten desde
letra recollida do repertório
xa nunha composición antolóxidunhas pandereteiras, sendo
ca da nosa música.
nesta ocasión, naturalmente, as
de Cantigas e Agarimos as suas
Po seu bon gosto, pola "marcha" ·
intérpretes. "Jotas", "valses" e
que ás veces acada o.grupo, polo
"Muiñeiras" surten o repertório
uso tan atinado dun instrumento
do .grupo, entre as últimas, a ticoma a zanfona, por tantas coutulada "Vil~lbacán 11" salienta
sas, Berrogüetto son, hoxe en dia, .
pola sua experimentación insunha mostra máis·, neste caso so- ·
trumental, saíndose do discurso
pre-estabelecido pola partitura. - bresainte, do excelente panoraOutro tema, "Jota da gheada",
ma da nosa música popular. • ,
completa coa sua variedade de
X.M. ESTÉVEZ
ritmos e compás un desenrolo

Resume
dunha década
no realismo~
Autor: Carlos Gon\:alves ..
. Salo: Casa de_Galicia. Madrid.
Data: Do 7 de Maio ao·2 de Xuño.

A obra que aprsérita Carlos
Gon~alves na Casá de_Galicia de
Madrig é unha r.e~{ospectiva de
~. -déz anos de traballo, resumida en
cuwenta obras agrupadas segundo
~ coñsideraCÍÓns de' ,orde técnica.
Nun prirneiro grupo esta a obra .
sqbre papel. Oebuxos e gravuras·
.que se desenvolveron nun amplo
repertó~io de procedimentos artísticos, .progresando no tempo
d~sde o sinxelo uso do Jápis de
grafito ·directamente sobre o pa-pel até chegar ao arriscado ernprego do pó de lápis como tém. ,pera de goma. Para a gravura o
proveso semella inv~rt;,irse, · evoluindo desde as sofisticadas e coloristas augatintas, ate as esenciais e monocroll}.as pontas secas.

me itinerante, á fita de Piñeyro
que descobre a aventura de dous
homes á procura da liberdade (sulcabalos) e que transita misturando
a parábola e o conto, a fábula e a
metáfora e que mvoca claramente
Título: Cabalas salvaxes.
unha chamada á solidariedade dos _
Director: Marcelo Piñeyro.
oprimidos, fáltalle unha fervura
Actores: Héctor A lrerio, Leonardo Sbarapara ser unha película redonda. Os
glia, Federico Luppi, Cecilia Dopazo.
erros de guión, e a constatación,
aqui moi evidente, dese grande
Con Tango feroz, o arxentino
defecto
que posuen certos filmes
Marcelo Piñeyro- amosaba con
empeñados en abrir demasiadas
evidéncia as condicións do seu
portas de análise e non pechar ben
talento e superaba en éxito de
nengunha ou facelo abruptamente
taquilla no mercado do seu país
(o papel dos meios de comunicaaó todopoderoso Speilberg e o
ción,
a corrupción das grandes
seu "Parque Xurásico". Articulábase aquel traballo como un fil- . empre;as financeiras ... )
me directo onde todo era como
son
elementos
aparentaba ser, e onde se planÉ unha fita
texaba unha demoledora crítica . que hai que situar
no
debe
que
contra as fórmulas de. convivéncia dunha sociedade represiva e · de Piñeyro e · debemos
moi inclinada ao emprego d"os . do seu filme ver, porque é
que, se ben é
métodos carcerários como canle
certo que en- limpa, chea
para redimir a suxeitos incómosina os dentes, de boas
dos e inconformistas.
. non é quen de
trabar con for- intencións e
Agora, en Cabalos Salvaxes,
za
a presa. Por digna
Marcelo Piñeyro elabora de nooutra banda
vo unha fita de interese, pero en
hai que sinalar
ce'fta medida' desaproveitada e
no seu haber o
con alguns erros entre o guión e
espléndido
a sua posta en imaxes. Cerro é
traballo dos actores. Alterio e
que en "Cabales Salvaxes" . hai
Luppi son magos no seu oficio que ·
cinema de valor e unha mensaxe
non precisan nengun recoñecique proclama compromiso polímento especial a estas 8:lturas do
tico, optimismo histórico, frescucalendário (éomo a envellecida
ra e confianza nun futuro colecCipe Lincovsky). Pero chaman
tivo rnáis xusto. Desde esa persatención os traballos de Leonardo
pectiva, todo no filme é, en cerSbaraglia (sobretodo) e a xoven
ta medida, un canto á solidarie-:Cecilia
Dopazo, que ·aseguran para-.
dade e á conquista da utopía, uh
o futuro a escota de grandes actocarniño inkiático onde a madures que, de sempre, ten dado acirez dunha história vivida contra
nematografia arxentina.
as opresións e na~ ideoloxia anarquista (o vello Quixote de barba
Contodo, e apesar dos se1.:1s erres ·
branca que encama Hector Ale caréncias, "Cabalos Salvaxes"
terio) . vai ser transmitida, corno
'
é
unha fita que debemos. ver,
quen non quer a cousa, a un raporque
é lirnpa, chea de boas in- '
paz novo, despolitizado, de éxito
tencións e digna, todo o contrá-'
no traballo, yuppie de roupa de
rio do truco publicitário e a falmoda. e de horizonte rnáis ben
sidade int~lectual que chega
estreito (Leonardo Sbaraglia, un
"corno unha fervenza" das fábriPanza xoven actor de quen adi~
cas americanas.•
viñamos grandes traballos).

Os cabalas

da liberdade

a

Orabén, estruturada como un fil-

CELSO -X. LÓPEZ-PAZOS
.•

Neutra sa pendura a pintura que
abarca un complexo panorama
de solucións técnicas. Desde o
habitual óleo sobre tea ou táboa,
e tamén sobre o tea ou papel pegado á táboa, pásase- á enigmáti,
·ca encáustica (cera fundida con
pigmepto), non esquecendo da
delicada e infrecuente témpera
ao ovo. Solucións diversas para
distintos·problemas. Os formatos_escollidos para estas obras e
as de soporte papel mudan segundo a ocasión o reclama, desde o mínimo (8xl7) até o case
magnífic_? (170x95).
Até aqui non dixemos o máis
óbvio para calquer espectador,
p'Or despistado que sexa, Carlos
Gon\:alves é un artista encadrábel dentro do realismo de fonda
tradición ibérica. Como tratamos cun pintor novo -apenas
sobrepasa os cuarenta-, sempre
é comenente polo ao abeiro de
pais artísticos que sexan mestres
indiscutidos. Seguindo as pistas
que el aporta na sua reseña autobiográfica, recoñécese fortemente influido polo xénio vivo da
pintura mexicana, José Luis
Cuevas, pintor e gravador que
responde a este violento .mundo
noso c.u nha mordaz desesperanza, e só se recoñece nun demole. dor catálogo de derrotados sen ·
remédio. Si, pero menos: a profunda tenrura de Gorn;alves xa- ,
mas lle ha pe.r rn)tir tratar aos
seüs entrañábeis modelos coma
· obxectos inanimados ·c un único
fatal destino. home -ou a mu-·
' 11.er sempre.están sós n~ sua obra,
· pero cun indício de esperanza,
asomándóse ao universo exterior
que algo ha trae:. por únha xanela ou un espello. Os espellos só
entenden de lonxania e futuro .

-e

o

!amén s.e .di que é licenciado en
Belas Artes, sen nengunha reseña específica aos ·seus profesores,
por. algo será, e que foi becado
no obradoiro de António López
do Circulo de Belas Artes., Aqui
·tocamos oso. O segundo pintor
de Tomelloso foi o "merlo blan~ ·

Ode ,;,arifii:na, 1987. Augaforte, augatinta e ponta seca, 2 planchas de cinc .

co" que hai décadas tirou aos
abrumados colecionistas, galeris,
tas, comisários de exposicións,
críticos, profesores e público en
xeral, do esgotador calvário da
arte abstracta. Cun pintor figurativo da sua calidade a orde eterna voltaba a restablecerse, os
mediocres pintores "veristas" facian bandeira del e os pintores
abstractos ficaban definitivamente acurrunchados no seu dexenerado valeiro . Afortunadamente tampouco foi para tanto.
Carlos Gorn;alves puido apreciar
do notábel manchego, o gesto
polo traba1lo preciso e severo, a
paleta entonada con cores outonoais nos que somella que o paso
do tempo xa fixo o seu nostálxico efecto e sobretodo a eleición
dos temas civís e íntimos,
non 'descrebe
o grandioso, Gon~alves é
só as cenas un artista
urbanas, as
xentes e os encadrábel
o bxec tos cos dentro do
que convive a realismo de
cotio. O que
fonda ·
o poeta Novalis definiu tradición
con aguda ibérica
frase: "Canto
máis persoal,
local, peculiar, do seu tempo é un poema,
máis perto se atopa do centro da
poesia".
Do inimitábel Goya cónfesa ter
copiado "Os desastres da gue,
rra", seguramente non hai mellar escola na que aprender toqo
o desprezábel da condición humana, que é moito. Esas láminas
son un antídoto contra a violéncia cega, o desprezo polo débil, a
agresión colonialisa e todo o que
fai amoral e inxusto ao home.
Pero mais que isto, o que o xoven artista terá adeprendido do
vello mestre, é precisamente a
própria condición d<;:> pintor que
ten a ver con esta idea: os cadros píntanse cos' ollos.
Ainda se poden seguir duas claras liñas de influéncia positiva na
obra de Carlos Gon\:alves, a de
dous artistas _contemporáneos e

case estrictos coetáneo , (ambos
naceron a fins do XIX e momeron nos 60). Un é o neoiorquino
Edward Hopper, un desafiante
pintor que contou de xeito implacábel o intramundo do sono
americano, coas suas acedas secuelas de soedade e fastio. Nas
suas teas e augafortes deu testemuña do desvalimento do home
na sociedade industrial. O outro
é o boloñés Giorgio Morandi, artista metafísico e de tan sentido
lirismo que converteu os seus sóbrios bodegóns no paradigma da
pintura intimista <leste século.
Con estes apoios básicos, entre
os que non podem'os esquencer a
dous grandes homes comprometidos con Galiza e artistas singulares: Carlos Maside e Castelao,·
outros circunstanciais e alguns
mais que veñen do campo da literatura. Como deixar sen cita a
Fernando Pessoa, e sobretodo
coa pausada contemplación de
devir cotián, construe un estilo
próprio dentro do realismo no
que se conxugan amplos coñ cimer:ttos e inspirada intuicións.
Un xeito de entender o realismo
ao xeito clásico, articulándose
en composicións equlibradas e
simétricas, con desenvovimentos segundo eixos dominantes
verticais ou horizontais e prescindindo das diagonais e os efectos envolventes e curva ou espi,
ral. Os ternas sempre seleciona,
dos dun repertório habitual na
história da pintura: bodegóns,
retratos, interiores ou paisaxes
uranas-, e escepcionalmente algunha montaxe en secuéncia de
"collage". Unha cor extremadameñte controlada, sen disonáncias nen contrastes efectistas e
para a gravura, como xa se· indico u, un retorno ao inesgotábet
conflito do branco e preto.
A exposición da Casa de Galicia
permite seguir unha década d'e
serea evolución, chea de notá,
beis éxitos, que xa se concreta
nunha obra madura e cabalmente orientada, a marxe de efímeras modas.•
FERNANDO FERRO
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En 1977 tiña alma de artista pe-·
simista, pero non encerrado en
si mesmo. Os seus últimos escritos apontan na fQ.esma direción,
o que resulta case un milagre.
· Poderia ter .orientado a sua vida
dourra forma, pero deixouse pe""'
netrar polas enfermidades do seu
século. Se non fose un termo
obsoleto e prostituido .haberla
que calificalo de romántico. Viviu a. fondo coa angúria ~ xa se
sabe que ela, como recorda Negri, nunca é conformista.

,,.

Nas marxes da infámia

-0- MANUEL VEIGA

A morte de Lois Sánchez Pereiro
o pasado 24 de Maio, na beira dos
coarenta anos e con apenas dous
libros publicados, alén dos poemas soltos na obra colectiva De
amor e desamor, abriga a situar xa
a sua ttaxectória nesta desacompasada literatura galega presente.
Pereiro criou os seus poemas no
méio do lume extranxeirizante e
o agramar dunha conciéncia de
país á que tamén estivo moi vinculado, mesmo naquel Madrid de
comezos da transición no que
compartia a paixón por Fassbinder e Wim Wenders coa amistade de Raimundo Patiño.
A maiore da sua cualidade
p ética , que corresp nderá
anali ar n utr lugar, n Per ir
encóntranse respo tas, senón
rixinai , i p uc frecuentada ,
aos pr blemas plantead pola
ua xeneración.

anarquista, a Carnus, Luis Pimentel ou Manuel António, a
ética e a metafísica estiveron
vencelladas. Pero non foi esta

norma xeral nos últimos anos.
Na mesma xeneración de Lois
Pereiro pódese ver cantos, algúns bastante máis encirrados

O corredor de fondo perde o alento
Fuxindo dunha vida inzada de renúncias
da súa litúrxia obesa e oleosa,
mediocre nos seus comunais fracasos,
bágoas de xelo, indignación contida

a súa vinganza.definiti.va
contra un mundo inxusto, homicida, e cruel,
pola inutilidade da súa propia vida
solitario, enfermo e fatigado,
· a morte anticipouse e·chegou antes.

non deu chegado a tempo de exercer
a súa rebelión,
nin de levar a cabo

LOIS PEREIRO

Outono, 95

Polo demais, non é do caso determinar se a fusión entre metafísica
e sociedade é duradeira ou supón
algun grao de alternativa. A sua
resposta é que o intentou até a
unlla do seu dedo máis firme. Finalmente xacerá entre os que sofren e non entre os taxjdermistas
da cultura oficial que o ignora, en
canto non se lles ocurra disecalo.
Xace entre as letras laceradas des,
te país, sen que pretendese sequera darlle unha lección aos que,
con moito menos coñecemento,
estiveron sempre prestos a travestirse de neoiorquinos. Xace Lois
Pereiro tan espido e anónimo co,
mo comenzou. En Monforte a estas horas os xóvenes embriáganse
para lembralo. •

;

CATALOGO ANOSA TEBBA

Sobr ae, en prímeiro lugar, a hone tidad e a coeréncia intelectuais que praticou. Das suas ideas
do 19 ano , expresadas en parte
na artesanal revista Loia, permaneceu case todo, ampliadas en
función dun crecemento natural,
pero nunca movidas pola deserción. Pódese ver nun extenso artigo seu, publicado no último número de Luzes de Galicia. Moitas
das coordenadas culturais do 68,
chegadas aqu~ en precipitada e
obrigada aglomeración á marte de
Franco, están na base da sua filosofia vital, ~ália que non a esgoten e nen sequera a d~terminen.
No artigo mencionado recorda e
reafirma a sua adscripción aos
poetas "herméticos e aos poetas
sociais, a un discurso metafísico
e a un discurso civil". Pereiro
era tan partidário da poesía simbolista como do Kropotkin que
escr.ebeu A Conquista do pan.
Non era desde lago o primeiro
en buscar a liña de sutura entre
ambos pontos de vista. Desde o
seu querido Baudelaire, tamén .

loitadores sociais ca el, acabaron
utilizando en exclusiva a metafísica corno cortina de fume filosófica para un egoísmo vulgar.

"De viño, de poesia ou de virtud e, como prefirades. Pero embriagádevos ! ", aconsellaba Baudelaire. Lois Pereiro embriagouse até os límites onde se escoltan os cánticos das sere~. Tivo
medo? Cómpre ler de vagar o
seu último libro Poesia última de
amor e enfermidade ·( 1992-199 5)
en Edicións Positivas. En todo
caso chegou ao final. Sempre estiv..o nesas marxes da realidade,
onde a infámia é manifesta e os
engadelos búrgueses descubren a
sua eséncia ridícula. Esa pureza é
a que o ensarilla a outros poetª5
corno Manuel Maria, tan distinto a el en termos xeneracionais
é literários, pero que -soubo
identificarse coa sua obra. Esa
Úmpez3: de espíritu é a qúe o engrandece e lle dá un lugar próprio na literatura galega.

Todos os libros e as publicacións
de Edicións A Nosa Terta,
pode a topa los
permanentemente
nestas 3 8 librarias
de todo o
país.

A

EDICIÓNS
A-I Oll.TIRI A
A Coruña
Couceiro 11. A Coruña
• Arenas. A Coruña

Lume. A Coruña
Colón. A Coruña
Nós. A Coruña
Hernández. A Coruña
Sargadelos. Santiago
Follas Novas. Santiago

Encontros. Santiago
Couceiro. Santiago
Pedreira. Santiago
Sargadelos. Ferro/
Helios. Ferro/

Brañas. Carbal/o
Sementeira. Noia·
Cunqueiro. Pontedeume
Do Neno. As Pontes .

Pontevedra
Escolma. Pontevedra ·
Michelena. Pon~vedra
Paz. Pontevedra
Seoane. Pontevedra
Maxtor. Vigo .
Cartabón. Vigo
Librouro. Vigo
Limiar. Vilagarcía

Vernet. Baiona
Biblos. Tui
Atlántica. A Guarda
Dalvi. La/in

· Segrel. Vi/alba
Porta da Vila. Viveiro
Xistral. Monforte

· Ourense
Lugo
.Souto. Lugo
Biblos. Lugo
Aguirre. Lugo

Torga. Ourense
Stylo. Ourense
A Nova. Ourense
Epi. O Carba/liño

•
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relación de

co~abr.muh.mm d~

historia da
literatura

Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Manuela Álvarez Lozano,
Manuel Amor Couto, .Manuel
Barreiro, Carmen Blanco
García, Domingos Blanco
Pérez, Xosé Lois Bouzas Millán,
Xavier Camba Sanmartin,
Begoña Campos Souto, Mar
Campos Souto, Carlos Casares
Mouriño, Gonzalo Constenla
Bergueiro, Xosé Manuel Eiré,
Carmen Fernández-Pérez
Sanjulián, Lorenzo Fernández
Prieto, Manuel Maria Fernández
Teixeiro, Manuel Ferreiro
Fernández, Manuel Forcadela,
Xosé Ramón Frelxeiro Mato,
M! Carmen García Negro, Pilar
García Negro, Xoan Carlos
Garrido Couceiro, Camilo
Gómez Torres, Emilio Ínsua
López, Anselmo López Carreira,
Teresa López Fernández,
Manuel Lourenzo, Manuel
Lourenzo González, Xosé
Manuel Maceira Fernández,
Katlheen N. March, Carlos
Paulo Martínez Pereiro,
Miguel Mato Fondo, Xosé
Manuel Millán Otero, Mª Xesús
Nogueira Pereira, Luis
Obelleiro Piñón , Francisco
Pillado Mayor, Manuel Reí
Romeu , Francisco Rodríguez
Sánchez, Xosé Carlos Ruiz
Silva , Anxos Sanmartín Rei,
Goretti Sanmartín Rei,
Sonia Soto Boullosa, Laura T~to
Fontaíña , Manuel Vilar

a

GRUPA EN
50 FASCÍCULOS
ILUSTRADOS E
COLECCIONAJJEIS AS
INTERPRETACIÓNS QUE ACREDITADOS
ESPECIALISTAS REALIZAN DAS OBRAS
LITERARIAS QUE CONFORMAN A NOSA
LITERATURA. ESTA OBRA, NO SEU
CONXUNTO, POLO RIGOR DA SÚA
- ELABORACIÓN E POLA ACTUALIZACIÓN
DOS SEUS CONTIDOS, CONVERTERASE
DESD.E AGORA NUN FITO REFERENCIAL
DENTRO DOS ESTUDIOS LITERARIOS.
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• Cincuenta fascículos de 32 páxinas
encuadernábeis en 5 tomos de 320 páxinas.
230 x 315 mm.~ papel ecolóxico
impreso a toda cor, índice onomástico,
2.500 ilustracións.
• Cinéuenta volumes de 250 páxinas.
135 x 215 mm.
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OPtNIÓN

AS IDENTIDADES DA ESPIRAL
GALIZA, A CONSTRUCCIÓN DO CELTISMO COMO IMAGO MUN.DI
Todos saben gas cruces celtas de Irlanda,
dos calvários de Bretaña e dos cruceiros de Galiza;
mais poucos saben aínda que as terras bretonas
están estradas de cruceiros idénticos aos nosos.
CASTELAO,

As cruces de Pedra na Bretaña, 1930

xiste unha matéria visíbel -a morfo,
loxia do país, un Finisterrae galego,
E
orientado ao Sul, e outro bretón que
se desputan ser referéncia na Ora marítima
de Rufio Pesto A vieno, para amosar as rotas
do comércio de estaño con ,-artessos- e
existe a "Matiere de Bretagne'\ traslada á
Galiza polos camiños medievais da Voie
Lactée, os mesmo camiños que levaron de
Galiza a Bretaña les Croix Omées.
Existe a representación do invisfbel, o
mundo imenso e versátil dos ananos garda,
tesauros, de cidades lacustres que amparan
o retomo redentor de Artur, de práticas
panteístas nos hoscos sagrados, de zoomor,
fías, de mulleres, perseguidas pola Santa In,
quisición, que coñecen a natureza e tamén
o supranatural, e existen os traballos etno,
gráficos e arqueolóxicos de búsqueda e de
clasificación do xeito de vida e da cultura
castrexa, que se forma na Gallaecia un milé,
nio a.n.e., onde se mesturan oestrymnios e
saefes, habitan en casas circulares, orgaizan
a vida política e a defensa dos Castros (o
seu lugar de asentamento temporal que
coincide cos milleiros de parróquias en que
se distribue a povoación galega a dia de ho,
xe), e se expresan, para perdurar, nos petra,
glifos, rnentres se desenvolve o comércio
marítimo con bretóns e írlandeses.

· MARGARITA

LEDOANDION

'O

idearium celtista
fixo a a sua
presenza coma
elemento de
coesión, co1110
trabe mestra da
necesidade de
mudar de
referentes"

A

os dez anos, no 1974, o Sinn Fein, a Unión
du Peuple Breton e a UPG asinan a Carta
de Brest. Nela fálase de dereitos colectivos
como parte dos dereitos democráticos, de sobe,
rania e de colonialismo interior. Todos
tiñamos lido xa a tradución do libro
de Robert Lafont.

Desde a ollada antropolóxica
son innumerábeis os paralelis,
mos iconográficos, mitolóxi,
cos, folclóricos (narración
oral, desafíos, .literatura de
cordel con histórias do cotián,
dramas, enfrontamentos, feiti,
zos e meigallos) e rituais quizais o velório e os xeitos de
nos relacionar co alén sexan os
máis famosos- que unen á Galiza,
á Bretaña e á Irlanda. Do ponto de
vista económico, e comparando o papel
que xogaron en diferentes fases do modo de
produción capitalista, aparece a emigración e a ex,
poliación de matérias primas e de capital, como
vinca que impide o desenvolvimento e que mantén
un clima sico,social de crise e incerteza. Desde a in,
telligentza, por história, a soludón só pode ser políti,
ca e faise preciso t~sformar a cultura política coa
incorporación das identidades e a criación de espá,
cios de comunicación e interrelación. Un destes es,
pácios, na Europa contemporánea, multicultural e
transnacional, son os paises que se representan C0'
mo parte dun sistema de raíces e ·influéncia celta.

Estamos na Galiza. Onde se entrecruzan o
Sul da Céltia e o Occidente da Románia,
onde chega aos seus confins o Mar de Ama,
dis, onde numerosos enigmas encobren o .
celtismo como posibilidade. E, loxicamen,
te, as propostas de historiadores e arqueólo,
gos están marcadas polo desexo de que sexa
ou non sexa así.

M

ais un ideoloxema percorreu a nosa
história e con el construimos a ver,
dade: denantes da dominación ro,
mana entretecimos unhsi grande cultura que
chegou até s enfeites con torques, aneis,
broches, colares de láminas de ouro; denan,
tes da "doma e castración do Reino de Gali,
za" qe nos impoñen os Reis Católicos como
paso intermédio ao Estado,nación tivemos
un medioevo vizoso de señores da cerra e da
lgrexa, no que a lfngua galega se transforma
n lfngua culta, a das Cantigas de Santa Ma,
ria de Alfonso X, o Sábio, con variantes de
Amigo e de Escarnio e Maldizer mentres ela,
borabamos o mito do Apóstolo Santiago, co,
mo imaxe de marca, e a cidade foi declarada
Santa; e antes da Guerra Civil do 1936, co,
mo fin de partida dun singular proceso dife,
renciador que tiña comezado no XIX, o idea,
rium Celtista fixo a sua presenza coma ele,
mehto de coesión, como trabe mestra da ne,
cesidade de mudar de referentes e de rastexar
sinais que nos permitisen pensar a realidade.

Mais a história fica coutada -en vivo. A persecu,
ción e o terror exténdese até a proibición do uso
da língua e de calquer asomo "separatista" (é dicer
non,español) mesmo no folclore ou nas "feiras e
festas de gardar", pasadas polo nihil obstat oficial.
No 1964 ·un símbolo clandestino, a espiral, apare,
ce en grafittis, panfletos e como anagrama do tex,
to: "Os dez pontos da UPO" (Unión do Povo Ga,
lego). Só se divulga unha consigna: ''Viva Galiza
ceibe e socialista". Chegara o marxismo ao ria,
cionalismo e como imaxe, liberándoa de certa car,
.ga espiritualista do celtiSmo decimonónico, a espi,
ral representa a evolución, permite todas as va,
riantes morfolóxicas -do petroglifo ao carimbo
que certifica o teu compromiso militante en bo,
nos de axuda- construe unha imaxe do naciona,
lismo diferente, actual, permeábel e segura e, acle,
mais, resulta fácil de lembrar e de realizar en todos
os suportes e contando cos médios a bordo. É a
época na que a Forma segue á Función. Como
non podia ser doutro xeito, tamén na orixe desea
formación están escritores, cineastas, pintores ...
ademais do exílio republicano.

•2
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Unha realidade de perdedores --empobreci,
mento, emigración, estereotipos, auto,ódio,
submisión- que reivindica entrar na
Modemidade (aceder o progreso, aos direitos
políticos, á cultura) através do movimento
nacionalista, orgaizado, durante a Segunda
República (1931,1936) no Partido Galeguis,
ta, coñecido nalguns círculos coma "o Parti,
do dos escritores", que se apresenta ás cierra,
deiras eleicións, antes da Ditadura de Fran',
co, coaligado na Frente Popular, coa bandeira do Estado federal e coabitando co Santo
Grial, cristianizado e localizado nunha cape,
la das frias montanas do Cebreito e o lema
primixénio "Deus, Frasteque, Gallaecia".

!

GALIZA: 150 ANOS DUN PROCESO DIFERENCIADOR A partir da experiéncia de auto,organización que se derivara das guerras anti,napo,
leónicas, e a partir da división provincial que no
1833 consagra a fórtnula centralista para o Estado ·
español, asi como o domínio dos sectores máis re,
accionários nas decisións de política económica,
na década dos cuarenta do pasado século comeza a
se perfilar o movimento Provincialista, que desen,
· volve a consciéncia de singularidade e que ten a
sua primeira proba de lume no apoio prestado a
un pronunciamento militar de matiz liberaL Os
seus protagonistas, fusilados na localidade de Ca,
rral o 26 de Abril do 1846, convértense en símbo,
lo da Galiza irredenta. Este grupo, orixinário da
pequena buguesia ilustrada e racionalista, ten, .
ademais, no seu haber, a introdución do lema
"Todo para Galiza" na cabeceira da sua publicai,
eón El Porvenir, lema que en diante se ha reprodu,
cir en numerosos xomais rexionalistas do XIX.

. E n conxunción co movimento provincialista,
que. eyolue cara o nacionalismo do primeiro
tércio do século XX, o romanticismo adquire
na Galiza a sua especificidade coa transgresion te,
mática e lingüística (volve empregarse o galego des,
pois dos chamados séculos escuros, do XY. ao XIX),
especificidade que pasa pola asunción de suxeitos

/

colectivos e polo retomo a formas de orixe popular,
e que culmina coq. construcción do celtismo como
ideoloxia: recurso á raza, identificación coa Nature,
. za, crenza en forzas de Órde no material e na acción
dos presáxios -da fada- como paso para a vonta,
de de redención. Exemplo maior, o bardo Eduardo
Pondal, autor da letra do Himno Galega, escrebe
Os Eoas, unha epopeia fundacional que estudosos
emparentan con Les Bretons ou con L' Atlántida.

A

a

parece xeneración dos Precursores, histo,
riadores que como Manuel 8Murguia, am,
plian a liña do horizonte cara os celtas e xe,
ran condicións propícias para investigacións filolóxicas, arqueolóxicas e etnográficas que terán que
contemplar, en diante, a variante céltica. No 1916
fúndase a primeira organización político-cultural do
nadonalismo, Irmandades da Fala, e con ela o nome
da Editorial Céltiga (O Ferrol, 1921), que desapare,
ce en 1923 coa Ditadura do xeneral Primo de Ríve,
ra, e que ·reaparecerá en Buenos Aires no 1924, co,
mo trinque da galeguidade. Xa están unidos, como
santo e seña de compromiso, celtismo e galeguismo.
Nas páxinas da revista Nós, dirixida por Vicente
Risco, o celtismo articúlase coma teoría anti,posi,
tivista, e tradúcese o ciclo de Cu Chulainn e de
Leabhar Gabhala, o mesmo que a W.B. Yeats ou
·
entregas do Ulyses de Joyce.
Un risco singular da construción
do celtismo será a consagración
da história,ficción como maté~
ria literária ao servizo de ob,
xectivos políticos e a recupe,
radón para a literatura culta
da tradición artúrica, que se.
tiña mantido nas pezas de
faitura popular, asi como a
visión fantástica do real. A

espada Escalibur, O cabaleiro do
Santo Grial de Ramón Cabani'.
llas ... denantes do 36; Merlin e fª'
milia de Álvaro Cunqueiro, Percival
e outras historias de Méndez Fe.rrin, xus,
to ao retomarse nos cincuenta o uso de gale,
go, e até Amor de Artir, tamén de Ferrin, que á
sua vez será un dos fundadores da organización
_política UPG no 64, alongan até. a Galiza cori,
temporánea o senso mórbido, a coexisténcia de
versións e as identidades, en cada contexto his,
tórico, da espiral.

A

construcción do celtismo na Galiza, unha
construcción <:;ulta através da que se ex,
presan cento cincuenta anos dun proc;:eso
rico e contraditório, cun pé no utopismo, na ideo,
loxía do progreso e na necesidade da soberania Pª'
ra as nacións sen Estado, elaborou a sua própria
política de representación no espácio público exi:
bindo os seus vencellos coa Matéria de Bretaña,
dunha banda, e coas reivindicacións irlandesas,
espello do que desde ese paradigma, Galiza aspira
a ser. "Como en Irlanda, érguete e anda", é unha
consigna localizada por vez p_rimeira a fins do XIX
en textos de Alfredo Brañas, autor de Rexionalismo
galega, a nosa afirmación rexional e con variant-es
de tempo e de modo chega aos nosos días pasando
por A Nasa Terra, o xoinal das frmandades da: fa,
la, que en 1920, na capa, anúnciá que ven de mo,
rrer en folga de fame voluntária Mac Swiney, o
lord alcalde de Cork, encadeado por propaganda
ilegal · e por pronunciar un discurso nacionalista.

No Libro das Invasións (S. VII) díse~os que o deus
Breogán chegou · á ·Galiza e construiu a Torre de Hércules. E nós dicimos que en dias claros, desde
a Torre de Hércules, na cidade da Coruña, pode,
mos ollar a cerra de Irlanda. Igual que coas pfimei,
ras ·1uas, arredor da Lagoa de Antela sentimos o
tic,tac das tropas de Artur. Porque o celtismo nos
. abriu a outros mundos.+
MARGARITA LEDO é decana da Faculdade de Ciéncias
da Información. Este texto apresentarase no encontro Printemps
Celte que se celebra en Paris do 22 de Maio ao 9 de Xuño
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MANUEL RIVAS

¿Por que triunfa Luar?

N

in o fútbol nin Sharon
Stone poden con ·el. Todos os venres., na noite
máis competida da televisión,
Luar acada o maior índice de
audiencia, imponse á potente
imaxinería das outras cadeas,
emergulle na pantalla coino
unha nao galega de corso arrodeada por armadas imperiais.
Irnos ver, ¿por que triunfa
Luar? ¿Que ten este prograf9,a
de "variedades" lanzado ao aire
desde o esceario dunha discoteca de aire cowboy? ¿Por que
engancha de tal maneira a avós
e netos, a aldeas e bufárdas urbanas, a un bar de formica do
·Agra do Orzán coruñés_e á taberna de bocois centenarios de
Chandrexa de Queixa? Desde o
Caurel a Santa Mariña da Coste da Morte, ·todos son terras·
liberadas para ver Luar.

tiga de despedida. Non rile perdía
antes o de "Vai o gato metido
nun saco'~, que os meus fillos cantaban como "Vat Gayoso metido
nun saco", nin me perdo agora o
"Apaga o candil, Marica chus
chus". Cando chega a hora, na
noite tan chea de compromisos
do venres, eu sinto nos adentros
como unha chamada de mancohtro, unha radiofonía interior que
me avi$a de que o. satélite Luar
está a emitir a cantiga de despedida. E ent6n deixo a quen sexa, a
invitados ou anfitrións, nativos
ou foráneos, e vou cara a pantalla
coa ledicia do neno que vai sintonizar un megadrive sentimental, coa alegría do adulto que vai
poñer o pick up- da nostalxia, coa
curiosidade do mozo que se ·marca o casete bravú.

º

de Luar é unha chamada tribal. Xa podemos.
estar da triloxia de No~
Eu son dos que me perdo o Luar. I
va lorque de Paul Auster ou das
Sobre todo, non me perdo a can-

c

catrocentas. noivas de Fraga, ese
león, a min dame igual, eu .deixo aos tertulianos, e. vou cara a
pantalla como un alfitete cara
un imán e prendo o Luar. ¿Que
ten o Luar? En principio, analizado con frialdade semiótica,
non ten nada .especial. É _unha
sucesión de actuación variopintas,· o que nas -verbenas-chaman
popurrí. Un pouco de· aquí e un
pouco de acolá arroupado dun
público que ten gañas de troula
despois de baixar dun autobus
fletado pola asociación· de amas
de casa e que tiras flores como
quen tira presadas de arroz
·nunha voda.

P

-.

ero iso é só apariencia.

Luar é o que os- nortea-

mericanos máis idealistas
chaman rri.elting pot, unha mestura integradora, a "alta" e a
"baixa" cultura, o vello e o novo,' o on e o off, Galicia como
i.mha romería na que todo acae

ben, incluso o viño peleón.

Luar é a nosa gaita pero tamén
o noso mariachi, a nosa copla,-o
noso punki do pueblo, os nosos
tres soles do _paragüai, güai, a
nosa 1\sturias patria querida, o
noso Portugal nación irmán e
non chores por min Arxentina.

U

~s critica o Luar por folc~ó
nco e outros or trer mo1to
de fór. Andan nas berzas e
non ven a horra. Paquita Rico
ou Georgie Dann ou Estefanía
de Mónaco ou Tina T umer ou
Azucar Moreno, desque pasan
polo Luar, están nacionalizadas.
Non nos colonizan. Ao contrario. Son eles os que pasan a formar parte do galega melting pot,
ou sexa, metidos no pote. E
agora voume que hoxe é venres
e xa sinto no palco c·atódico a
chamada irresistible da Verbena
Global. ¡Apaga o candil, marica chus chus! ¡Apaga o candil
que ten moita lus! •

AMJÑO VdfO C0 NG0 8TQA NoVA
.

FRANCISCO

A.

VIDAL

Penso nas miñas últimas leituras.
Prim_eiro en Telúrico (Espiral
Maior) do Tucho Calvo, porque e
le de corrido e está ben e crito ,
igual que Código Morse (X erais) do
Xavier Alcalá. A min góstanme as
histórias ben contadas e interesantes. Xa rematou aquel tempo de
cine de arte e ensaio, de cineclubismo, de epatar e parecer trascenden~e. Prefiro as obras que teñan algo
. dentro e non sexan simples retórica.
Cal está a ler agora?
T eño na man Lobos nas illas (Xerais) de Marilar Aleixandre que
cando menos empeza coma dios.

orquestra, anunciando o paso
da alegría~ vai detrás da procesión chamando ós fregueses
para que saúden ó Santo, bota
bombas de tres estalos cando
se acabou de interpretar o
himno na misa maior' unha de
palenque cando comeza o partido de fútbol e outra por cada gol' do equipo da casa, el é a
catarse feita persoa, é o berro
liberador abouxando á vecindade; el é o. dono da festa, aínd 8: que sexa un dos oficios
máis novas que hai. Segundo
don Xaquíq. Lorenzo os primeiros foguetes galegas botáronse polo século XVI.

C

o primeiro domingo de
Xuño comeza a marato- ·
niana festa de Galicia.
Desde agora ata o remate de
Setembro, non haberá bisbarra
que non teña algo .que celebrar: Santos Patróns, xoldras
gastronómicas, roma-xes de reencontro, festas do verán, semanas grandes ... e aínda que só
sexa un día de algo, non haberá máis que desprazarse vinte
quilómetros para encantar algunha foliada. É un tempo que
se presta para volver a encontrarse coa vecindade, libre de
asperezas e predispostos a reavivar a convivencia.
E na c~lebración que sexa, non
pode faltar o Fogueteiro. Sen el
non hai festa; é tan importante
coma o Santo Patrón levado en
andias óu o gaiteiro percorrendo os camiños coa súa alborada.

El arra~tra detrás de si ós cativos que apostan por adivÍñar a
onde alcanzan os foguetes e onde van caer as canas, que logo
recollen.coma anacos de estrela
devoltos á terra.

Unha festa sen bombas é coma
unha chamada sen voz. O fogueteiro pode ser o home máis
rudo do mundo, pero é símbolo
de alegría, a pesares de que a
superstición di que "casament6
eón foguetes remata en cachetes". Pero esta debe ser a única
excepción.

abedor da importancia do
seu oficio, o fogueteiro
pon. a súa alma no que fai,
e arte para facelo da maneira
_máis luminosa non lle falta.
Cando fogueteiro pon a traca
a funcionar, ás doce en punto
da noite do último día da festa,
a apoteose é total, a orquestra
deixa de tocar, as bombillas
multicolores apágans-e, as parellas paran de bailar,, os bares baléiranse para ver o . espectácu.lo
de luces de cor colgando do
ceo, ofuscando ás mesmas estrelas; ninguéri aten:de a outra
cousa, os namorados encentran
neste espectáculo a razón paraY.n cálido abrazo, e as . expresións de asombro son os únicos
sons humanos.que se oen. Ó fi- ·
nal, algúns aplauden, pero a
maioría ensimesmase tristeira,
porque sabe que ata o ano non
l;lai outra. Acabou a festa. •

o

E

'

"Góstanme as histórias
ben contadas,
non expe~imentos ocos"

"

O fogueteiro

ste da foto é o fogueteiro
da Sionlla, pero pode ser o
de calquera parroquia de
Galicia: Para el com-eza agora
o traballo duro e gorenteiro.
Esta só é a silueta recortada en
prancha de ferro, na parede do
seu taller, pero é todo un re- trato dos vellos fogueteiros de
hai poucos anos para atrás.
Coas súas polainas de grande
andarín, sombreiro calado e de
amplas abas, para o sol, chaqueta curta para ·facilitar o
braceo, e nos petos da mesma

Alfredo Conde

o chisqJ¿eiro de mecha. Alá vai
coas súas bombas ó lombo, todas envoltas e colgando da
'man a roda da traca; sempre de
festa en festa, mirando para
<liante, serripre cara o horizonte; o fogueteiro é deses profesionais de andar camiño, de le-

var contos e traer novas; de
comunicar.
O fogueteiro érguese coa amañec id a para espertar á veciñanza chamandoá festa, é un
berro de xúbilo que. se expande desde o c_eo; vai <liante da

-Os contos de A casa de Adara te~
ñen algun fio en comun?
Algun terán, pero os libros de cantos, e xa levo cinco, eu non os premedito. Cando xunto un monllo,
xúntoos nun libro e iso dalle unidade. Música Sacra era un exerdcio
de supervivéncia, este quizais teñan
un roncón por baixo, dos momentos do ser humano en secuéncias
que enxergan o libro. Empeza con
recordos da nenez e remata con outro que descrebe unha persoa marta.
Xa tocou todos os xéneros agás o
teatro.
O teatro tamén. Representamos A

gaiola en homenaxe a Ánxel Casal.
E na poesia non fixen moito, pero
abonda conMencer de Luas e sobretodo coa Cantata Xacobea, que ainda che son máis de mil versos.

No último Galicia Internacional,
a conta do Consello da Cultura,
mostrábase crítico coa mercantili,
zación da cultura.
Hai demasiados viaxes, demasiadas
dietas e o organismo mais que editar libros de luxo debia facer outras cousas. Parece que as institucións polas que tanto se loitou
acaben adurmiñadas. Pero non me
gosta p de mercantilización porque
son grandes-palabras.
Foille ben o chollo abandoando a
política e adicándose só á escrita?
O soldo de conselleiro non estaba
mal pero moitos executivos médios
gañan máis, e a min a de político
paréceme unha labor moi digna e é
mao denostala. Eu vivo máis tranquilo, cos meus li-bros, artículos,
conferéncias ... pero non son o único escritor do país que vive do seu
traballo como tal, o que pasa é que
outros moitos non o cónfesan.+
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O Trinque
La red Galindo
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La red Galindo.

LIBROS:

Unha obra de Pepe Rei,
editada en. 1993, pero de
máxima actualidade. Todo o que os xomais ainda

non se atreven a publicar.
Contén índice onomásti·
co. Á venda a décima
edición. Editorial Txalaparta. •.
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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O Barco

SILVERIO RIVAS

• EXPOSICIÓNS

Expón esculturas na galeria ·
Volter.

PINTORES NOVElS
DE VERIN

• FEIRA DO LIBRO
ÜUTRA ED!CION
DA FEIRA DÓ LIBRO

A sá de exposicións de
Caixa Ourense acolle esta
mostra de novos pintores
da comarca de Verin.

A Federación Galega de
Libreiros, organiza a Feira
do Libro do 1 ao 9 de Xuño
en Ourense.

O Carballiño

..

•TEATRO

•MÚSICA
HEREDEIROS DA

OURENSE
Feira do libro,
Organizada
polo
Federación
de Ubreiros.

MosTRA IBÉRICA
DE UNIVERSITARIA

CRus

Actuan o Venres 31 no

O Liceu Recreio Ouren·
sán acolle esta mostra do
30 de Maio ao. 7 de Xuño.

pub Metal 17.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS

Pontevedra

YIDAL ABASCAL

• EXPOSICIÓNS

Exposición sobre o importante matemático Enrique
Vidal Abascal nos locais da
Fundación Barrié. Até o 30
de Xuño.

TATIANA ÜTERO E
OUTROS
O Teatro Principal acolle
esta mostra colectiva até o
i de Xuño.

•ÓPERA
FESTIVAL DA ÓPERA
NO AUDITORIO

O XLN Festival da Ópera
segue no Pazo de Congresos-Auditório con Turan·
dot de Puccini polo Gran
Teatro de Palma de Mallorca, o 31 de Maio, e Bo·
ris ~unov de Mlls.50rgsky
pola Opera de Kiev, o 3 de
Xuño. Do 4 ao 7 de Xuño
ofrecen Bastián e Bastiana
en concerto didáctico, e o
mesmo dia 7 pódes~ asistir
ao cocerto lfrico Angeles
Blancas Gulin coa Orques·
tra infónica de Galiza.
•TEATRO

HO

TIA

O Centro Dramático Galego interpreta a peza de
Armando Cotarelo Valledor, no Teatro Ro alia
Ca tro, ás 9 da noite do 12
ao 16 de Xuño.

0

ÜESENGANO
DO PRIOIRO

WGO
Mostra
sobre o
castro de
Viladonga
na Museo
Provincial
de lugo.
Á direita,
anel de ouro
de Viladonga

No Teatro Rosalia de Castro
a compañia Teatro Daqui representa a obra de Otero Pedrayo o Xoves 30 ás 20,30;
Venres 31 ás 20 e 22,30; e o
Sábado 1 ás 20,30.
·

DIN MATAMORO
A retrospectiva de Laxeiro, dos anos 30 aos 80, séguese a poder visitar no Centro Galego de Arte Contemporánea.

(biólogo), Bernardo Bastida
(patrón maior da confraria
de Ferrol), Xaime Bello
(concelleirÓ do BNG) e representantes de ADEGA,
debaterán sobre a problemá·
tica meioambiental na Ria e
o litoral de Ferro!. Xoves 6,
o debate vai ao redor dos re•
síduos sólidos urbanos e o
plano de incineración de
Sogama para propoñer as
vantaxes da alternativa da
reciclaxe, con Manuel Soto
Castiñeira (Secretário Xeral
de ADEGA), Andrés Fidalgo (director da planta de
compostaxe de Mougá) e
máis representantes de
ADEGA. A entrada é de
balde todos os días.
•TEATRO
DESPUÉS DE LA LLUVIA
Unha compañia madrileña
interpreta a peza de Sergi
Belbel o Venres 31 ás
20,30 e ás 23 h. no Teatro
Jofre. No reparto van Amparo Larrañaga, Maribel
Verdú, Natalia Dicenta e
Luis Merlos, entre outras.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

O CASTRO
• CONFERÉNCIAS
ÜIAMUNDIAL
DO MEJO AMBIENTE
A galeria Sargadelos celebra
o dia mundial do meio ambiente xunto ADEGA-Trasancos (Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza), con tres colóquios
a celebrar do 4 ao 6 de
Xuño ás 8,30 do serán. O Martes 4,
Xosé Salvadores e
outros membros de
ADEGA sobre as
concentracións par·
celares e o estado
ecolóxico do meio rural na bisbarra. Mércores 5, Andrés Lamas S~o

•

DE VILADONGA
A Biblioteca Provincial de
Lugo abre até o 15 de Xuño,
esta mostra sobre o Castro
'de Viladonga que cunha es. tensión de ·10.000 mz é un

dos maiores xacimentos ar queolóxicos da Galiza. Ali
foi onde en 1911 apareceu o
torques de ouro (colar xa
empregado no tempo dos
celtas) da colección Gil Varela normalmente exposto
no Museu de Lugo.

Marin
• EXPOSICIÓNS
EMILIO EsPERON
Expón óleos e acuarelas no

Xuño, no mesmo café e á
mesma hora, o grupo Viravolta pon en cena Duettó

Ateneo Santa Cecilia de
Marin.

Moaña
•TEATRO

de fio.

O Porriño

Ourense

•MÚSICA
VALIGAI

AH,AH,AH,
MONSTROS DE RISA

• EXPOSICIÓNS
ECOLOXIA
DA VIDA COTIA

A compañia de teatro de
títeres Tanxarína, leva a
sua. peza Monstros de risa o
Sábado 1 de Xuño ás 11,30
da noite, ao Café do Real.
O Sábado seguinte, 8 de

O II)stituto Otero Pedrayo
acolle unha mostra didáctica de posturas ecolóxicas
na vida cotiá.

Carteleira .

C.X.LÓPEZ•PAZOS

A HORA SINALADA. John , , M CABALOS SALVAXES. Arxentina
Badham (Xogos de guerra) intenta
~de Marceto Piñevm {Tango
Con
facer un thriUer ao Hitchcock (Estranos
moi b6 trabaUó de actores (luppi, Altetio e
o xoven Leonardo Sbaraglia) .,Propón a renun tren), cunha estrutura de tempo real
(Só diame do perigo) e cunha trama de asecuperación de a~.rtos valore5 esiiuecidos 'de
sinato de político/ca de fondo (JFK). fu • soli.dariedad.é e lÓita contra a cor,,ruP<:ión e a
tres vias fallan estrepitosamente. ]ohnny sua éntrega tomb 1e&a~ áS nctra& ~enera
Deep e Christopher Walker naufragan nas ctóns de ffiOZO$;.de. éxito, pero sén Concién·
suas persoaxes e o fihne arnosa, máis unha
cia política. Ainda que con algúns en:os
vez, o infantilismo, a puerifidade e a falta
eviden~ non ~onVén deixala ~par.
de rigor (tdn6mio xa crónico duhtempp a
···1····:i·
.. . ~
·; . ;p.
· ~::.
'.:..~ :<::·,_:-:=~~~·. ::~. ':~:~ ·~. < ~::.
·M O CARTEIRO. Mas5unoTroiS1 mo- ~:
• está patte) dos gui6ns feitos coirW. Cl:iouti•
2os nas charcuterias hollywoodenses, ··
·~rreü de,spoi~ !üe ~interpreta la. Aspfrou __
aos Osear deste ano e non at:adou inxlls~ FOUR ROOMS. Catro·hist6rias , .tagiente nen~'.. Sen~rbef e (!9mpromet(~,
~. asina.das por Allison Ande.rs. "Ale~ . chi~.dé mspi¡;adqj:l. neotteali§J~\(RosseilipJ,
xand.re R0kwell;":l\'6bert Rod.fJgµei>e
Queritin T arantino, cun botóns e ·Qñ hotel
. como fio condut.Or·dmma morea 'de chisdá' Pabl<;> N6iJd:fe 'a il j:>ostino;que lle 'leva
o correo. Enstná.He metáforas· e ieivi.ndfoa . .
. tes fadlóns (de' n0ite de café et~quila)
~

ferov.

<. :

~s!~~J~~~~; :e:i:~¿9r~~~:'

, ,Okliuan)
~4!~~~=¡~\tJ;;G;i~~~nz:;.
fai Unbfinomériaxe
<le ~~~~~~~';t~~~~.
4 ~c.'ara

Charlot e Jerty Le~i (autor dó ~i!nialQ
botóns), ádemais: de' outtos actoi'eh- de 'Co- '
' médi~.,Ta,mén esta Banderas !les~· ~éc~la

¿~::~;¿~~~~

: .. duas).para qlie Pacmo e. de. Nlro
ai:Ü.osen- st.i'ast cualidadeS: 'J:Íiáis febles;
'. qufn.unca; soqr$todo Padh?:·q:~ sob,re·
· actQa}Nfichael·~ann (0 @rra¡Je.iw mohi~

as

"·'.~~~~~!~~ta :9 ~rvki~·::s d~vos'. ' ..
.

.

;:)~;:

. . ..

·Outra vez os mesmos nomes. Ro. · drígµeí asina e -Tárfm.dno :escreb~ . e .¡n. terpfeta. 'As. paiions dnematiográ(icas
·' infa:ntís
Rodtfgti~z: mexicano de pro, .•. c"atólica qi{e ;:isistiu a un condeadq a
morte culpábel (real) dun asesinato e fai
asoman neste füm'e de homenri~ e referéncias (gore, cine de vampiros mexi- , unha película cí:mtra a pena ·1~ima. ' A
canos .e tr\Jculéncia a e~gaUa), de mestu- . excesiva neutral idade e distanciamento
r.a a:Oru.pta e gr<!tuifa .d.e .~~netos, .· (tod~ · teñen r~tóns?) cria. ¿~rt~s ambigüidades., non .s obre as inrencións de
fabr!cado para solaz dos seus.jütores.
Robbius, senón ·sobre !'o como" as transQue·fai un gran actor coma Harvey Keimite en imaxes.
. tel nesta peltcula?
·

de

Expón cadros n a Delegación de Cultura.

·

. ·~Qi~1tD:,ri~~Ji~:.:

Presentación mundial <leste grupo folclórico no café
Liceum o Sábado 1 de
Xuño ás 23,30. As entradas
van a 600 pta mais de compralas antecipadamente
custan 500 e pódese facer
no café Liceum do Porriño
ou no pub Dublin de Vigo-,

Redondeta
• EXPOSICIÓNS

60 ANOS
DO ESTATUTO DO

36

Até o 18 de Xullo na sá de
mostras da Casa da Cultura
pódese visitar unha importante escohna recollida pola
Ateneu Redondelán para
conmemorar os 60 anos do
Plebiscito do Estatuto de
Autonomia. Ali expoñen
os albumes de guerra de
Castelao, os gravados do
Fardel da Guerra de .Xosé
Conde Corbal, .é a colec·
ción de Isaac Díaz Pardo
de cartazes do Plebiscito '
do Estatuto de Autonomia
do 36, xumo da revista Te·
rra, voceiro do Partido Galegu is ta de Redondela.
Unha mostra que acompaña outras iniciativas nas
que colabora o Cine clube .
Claqueta e a Asociación de
mulleres Xanela. O programa tamén comprende pases
de vídeo e outra mostra de
publicacións no Auditório e
Centro Cultural J. Figueroa.
Nas actividades da conmemoración destaca a conferéncia de Maria Xosé
- Queizán sobre As republicanas (o Venres 31 de
Maio ás 20,30 h. na Casa da
Cultura), e a apresemación
do libro Aillados na memória dos presos da ílla de San
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Simón (o Venres 14 de
Xuño ás · 20,30 h . na Casa
da Cultura) da man dos autores Antonio Caeiro, Clara de Saa e Juan González.

Santiago
•DANZA
EN PÉ DE PEDRA

..

_

Convocatórias
ARTELIX0'96

Logo do grande éxito da edición do
ano pasado, a agrupación Josefá e máis
o Cine clube Claqueta están a prepa- .
rar o Artelixo'96, que terá lugar no
mes de Agosto en Redondela polas
ruas e prazas da vila, onde expoñerán
pezas feitas con inateriais de desfeita e
lixo en xeral. Asi pois convocan a todos os artistas interesados en expoñer
algunha obra. Adema is · este ano completan a exposición na rua cunha mostra pechada para as criacións de peque:
no formato . Para calquer proposta
(cinema, charlas, colóquios, teatro,
música, etc) ou envio hai que falar cos
organizadores no (986) 40 26 93, .

zas xa que se expoñen polos balcóns
·. da cidade ao pairo. Do 5 de Xullo ao 3
de Agosto os expositores poden votar
a sua obra favorita nunha fuma instalada na casa do concello. As obras escollidas pasarán á propriedade do concello e receberán algun dos seguintes
prémios: 1º de 500.000 pta., 2º de
300.000 pta., 3º de 200.000 pta., e
cinco accesits de 100.000 pta.

A sá Galán e máis o Concello de Santiago promoven a
FESTA ECOLOXICA DE VITE
segunda edición, a primeira
foi o ano pasado a finais de
A Coordenadora do Bairro de Vite
Maio, deste espazo aberto
(Santiago) artella a VIII edición da sua
para a difusión da danza confesta ecolóxica este Sábado 1 de Xuño.
temporánea a celebrar en váA festa é unha viaxe aberta a todos os
rias prazas de Santiago os
interesados que pasará pola Lagoa de
dias 7 e 8 de Xuño. Nestas
Castiñeiras, Cotorredondo e ainda á
datas unha série de compapraia se o tempo o permite. A saida é
BIENAL DE PINTURA
ñias estranxeiras farán interás 9,30 e a chegada ás 9,30 da noite.
. BALCONADAS DE BETANZOS
vencións de non .máis de 20
Para apuntarse hai que pasar polo local
minutos na rua babco a conda Coordenadora: Domingo de AndraO Concello de Betanzos convoca a
signa En Pé de Pedra (dañza
de, 8-baixo. 15704 Santiago. Tamén se
quinta edición da sua bienal de pintupara paseantes). Os horários
pode usar o teléfono (981) 57 39 42.
ra, aberra a obras de soporte flexíbel
e participantes: Rosa Muñoz
pintadas con produtos inalterábeis coa ·(Barcelona) coa peza De LiBRIGADAS DE TRABALLO
auga e sen partes ríxidas que poidan
rios ( 15 min), os dias 7 e 8 ás
EN CUBA
cuartear co vento. Os cadros han res13,30 h. na Praza de Fonsepetar uns marcos, mínimo de 120xl 70
ca. Mónica Valenciano (CaA Asociación de amizade galego-cunarias) con Pesogallo (20 .- e máximo de 150x120 cm., e chegar (a
portes pagos) cos dados persoais no · bana Francisco Villamil abriu o prazo
min), os dous dias ás 5 na
de inscrición para participar nunha
dorso, entre o 15 de Maio e o 20· de
Praza de Abastos. T amén os
brigada de traballo (no agro e .na consXuño, á: V Bienal Balconadas. Edifídous dias ás 7 na Praza do
trución) en Cuba, do 10 ao 30 de Secio Arquivo. Praza de García HermaToural, Jerry Snell e Nadine
tembro deste ano. Inscricións e infornos. 15300 Betanzos. A organización
Thouin (Canadá) estrean
mación na Francisco Villamil de 19 a
non se fai cargo do deterioro das pePhisical Street Theatre (20
min). A compañia Pi:ometeus Dance de Boston tamén estrea a peza De Profundis (6 min) os dias 7 e 8
ás 9,30 na Rua ao Vilar, e
ainda o dia 8 ás 12 da nolte
na Praza da Quint~a, peeha
Pé de Pedra con Shoot de
moon (15 min). Tamén está
convocada a catalana Margarita Guergué que interpreta a sua coreografía La rosa
sin porqué (20 min) os dous
días ás 9,30 ·na Praza da Inmaculada.

21 h. Enderezos: en Vigo, Policarco
Sanz, 22-2º oficina 10 (teléfono 98643 28 92); e en Santiago, Rua do Vilar, 29-1 º (teléfono 981-57 65 62) .
CONCURSO DE CARTEIS
PARA A MOSTRART'96
DA CORUÑA

A Asociación Galega de Artesfus convoca un c.oncurso de carteis (premiado
en 50.000 pta) para anunciar a feira de
artesania Mostrart'96 que terá lugar n~
. Xardins de Méndez Núñez, polo que os
traballos deberán debcar un espazü para
incluir as datas, o lugar e outras informacións adicionais. A obras han chegar sobre un soporte ríxido cunha plica onde
virán os dados do autor, no tocante as
dimensións permiten total liberdade o
mesmo que para as técnicas ou materiais
a empregar. A Asociación Galega de
Artesáns pon á disposición dos interesados os seus arquivos gráficos de diapositivas profisionais. Os envios teñen que ser
antes do 21 de Xuño á: Asóciación Galega de Artesáns. Camiño da Igrexa, 38.
15009 A Coruña. Atenden no teléfono
(981) 29 36 88, de 8 a 15 h.

ÜUAN A BOLSA LAXEIRO DE
TRABALLO ARTISTICO NO ES·
TRANXEIRO
O Concello de Vigo ven de convocar
a Beca Laxeiro, destinada a pintores e

Fernando Valeiras expón
na Sá dos Peiraos perto de
·40 radiografias pintadas
baixo o título Psicodramas .
Até o 23 de (<uño.

RETROSPECTIVA
DE LAXEIRO ·

A obra do grande pintor
galego desde os anos trinta
aos oitenta. Pódese visitar
no Centro Oalego de Arte
Contemporánea (Santiago). Martes a Sábado de 11
a 20 h.; e Domingos e festivos de 11 a 14 h.

MEMBRANA

Esculturas de Monica Ortuzar que van desde composicións con vellas potiñas
esmaltadas
até
conxuntos de oso e barro,
sempre sobre tons roxos.
Aberta na Casa das Artes .
até o 9 de Xuño, de Martes a Venres de 11 a 14 e
de 17 a 21,30 h ., Sábados
só abre á tarde e domingos
á mañá.

AOS ANOS VINTE

Terra de Lobos, coprodución do Teatro de Ningures e do Noroeste, en Sontiag:>.

Casa do Patín de Santiago.
FULTONS POINT

bre o texto de António Torrado, Sábado 1 e Domingo
2 no Teatro Principal.

Blues Venres 31 e Sábado 1,

ÜÉ, ÜÉ, ÜÉ

ás 22,30 e ás 24 h., na Casa
do Patio. Fultons Point son

De Maxi Rodríguez no
Café Rua Nova do 4 ao 8
de Xuño ás 23 horas.

Juan Velasco (voz e guitarra),1
Nacho Mendevil (baixo),
Tito Ruano (batería), Curro
Belceblues (guitarra) e Ernesto Ulibarri (harmónica).

Tomiño

•MÚSICA
•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

BLAKE E .
STEVE GIORDANO

TERRA DE LOBOS

Violin e guitarra. A parella
ianqui toca jazz o Xoves 30,
en pases de ás 9 e ás.11 na

A coproduci.ón galaico-portuguesa, Teatro de. Ningures-Teatro do Noroeste, so-

ÜS ALUNOS
DE BARRANTES _
RECUPERAN O LIÑO

l OHN

e Rubén Dario Velázquez.
Abre os laborábeis de
18,30 a 21,30 h., e os festivos de 12 a 14,30 h.

Do ROMANTICISMO

ARTURO REBOIRAS

O pasado Sábado 18 abriu
na galería Minotauro de
Santiago a segunda mostra ·
individual do artista marinense Arturo Reboiras.

produción

RED ROCK WEST

PSICOGRAMAS

Cristina Sicília é criadora ·
da instalación A máquina
gráfica en acción na que os
visitantes poden realizar e
levar as suas próprias estampacións ou desfrutar
das expostas. Abre até o l
de Xuño, en horário de 19
a 22 h. na sá Galán.

moslron o suo

•CINEMA

Pil)turas de Ana Cristina
Leite na galeiria Ad-hoc.'

MAQUINA GRAFICA
EN ACCION

VIGO
Nove
expresións.
lguol número
de artisfos de

Vigo
--------

• EXPOSICIÓNS

.A

O Centro Galega de Bizkaia en Barakaldo convoca o XXIX Concurso de
Contos Breogán, aberto a traballos
inéditos de entre 3 e 6 fólios. Para participar hai que mandar 5 cópias mecanografadas a dobre espazo e por unha
soa cara. O envio ten que ser por correo sen remite e baixo plica e lema. O
prazo de admisión remata o 15 de
Xuño. O concurso conta cun primeiro
prémio de 100.000 pta. e un segundo
de 25.000 pta. que poden quedar desertas. Maior información no Centro
Galego de Bizkaia en Barakaldo: Galiza, 3. 48902 Barakaldo. Bizkaia. Teléfonos : (94) 490 34 29/499 29 92; fax
(94). 490 34 29 . •

toda o Estado

De John Dahl (USA
1993), pásaa o Cine clube
Lumiere, o Mércores 5 ás
20,30 h . no Auditório do
Concello. Entrada 300 pta.

Antón Patiño propón
unha intervención no Dobre Espazo do Centro Galega de Arte Contemporánea, onde a través da
pintura, imaxes de vídeo e
algunhas pezas tridimensionais, consegue un mundo
sintético de signos e emblemas nun contorno de
mapa desordeado.

CONCURSO DE CONTOS
BREOGAN

de 9,30 a 16 h. Para concertar visitas en grupo ou
calquer ou tra cuestión,
chamar ao teléfono (986)
62 26 51.

• EXPOSICIÓNS
MAPA lNGRAVIDO

escultores menores de 35 anos. A bolsa está dotada con 2.500.000 pta. para
financiar a estadia no esttanxeiro de
Outubro de 1996 a Outubro de 1997.
Para solicitar esta axuda hai que apresentar os dados persoais, unha curricula, unha memória detallada do trabal lo que se pretende facer, unha
acreditación de ter relacións con outtos artistas de fóra, e documentación
fotográfica, cando menos sobre 10
obras. Solicitudes antes do 30 de
Xuño no Rexisto Xeral do Concello
de Vigo: Praza do Rei. 36202 Vigo. O
teléfono do Concello: (986) 81 01 OO.

O alunos do Coléxio Públi-

co de Barrantes en colaboración co profesorado, elaboraron un traballo de recuperación etnográfica
sobre o. proceso de .elaboración do liño, unha parte da
cultura tradicional do país
a piques de se perder. Estes
alunos houberon de recopilar información, trebellos,
fotografias, ditos e falas,
entroutros engados que
agora reunen en catro fiadeiros murais de 5xl,5 m.
O traballo de recolleita vai
completado cunha mostra
dos trebellos erhpregados
na elaboración e algunhas
teas e mantas de liño. Pódese visitar os dias leitivos

O Centro cultural Caixavigo abriu a mostra Do ·romanticismo aos anos vinte
encadrada no ciclo A arte
galega na colección Caixavigo. Ali exj::Joñen máis de
90 obras de 51 autores nados desde comezos do século XIX a primeiros do XX.
Abranxe a corda cronolóxica que vai de Pérez Villaamil (1807-1854) a Manuel
Colmeiro (1901), con cadros de Maside, Castelao,
Arturo Souto ou Sera.fin
Avendaño. Abre até o 16
de Xuño en horário de
Luns a Venres de 18,30 a
21,30, e Domingos e feirados de 12 a 2,30.
NOVE EXPRESIONS

A Nova Sá de Exposicións
Caixavigo acolle até o 17
de Xuño, obra de 9 artistas
de todo Ó estado, Vicente
Amás, López Sancho, Pina
Lipináñez, Luis Femández,
Daniel Merino, Valladolid
Carretero, o vigués González Lagares, Rufo Navarro,

COLECTIVA

Beatriz Ansede, Beatriz
Martínez, Charo Pereira,
Adela Ríos, Ricardo Sobrino- e máis] ulio Váz quez, compre_nden ·esta
mostra de pintura dos
máis diversos estilos aber-

Lenzo
de Charo
Pereira.

.......
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Anuncios de bald.e

• Véndense siberian-husky, netos
de Artic-Blue, James Bonde, Th.
Mundo. Interesados chamar ao telf.
(981) 65 06 44.
• Natíva dá clases de francés no
verán. Interesados dirixirse ao Apartado de Correos 709. 15080 A Coruña.
• Cursos de ruso a todos os níveis
en Moscova e Petersburgo, con estáncia en famílias ou universidades. 'Estudos máis vacacións. Infórmate na Asociación Máximo Gorki
de Vigo : Marqués de Valladares, 141 ª· Tamén podes usar o teléfono
(986) 22 44 57, de 5 a 9 do serán .
• Gatiños pequerrechos, espilidos
e agarimosos. Se queres un de regalo chama ao (986} 43 29 1O e pergunta por Alberto, ou por Daniel no
36 33 75.
• As V/axes Céltlgas ten a vasa dispo-

sición material actualizado deste 96 para a vosa estáncia nos paises celtas.
Todo sobre ·exposicións, festivais, feiras
a desenrolar este ano; asemade de información sobar equiación, bici, sendeirismo, parques nacionais, tarxetas de
turista, aluguer de apartamentos e casas; estáncias en hoteis, B&B, granxas,
campigs e caravanas. E todo sobre
Londres. Pregamos detalledes lugares

• Se queres receber todos os números, ou algum em particular, do
Boletim de Língua Constantinopla
(há 9 números editados), escreve a
Assembleia Reintegracionista Bonaval , Apartado dos Correios 850 de
Compostela, enviando 500 pta. (se
queres todos) ou 50 pta. (se apenas
queres um) em selos de 25 e 5 pta.
• Oferécese autónomo con coche
ou furgoneta con experiéncia en
vendas, para traballar zonas norte
de Lugo e Occidente de Astúries.
Absoluta honradez profisional e persoal. Interesados chamar á noite ao
(982) 33 17 00 , e perguntar por Manolo .
• A Cava da Terra, tenda de comér:

xecto para tentar recúperar, 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 (Xete da IV Agrupazón do
Exército Guerrilleiro da Galiza}. Se
desexas non esquencer o pasado e
receber a tarxeta de balde , escrevenos. Apartado 42. ·15680 Ordes.
• Descenso de rio 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.

CONCERTO
DA RADIO PIRATONA

A rádio pirata de Vigo, Rádio Piratona (103.6 FM)
celebra un concerto dobre
para darse a coñecer. O Xoves 30 ás 10,30 da noíte no
Amordiscos actuan The
Feixons, Meigallo e as
Pussycats. O Venres 31 no
mesmo local e a mesma
hora tocan Mol , Skacha,
Oxtiax Ke Te Pariu e
Knock Out. A entrada vai
a 200 pe. por día.

Rui Serra (arriba) e Denis Masi (abai.xo) expoñen na Culturgest.

Caldo de letras

SUZUKAS

boa, co seu primeiro grande
festival rock os dias 31 de
Maio e 1 de ·Xuño. A Cidade Invicta acolle pois once
bandas: Delfins, lceT, Xutos&Pontapés, Babes in
T oyland, Meninos d' A vó,
Jovanotti, La Unión, Taxi,
Blind Zero, Pilgrins e Trabalhadores do Comércio.
Os concercos son no Parque de Exposic;:6es de Vila
Nova de Gaia . A entrda
vai a 2500 escudos por un
dia ou 4000 polos dous.

Accuan o Sábado 1 de
Xuño ás 10,30 da noite na
Torre de Viños.
ZlEDAD Al.KOHOLICA
EBolKOT

A sala Óxido de Vigo ten
pr visto para o ábado 8
de Xuño, o concerto de Soz iedad Alkolica e máis
Boikot.
REAL FlLARMONJA
DE GALIZA

Lisboa

•MÚSICA

ANAMOURA

FESTIVAL ROCK

O Sábado 8 de Xuño no
Centro Viciñal e Cultural
de Valadares terá lugar a
apresentación do grupc:i de
cantigas Anamoura.

Porto resp os ca ao Super
Bock/Super Rock de Lis-

DESPUÉS. DE LA LLUVIA

A obra de Sergi Belbel in,
terpretada por Amparo Larra ñ aga , Maribel Verdú,
Natalia Dicenta e Lui s
Merlo entre outros. As representacións son no Centro cultural Caixavigo do 1
ao 4 de Xuño.

vicios do instituto Camoes,
a Biblioteca Nacional e do
Livro, diversas univers idades de lingua portuguesa,
ou membros do govemo fala rán encol títulos como
"A realizar;ao do ideal da
lusofonia", "a coppera·r;ao
entre as universidades de
lfngua portuguesa" ou "o
contributo da universidade
na Questao de Timor".
Maior información no (07351- 1) 793 25 79.
• EXPOSICIÓNS

O Venres 3 1 de Maio ás
20,30 h. no Centro Cultural Caixavigo. Dirixe Max i mi no Zumalave con
Gyorgyo Sandor no piano,
para interpretar un programa con pezas de Xav ier de
Paz·e de Mazare.

•TEATRO

HORIZONTAIS: l. Peza do arado 6. Existían 9. Cada un dos
aros dunha cadea 10. Nunha poboación, os camiños entre as
casas 12. Sentimento de pena, compaixón. 13. Feíta con
pouca finura 15. Que produce movemento 17. Entregouse,
concedeu~ 19. Sufixo que significa ocupación ou oficio 20.
Contracción do pronome persoal 21. Limitar, confinar 24.
Punto que se consegue nun xogo 25 . Peito ou mama das mulleres 27. Monarca. 29. Contracción de amáis o 30. Da túa .
propiedade 31 . Conxunto de normas que rexen a condura
persoal e social 33 . Preposición 34. Contracción do pronome persoal 35 . Ao revés, batraquio frecuente en pozas, lagoas
e riachos utilizado por veces na alimentación. 36. Narrei, relatei 38. T iras de carne que ten o porco ao longo do lombo e
aos lados do espiñazo 40. Elemento de formación de palabras
que expresa a idea de dentro 41. Libre de ter que facer algo
42. Narelixión c;:ristiá, mensaxeiro de Deus
VERTICAIS: l. Posuír 2. Evito unha dificuldade 3. Elemento químico número 53 da clasificación periódica 4 . Ao revés, décimo sétima letra do alfabeto grego que corresponde
con -R. 5. Ascenso, incremento 6 . Pon esteos para soster
algo 7. Ac:recentar, xuntar 8. Froito da nogueira 11. Contracción de a máis o 14. Local onde se imparten as clases
16. Burlarse de alguén 18. Marca, distintivo. 20. Rocha
calcárea moi dura usada en esculturas 22. Sentimento de
pena, compaixón. 23. Peza de cerámica vidrada que se utiliza para cubrir paredes 24. Número de exemplares que se
imprimen dun libro, xomal, revista, etc. 26. Río que pasa'
por Pontedeume 28. Río na fronteira con Asturias. 30. Establecemento onde se vende ao público mercaderías 32 .
Ao revés, muller do fillo en relación cos país deste 33. Habilidade dunha persóa para facer algo 36. Espazo que rodea
a T erra e onde se ven os astros 3 7. Maior ou menor elevación dos sons que fai que sexan graves ou agudos Ao revés,
adverbio de tempo . .

•MÚSICA

• CONFERENCIAS

Porto

XORNADAS DA LUSOFONIA

A Universidade de Lisboa
celebra 31 de Maio ~ 1 de
Xuño unhas Xomadas da
Lusofonia nas que participan representantes das
máis importantes institucións da língua. Ponentes

ÜENIS MAS! E

RUJ SERRA

O Americano Denis Masi
(1942) e o portugués Rui
Serra (1970) expoñen até
o 30 de xuño no Culturgest. Denis Masi apresenta
29 obras recentes, caixas
embutidas na parede, cuadros obxecto remitidos ao
seu universo artístico pero
tamén á actualidade violen ta d a Irl and a ou de
Gaza. Rui Serra contribue
coa mostra Gerac;:ao lconoclas ta, dividida en tres espazos, un d'eles O muro das
lamentac;:oes cunha série
de teas de 22x46 cm. onde
mistura n otíc ias, anúncios
ou un título. Para o estúdio da melancolia en Portugal, o Museu do Chiado
permite rever o ciclo de retratos Para o estudo da melancolia en Protugal do pintor portugués Ni k ías
Skapinakis. Estará aberra
até o 30 de Xuño.•
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• Obrado/ro da História é un pro-

ca na Sá de arte Caixavigo. Até o 4 de Xuño de.
18,30 a 21,30 os días laborábeis, e de 12 a 14,30 h .
os festivos.

o

z~
o

va da Terra atoparedes alimentacón,
artesania, libros (ecoloxia, economía,
denúncia:.. .) e produtos 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.

cio xusto:·cremos nun comércio no
que as persoas somos o primeiro , en
potenciar as organizacións que nos liberen (aos de aquí e aos de aló) das
estructuras de explotación e opresión
• En Burela está aberta A Zaranda,
imperantes. O noso consumo non decervexaria e caté-sala en que a clienbe servir para aumentar o enriquecitela, alén de matar tame e sede, vai
mento duns poucos e o emprobeceler os xornais e revistas -nomeamento de moitos. Por iso, vendemos
damente os promovidos por grupos
productos procedentes de cooperaalternativos . Se lle enviardes unha
tivas e comunidades dos paises emamostra das vasas publicacións,
probecidos os que se lle paga o preali serán expostas ao público; este
zo xusto . Os benefícios repercuten · (e os taberneiros) ficarán agradecisobre todos os membros da comunidados. A Zaranda . Arcádio Pardiñas ,
de a través de mellaras sociais. Na Co209-baixo. 27880 Burela. •
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EncrQdUada

• Persoa responsable busca apar- · concretos a visitar. Mandade 200-pta.
en selos a: As viaxes Céltigas. Apartado
tamento económico en Ourense ci1364 (sucursal-1) . 15007 A Corunha.
dade. Chamar ao (986) 88 16 17.
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Doce nomes de futbolistas galegos de todos os tempos.

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA
·xe '6f UOl
' l f o;;i:i .'9f uop ' ff uorn
SOLUCIONS AO
CALDO DE LETRAS .

· zf ep:tJ;;il ·of o;;i ·sz
;;iwn;;i ·9z ;;ixe1p "v'l o:i1es
•OW 'f'l üp ''l'l ;;llOWlBW
·oz 1ems ·s1 ;;islp ·91 e1
-ne "VI oe ·11 zou ·s l1pe
· ¿ B;;llS;;l ·9 OlU;;iwne . lO
·t ;;ipo! ·f opn1;;i ·z l;;ll · 1

s

:srv::i r.L'd3/\

oxue·zt Olu;;ix;;i ·1t opu;;i
·ot OXBl'Sf ];;!lUO:l '9f
lB'Sf ew 'tf ;;ip' 'ff ¡emw
'lf sm1 'Of oe ·6z J;;ll ·¿z
o;;is · S'Z orne1 ·tz rnpuq
Tl ow ·oz lF~ '6 I ;;isn;;ip
·¿ ¡ zp1ow ·51 epnl ·n
op ·n seni ·01 01;;i ·6 ue1;;i
·9 BOl]dl . I :5¡ \{ .LNOZltlOH

•
OO N

ANOSATE

u lO E

:§ ~ ~
~~g

!~~

[(!} -

j.:..

e:
Q)

o

["'
.§

Teatro Malvar

DIRECTOR: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAUSnCA EorroRA: Promoci6ns Culturais Galegas S.A. PllES10ENTI!: Ces?reo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publlcidade (986) 43 38 30'. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 .
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X. ENRIQUE ACUÑA

V

anse cumprir cen 'anos .
de cinema en Galiza e
as t~ bras seg.uen a envolver a moito's dos locais que
fixeron máxica-esta arte. Hai
pouco agarrotaban ao Gran
Teatro de Lugo coa presión,
dócil e inculta, do princípio de
autoridaqe e o d ireito á propiedade. E unha sorte de desamortización aldraxan te sobre
memória e o património que
agarda abaterse, con igual fúria
mercantil, por canto teatro o
cinematógrafo sexa posuidor e
sospeitoso das med idas necesárias para fundi r en forrnigón.
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trenchas, os martelos .... é Pepe.
Non pida faltar a cociña de lareira que por ter, ten de ·todo, con
Mercedes e Manola. E moi perto
a sua habitaCión; con cama, .berce, perfeitamente equipados, incluso con bacih. E no curral da
casa a tulla e os apeir.os da labranza, desde XtJgos extensí- ·
beis p~ra rendar as patacas,
aos tronchós, escadas, carro,
mallos, anxadas, li.góns, sachas
e sachos, picañas e galletas,
fauces , fouciños e gatafouzas.
Entre todo o museu , que canta
tamén cunha ampla sa!a de conferéncias ,. máis de 400 pezas.
Explicando todo, Joseli/lo.

.....

-lnagurado·o· Museu da Límia · ~n Vi lar de Santos

A preséncia da memória
I

. tea. Porque .o Límia na vez de
ser esquecemento, é memória.
A .mémoria é a protagonist~ no Museu da 1:-ímia reinagurado . Quen coñeceria no mundo roen Vilar de Santos o 25 de Maio. Mais noli é calquer recordo mano aquelas terras se non foinducido pola t)istoriografia d,ominante ou pola propaganda , se pala mémoria pervivida gráestabelecida. E a memoria dunha comarca,· das suas xen- cjas á lenda de quen cruzase as
tes, do povo; unha memória viva e vivida. Por iso a placa . suas augas se esqueceria do
comemorativa só leva unha lenda: "á preséncia da me.mória". mundo e quedaria limiao?
~B.

LAXE

/

Avelina, Celia e Rosa, labregas
de Parada do Outeiro, mostra~
ban fachendosas liño que elas
mesmas seituraron hai dous
anos e van sementar an pronto
quente a terra de novo. Con el
todos os utensílios para converter esa erba en fio. E logo otear
e as colchas e cobertores xa tecidos polas suas aboas e nais e
tamén por elas mesmas. As fotos ilustran ben os traballos do
agro e nelas, invariabelmente,
vense mulleres soias na laboura.

o

Na sá de enfronte ternos a descripción da comarca que explican Francisco· e Toño. Aqui un
perfil topográfico en releve. Pen~
durados, vários mapas. lmaxes
da Lagoa de Antela. O que foi, o
que puido ser, o que non é. Pode voltar a ser? O vión está presente, porque esa herba lacustre
estaba, e de que maneira, na vida dos limiaos. O vión era mantenza ·para o gado, o.víón podia
server para abonar as terras e

se sobraba e enxoitaba até de
cama para encender o lume.
Non é polo tanto de estranar que
a asociación que decidiu a .fundación deste museu levase o
significativo nome de O Vión.

Do vión ás patacas

Como marco, a antígua casa reí. toral. A mellor casa do lugar. Diseque .é de fins do século XVIII.
Afirmase que perteñeceu á Orde
de. Santiago, cuxa cruz está esculpida na fachada. Cóntanse
histórias e tamén latricadas da
reitoral, trocada polo concello ao
bispado. O certo é que o marco é
moi axeitado Cando os do Vión
comezaron a recuperación do
tempo hai case unha década,
non tiveron moita axuda na comarca. Sobre todo na capitalidade, en Xinzo, de. donde é a asociación. No 1991 a corporación
de Vilar de Santos ofereceulles
axuda e o local para instalar provisionalmente o material. E foi así
como Vilar de Santos, un concello que anda agora tentando superar n'o censo á facer os mil habitantes, pasou a ser sé do museu comarcal. Como poñeria de
manifesto o seu alcalde, Xosé
Antón Jardón· "o museu é dos viciños, dos de toda a comarca e
de toda Galiza, só asi pode ser
algo_participativo e vivo".

Coas patacas, o arado mosquito
para sementalas e a terra, non
tan entaladiza como a roubada
ás ninfas palustres, e patacas
en cestos de aro, culeiros e cesDa lagoa explíca história de sé- 1illas, tamér'I· para levar a merenda ·ou a parba. Pero , ai dolor! . Alí estaban os viciños, máis de
culos, da cidade .de Antioquia encincoGentas persoas na inaguraOnde están as famosas patacas
terrada, co seu galo que figura
ción. Non. eran comnparsas, eles
da Límia? Porque se abandonou
no escudo de Xinzo, e tamén a
eran .e van ser os guias. Cada un
aquela caste .tan branca e farisua desecación por obras do Insna sua faena, no seu ofício, na
ñenta e agora son sementes imtituto Nacional de Col_onización.
sua vivéncia, e habeléncia. Idenportadas de tora? Ainda pior,
tificados co que alí hai e ollando
ri10itas están soleadas.
Máis adiante, noutra sá, están
como autoridades e visitantes
as patacas con Anxo e Xesús
ademiran o que eles saben facer
Tamén está a forxa do ferrefro.
como entendidos. Se a pataca
e sempre fixeron . Secadra, por
Con Celso, co seu barquín e a
na Galiza foi o millar antídoto
primeira vez, estánse a dar de
sua zafra, (un pouco enferruxa:contra a fame, (como en Irlanda,
da) e tamén o esmeril sen soga, · conta que aquel laborar arreo por
como en lrla.nda!) na Límia coabriga, sustituido agora por outro
porque o tempo, ainda que sexa
lleu carta de natureia na produnun museu, nn debe pasar en . xeito de mantenza e pala moderción agrária, esquecendo aquenidade, tiña moito máis valor do
balde. E os picos, as cotás, os
les tempos nos que a Límia era
que cavilaban . Haberá moitos
o agro de ·Galiza, colleitándo ; cinceis e as cuñas dos canteiros,
que comecen, secadra, a atapar- .
tanto centeu que áté o levaban · · como Eduardo. E as pedras gralle valor á süa vida. Estaban faníticas do monte coas que se faos romanos para Roma. Tanta é
chendosos de dar as oportunas
cian as casas. E os bancos dos
a lenda que o escudo de Xinzo
explicacións aos visitantes.+
carpinteiros coas garlopas, as
tamén ten duas espigas de cen-
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OFERrA EN VOS {IDA E VOLTA)
119.000 ptas. . Chile • • • • • • • • • 115.000 ptas. Amsterdam • • • • 57.000 ptas.
Sóo~aulo/Rió
105.~ ptas · París • • • • • • • • • ~9.000 ptas.
Bogota · ••••••• . 109~ 900 ptas• .
S. José •••••• ~ • 114.0(10 ptas. Uma •••••• ~ • • 1 14.000 ptas; Asunción • • • • • • 122.000 ptas.
Toronto • • • • • • • 65.000 ptas. · Quito •• • •••• ~· • 121 .700 ptas. Johannes_bug~ •·• 126.700 ptas.
New York •.• • .-.• ·· 16~000 ptas.
Carlagena ' • • • • • 97.500.ptas. ·· Nassau ••••••• 104.000· ptas~
Londres • ••· •• ·.,• 37.000 ptas.,. Milano •·• • • • • • • · 56.000 ptas. Nairobi • • • • • • • 117.500 ptas.
Servício .personqlizado. con transporte ao aeroporlo e asisténcia embarque ~en . cargo- ~~ ~
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Agora chégalle o sinistro tumo
ao Teatro Cine Malvar de Pontevedra. Na sua pantalla latexan
ainda, esbaradizos, os derradeiro
puntos de luz da función fiñal.
Furtarónlle con ela até o pr toco lário desexo de condenado á
pena capital. Non pudo baixar o
telón, ter un colofón honroso,
di frutando dunha obra mestra.
Ao contrário a Empresa Fraga,
desprezativarnente, obrigouno a
ser un vampiro suelto en Brooklyn
e despedirse co garrulo de E.cldie
Murphy ao lombo.
Q uixo ser máis marcial aquela
prim ixénia sesión de gala con
Govemador civil e Jefe Provincial del Movimiento estremecéndose frente a unha Aurora Bautista ulindo na tolémia
de Juana la Loca. Era a Locura
de Amor de Juan de Orduña, o
grande cacique de Cifesa e o
pseudo imperio hacia Dios de celuloide, imaxinado e abenzoado cal Santa Misión naquel
1948 cheo de catolicismo patriótico e fames de vencidos.
As suas carteleiras carretaron
fantasías e pingaron esperanzas,
ao amparo das sombras, para a
grea de homes e mulleres que
intuían no cinema camiño de
liberdade ben distintos da vi ión
obrigada de Franco, ese Hombre.
Preferíase pecar (a gusto) con
Gogó Rojo, confesarse con Fray
Escoba, entrar na cela de Max
Estrella, descifrar con morbo
Mogambo e buscar parella no
ambigú. Co tempo descobrir a
Lennon e McCartney, con Lo
Drakars, ir de inteirado n
He lga, ou entrar con paso quebrado n un fi lme "S" e, com
non, ensaiar amores no anfiteatro e consumalos -con permiso
do lantem ista- en general.•

VOLVER AO REGO.

Buenps Aires

M_INH O EXPRESSO
TELF. (0 7 - 35151 ) 82 48 9 3 - FAX 23 798 - VALEN~A DO MINHO
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ecian que o novo código penal poria en liberdade a 13 .000 presos e
non foi tal. Decian que había
un exces o de alt_o s c argos
(5.000) e encontráronse con
500. Decian que ian pedir responsabilidades políticas polo
GAL, pero agora afirman que
seria indigno ·aproveitarse de
que están no gove rno para
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