I

Fracasa o proxecto tje discos duros
para Santa Bárbara .
"Manuel António, dazasete anos secuestrado por
Gqrcia Sabell

Laura Tato:
''.As cantigas de escárnio
estiveron censuradas
até tempos
recentes"
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XA ENTENDO, SUPRIMEti <

O PP s~bvenciona con 800 millóns a un sin.dicato
agrícola afin através dunha empresa
intermediária

AMILI PARA QUE NON LLE

FOCEMOS NAS SóAS COOSAS. OPOBO NON SABE O
QOE HAl QUE UErENDtR.

~~--~-4~----~

Entrevistas a Pilar Vázquez Cuesta, Elena
Zernova e Yolanda Castaño
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Non équen de nomear aos seus próprios conselleiros nen canta xa na $Ua sucesió~

Ofin da época Fr.ag~
'A época Fraga baseouse na propaganda. Mais todo o entarimado estase a derrubar.
O anúncio de apresentarse de novo ás eleicións fai que non cante xa na sucesión,
propiciando _a sublevación das distintas baronías, véndese incapaz tanto de cesar como
de nomear a conselleiros, nunha crise guvernamental que xa dura un mes As relacións
privilexiadas con Aznar, das que sempre fachendeou, tornáronse en enfrontamento.

Galega na Escala
Novo Caderno ANasa Terra
á venda con este número

Medran as flotas
inglesa e irlandesa,
mentres a galega
sofre un novo recorte
Un alcalde e vários empresários acceden a
vivendas de proteción oficial en Santiago

Manifestación o dia 9 contrá a incineración de
lixo e a prol da reciclaxe

A adxudicación de vlvendas de protección oficial no polígono de Fontiñas en Santiago foi obxecto de várias denuncias. Un viciño, Xesús
Redondo, apresentóu máis de vinte denúncias con nomes e apelidos
de persoas que accederan a estes pisos de xeito fraudulento. Cinco
anos despois da concesión, os pisos estaban sen habitar. (Páx. 11)

A meiodia do vindeiro 9 de Xuño, Domingo, parte da Alameda de
Compostela unha manifestación convocada por várias asociacións
ecoloxistas, partidos políticos e sindicatos sob o tema Po/a Reciclaxe e contra a Incineración. A mobilización coincide coa recente celebración do Dia Mundial do Meio Ambiente, o cinco de Xuño. (Páx. 5)

'-

ANTOLOXÍA DO CONTO GALEGO DE MEDO
Dieste, Fole, Casares, Paco
Martín, Bieito Iglesias, Carlo·s
Vila ... Un paseo temático pola
. historia da literatura galega,
desde o sérnlo XIX ata hoxe
mesmo. Inclúe estudio ·
introductorio e breves
presentacións·de cada un dos
contos. ·

, -• .-.

Feridos 18 traballadores

·O presidente de Citroen
critica á UE

Silvia Gaspar

A Comisária de Pesca da Comisión Europea, Enma Bonina,
qumpriu as suas adverténcias
feítas na sua recente visita á Ga1iza e elaborou un Plano de
Orientación Plurianual, que supón unha redución média de un
tércio. A perda de recursos pesqueirps é o argumento que emprega a Comisión para xustificar
os severos recortes. (Páx. 12)

en Bueu

"Rexeito enérxicamente a Europa construida na ambigüedade, na
. Dous. feridos de extrema gravi"'
clandestin'idade, na ineptitude para.actuar e a Europa na que cada país
c;tade, Anxel Gallego e Xosé Ma- perde a sua identidade". Nón son verbas dalgun dirixente nacionalista
ria Dios, oito graves, con queiSilvia c;.-a~par
galego, senón de Jacques Calvet, presidente do grupo PSG, propietá'.
maduras do 15 ao 50% no cor: . :;oN'l'O
rio de Citroen. Mais a sua crítica á actual construción europea non
po, e . outros oito de pronósti90
ANTOIJ)XIA 1.K~ ~ .~-1)()
GALEGO DE lvu..
quedou aí. "Existen hoxe na UE máis de 18 millóns de parados e 0 ·
reservado, _é O balanzo dun acciParlamento Europeu semella non darse canta. Se seguimos pola via
dente producido en Conservas
defladonista para chegar á moeda única iremos a unha recesión
.Alonso de Bueu. A empresa afir.
ma que foi debido a un erro hucompleta e organizada". Non poderian s~r suscritas estas ultimas pa,
-mano ao deixar mal pechada a
labras por calquer sindicalista galego? Esta fonda crítica ·de Jacques
porta da autoclave que, por cauCalvet non foi confidencial, senón que a realizou durante unha mul; ~ · sa da presión, se abriu· soltando
*
titudinária _rolda de prensa en Vigo na que participaron máis de 500
vapor e saindo disparadas as la"
xomalistas vidos de todo_o mundo. Que poderán dicer agora os inte,
tas. Tamén sosteñen os propriegristas do e!-Jropeismo que anatemizan a calquer que contradiga os
tários que, pésie a que a fabrica ga ta
seus desfgnios ultraliberalizadores? Algo semella claro: a recesión com,
vai ser trasladada proximamente
pleta organizada perxudica claramente a sectores productivos como o
ao polígono industrial, a factoría
automobilístico que ve cómo baixan al_armantemente as s9as vendas.+
pasou nos últimos meses todas
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Otratamento dado polos seus ·máis directos colaboradores, exemplo da sua decadéncia

Fraga incapaz de nomear conseHeiros
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Manuel Veiga.

Fraga impuña respeito no PP na Galiza apoiado na condición de nomear ao seu sucesor. Ao anunciar a sua apresentación de novo como candidato, perdeu esa capacidade e propiciou que os distintos baróns se sublevasen. Xa non está en condicións de deixar as causas atadas, nen. sequer de formar o seu próprio Governo, cuns conselleiros que cesan e se nomean segundo as presións internas.
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quel nome sonoro de Don Manuel só é usado agora sobrecolled orame nte por impertérritos
xornalistas. Os conselleiros e altos cárregos da Administración
cando se retiren a Fraga lribarne empregan agora, invariabelemente, a palabra Vello. Tamén
adoitan· a perguntarse e a facer
cábalas sobre á sua saude, sen
que exista-reunión de certo nível
na que non saia o tema, ben referí ndose á "mala cara que ten",
ou talando de informes médicos
e até de- análises clínicos do
Hospital Xoan Canalejo.
Pouco importa que Fraga con- ·
serv·e ainda as faculdades físicas e psíquicas precisas para
unha acción de governo. A palabra Vello, que substituiu ao
reverencial Don Manu&I, ou as
cábalas sobre a sua saude, lanzan á opinión pública a idea de
que Fraga lribarne é un home .
·acabado para a política. Aquel
medo reverencial deu paso, secadra sen pretendelo , a .un ha
espécie de desprécio a xeito de
bicho atrapado do que até os
rapaces da aldea fan escárnio.
Fraga quedou ensarillado na
sua própria contradición. O intento de perpetuarse no poder
levoun.o a anunciar que voltaria
a apresentarse como candidato . Deixaba asi as portas abertas a toda caste de trifulcas na
sua sucesión. Con esta nova
perdía toda a capacidade de
control do partido ao non contar xa na imposición do seu sucesor que, irremisiblemente,
xurdirá cando Fraga esteña er:idebalo , sen capacidade de influéncia. Perdeu asi toda capacidade de presión e intimidación sobre os distintos baróns.
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Un alto cárrégo da Xunta relataba como "ainda segue a pegar o
seu famoso cachete na mesa,
máis agora todo o mundo baixa
a cabeza, esboza un sorriso e
non fai caso. Safndo da reunión,
. cadaquén actua· segundo os
seus próprios intereses".
Hai quen vai máis alá. Un director xeneral que abandonou
a Xunta, comentabá que "Fraga xa perdeu toda capacidade
para governar. Por moito que
se queira manter a ap?riéncia,
fállalle a memória". E o que
máis teme e o que·máis o alporiza. Os trasacordos que tomou
nos últimos tempos, como o de
apresentarse de novo ás eleicións, a cesión do lRPF ou o
caso de Cuba, deixárono
nunha situación na que a sua
imaxe de home dunha soa palabra, quedou emborranchada.
Agora súbese dos cascos con
calquer que teime en lembrarlle

Xosé Cuiña vai facéndose co control do PP ~a Galiza mentres Fraga perde pratagonismo.

que "deu tal ou cal palabra".

ro ·que ia permanecer no seu
pesto "inentres eu sexa o presiConversaba un .conselleiro cun
dente, porque vostede é un hoseu asesor sobré as remodela- · me básico p~ra a política que
cións, inquedos sen saber que
quero facer". A vista dos aconteia ser do seu pasto de traballo.
cimentos e das remodelacións,
alentadas por múltiples h hhotés ·:
Fraga! prómeteulle ao consellei-

A. IGLESIAS

interesados, o conselleiro non
as ten todas consigo. O asesor
suxírelle que lle pergunte se vai
continuar ou non, na próxima visita rnstitucional que-fagan ambos. A resposta do conselleiro é
' ... 1 ,. ' '
' ' :P$á á 'páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

O PP pretende controlar aind.a
máis a información ante a proximidade das eleicións autonómicas. Neste senso van dirixidos alguns dos cámbios tanto
dentro da Xunta como do partido. O ascenso de Pérez Varela a Conselleiro non só vai
darlle maior rango, capacidade
de manobra e de presión, ·senón que vai aumentar considerabelmente o orzamento dispoñíbel. .É o eido cultural no
que o PP ainda ten a lagoa
máis importante. Portomeñe
foi tan liberal que consensuou
as principais leis coa oposición
e non quixo enfrontarse cos
criadores culturais.

O Vello Profesor .

Para Xosé Manuel Beiras ,"Fraga está totalmente fóra de xogo.
Sábeo -e xa pasa de todo, mentres que os que verdadeiramente governan no partido e na
Xunta son os baróns: Cuiña,
Cacharro e Romai. Son eles os
que provocaron a crise e os que
a resolveron ao seu mellor xeito,
maneira e beneficio. A sua capacidadé política e de liderazgo
é tan cativo que até tivo que ceder ás pretensións de Pérez Varela e nomealo conselleiro". O
voceiro nacional do BNG afirma
que "agora estase a ver como
as previsións que nós fixemos
eran certas. A preséncia de Fraga na Galiza saldouse cun fias-
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Controlar a información·

contundente: "estás tolo! Non
sei se acordará do que dixo, pero ten por seguro de que se cavila que dubido da sua palabra,
césame ao momento. E o que
máis mal aguanta desde hai algun tempo".

O cámbio no discurso de Fraga
tamén é notábel. A sua chegada
a Galiza talaba de convertila
nunha Baviera. Esa idea foina
afastando pouco a pouco do
seu vocabulário e agora Fraga
tenta aparecer como o "vello
profesor" que botou toda a sua
vida estudando para servir millor
ao seu país. A sua intervención
na visita do presidente portugués a Galiza é unha mostra
deste troque nos contidos. Cal
foi o mecanismo que lle fixo mudar a letra da litúrxia institucional? Por que se produce esa renúncia a pasar como o grande
adalide de Galiza, con peso próprio no Estado e agora xa tenta
que o lembren como o vello profesor? A suxeréncia só foi asumida por algun cronista con anteolleiras marróns. Tierno Galván, o Vello Profesor, pasou á
história con este sobrenome,
pero tiña un discurso próprio,
que el mesmo elaboraba e conectaba coa xente. O discurso
de Fraga nen é auténtico, nen
ten actualidade, indo sempre a
cambón dos acontecimentos ,
nen ten recepción na sociedade.
O seu maxistério vital tampouco
se pode dicer que poda ser tomado como exemplo.
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Tamén ten.tan que o PP recobre protagon!smo no Parlamento, para o que queren votar tam.én man do político
chantadino. Máis non quedan
aí os cámbios no PP. Dentro
desta liña, criarán no partido
un gabinete de comunicación
próprio e un departamento de
Informática e Marketing, no
que puxeron á fronte a Carme
Bianchi. -

Pódese apreciar con estas
decisións, unidas ao nomeamento de novos cárregos
partidários, como Cuiña Crespo non só acrescenta o contro 1. sobre o partido, senón
que pasa a ter tamén nas
Agora pretenden que Portosuas mans as mensaxes do
meñe "poténcie a labor. inforPP galego cara o exterior.
mativa da dirección popular", · Até de agora as comunicaen palabras do próprio Fraga.
cións da Xunta e PP, solapá-

1

fraga non controla
ao PP nen á Xunta.
Carece dos máis
mínimos reflexos
políticos e.aparece
sen unha mínima
autoridade
para portie freo
á situación
de desgoverno"

no seu partido, que era o que
pretextou viña_ a apaciguar. Hoxe, que está xa a perder a capacidade de chantaxear aos meios
de comunicación, estase a ollar
o seu verdadeiro descrédito,
tanto dentro como fóra das nosas fronteiras".

A resolución

do post-fraguismo .
"Fraga non controla ao PP nen
á Xunta. Carece dos máis mínimos reflexos políticos e aparece sen unha mínima autoridade
para porlle freo á situación de
desgoverno". Quen asi opina é
Miguel Cortizo. Para o voceiro
parlamentar do PSdeG-PSOE,
Fraga "é incapaz de cesar ou
nomear aos próprios conselleiros Ao de Educación cesárono
en Lugo e lago nomearorr ao
seu sustituto. Palmou apareceu
de rebote ao nomear a Diz
Guedes Delegado do Governo,
na puxa que teñen por controlar o PP na Coruña".

banse, controladas por Pérez
Varela. Agora Cuiña poderá
lanzar mesmo mensaxes de
certo antagonismo co Governo central para paliar socialmente as trifulcas que se
aveciñan . .
Outra das preocupacións de
Cuiña Crespo é impedir que a
·labor do BNG no Congreso teña incidéncia social. Para impedilo demandoulles aos deputados galegos en Madrid
que se apliquen no seu traballo. Algunhas das decisións tomadas polo PP nas últimas
semanas non se entenderían
sen unha referéncia aos últimos in.quéritos en poder da
qereita. Neles contémplase un
persistente ascenso do BNG e
un PP que poderia perder a
maioria absoluta.+

1

fraga está
totalmente tora de
xogo. Sábeo e xa
pasa de todo,
mentres que os que
verdadeiramentegovernan no partido _e.
na Xunta son os
· baróns"

de Fraga de aparecer como o
grande valedor de Galiza en Madrid, caen polo seu próprio peso,
"porque nen sequer ten un Governo con capacidade política
para exercer a sua defensa".
Cortizo asegura qu'e non existe
sintonía entre Aznar e Fraga, sen ón un enfrontamento aberto.
Como exemplo cita a rebelión de
· R,omai contra Fraga na Coruña.
"E imposíbel que un ministro se
enfronte direitamente contra o
presidente dunha autonomía, e
máis se é o Presidente de Honrra do Partido, sen o nihil obstat
de José Maria Aznar';.
Para Cortizo a política de Fraga
nestes anos foi pura propaganda, enganando á sociedade co
control que exerceu dos meios
de comunicación. "Agora, de repente , todo se . lle veu abaixo.
Pero non pode seguir vendendo
a idea de eficácia ou de interlocutor previiixiado en Madrid moito tempo polo que conbocará en
breve novas eleicións. Secadra
quer arranxalo criando a consellaria das Tres C, con Pérez Varela de conselleiro e reminiscéncias alemanas ... "
Secadra quen millar describe a
actual situación política é Carlos Mella no seu libro Luces de
Fisterra, ainda que fose escrito
hai alguns meses e situe a ac~
ción no ano 2075 .. Os conselleiros andaban a dicer que
Fraga estaba vellaco e querían
relevalo."A notícia estalara como un barreno naquela tarde
serea_do verán do ano Xacobeo do 2075. Naturalmente, e
coma sempre, ningun galegó
deu a máis mínima mostra de
surpresa: ainda que noh o dixera xa todos estaban no allo
e todos coñecian a notícia, polo que, agás algunha conversa
á hora dos viñas, os galegas
non se deron por aludidos.
-

Oe ti, pois é certo- asustabasé un chaiñas

-

Que me vas dicir! Hai anos
que xa ci sabia.

XosÉ MANUEL BEIRAS
MIGUEL CORTIZO

co absoluto. Non foi capaz de
resolver nen as liortas internas

Cortizo -califica de culebrón o
que está a- suceder no PP e no
governo, afirmando que todo se
debe "á loita pota resolución do
post-fraguismo. Loita na que

__: E que vai pasar agora? -in.· sistia o apoucado.
Fraga xa non· ten papel que xogar". Desde o PSdeG-PSOE
afirmase tamén s:tue os intentos

-

Pois nada, coma sempre. Eiquí nunca pasa nada."+

Nacionalismo ou caciquismo
Os partidos criticaban a abominábel máquina caciquil
da Restauración cando non a pod~an exercer pero·
praticábana tan logo chegaban ao poder. O
caciquismo turnante roubaba votos a cámbio de
prometerse como guia do eleitorado polos ermos do
centralismo e, como pago por non barullar, non
·
oferecia solucións mais si alfvios e remédios aos
rigores de governar.

rematar ca caciquismo. O pais teria en Madrid un
resolvedor de grandes folgos, ministro de Fomento
nado na Galiza, que fundaba o seu discurso en non
crer no sistema dos votos e confiar só nas obras.
A famosa cifuxia de ferro reaparece na ditadura militar
por exceléncia deste século e n~la, non por
casualidade, un ministro novo de ademans resaltos
promete atender ao cabo os problemas do pais. Fraga
é de feito unha visión redivida do cunerismo durante a
dictadura franquista, desde a que muda ás primeiras
eleicións eleccións democráticas. De feíto, é Galiza a
única fonte de deputados para AP, na que está
incluida a sua acta parlamentar por Madrid.

Montero Ríos, masónico e liberal en Madrid,
comportábase na sua reserva de voto coma un oráculo
clientelar que atendía o vello princípio de ir lexislando
dificuldades para mellorar o prezo da sua sona de
aliviador de trabucos e librador de quinfas. O Cuco de ·
Lourizán chegaba en féiras e acenaba co puño de
martín desde o landó capotado de lona e desde odia
seguinte o pazo era coma un consultório de menciñeiro
para recibir a quen quixese expresarlle as suas coitas.

A criación do Estado das autonomías permitiulle a
Fraga lribarne, relegado en Madrid polos poderes
económicos, regresar ao seu berce eleitoral como
importado. Máis Fraga, como cunero en Madrid ou en
_Compostela, convírtese nun,.secuestrado; a mitoloxia
do poder central, a sua vocación durante décadas, é a
sustáncia dos seus actos de governo; a lembranza
duri Boletín Oficial nunca contestado é a utopia contra
a que todo episódio parlamentar actual lle parece
mera frustración , como descrebe agudamente Carlos
Mella no recente Luces ·de Fisterra.

A influéncia mítica en lonxanos centros de poder
embargaba o funcionamento eleitoral entanto a .
clientela agardaba favores a condición de renunciar a
direitos. A corrupción do sistema chegou de tal xeito a
cristalizar que por veces o cacique, ao pé da estatua de
bronce que lle levantaban os seus estafados, sentíase
trascendido de providencialidade e munificéncia.
O raíz do vello feudalismo reverdece na Ditadura do
..,- 23 que_~S~Qu,ra na sua proclama gi¡E{-rflpe p,arc)l\
1 :

O político que gañaba pequenas batallas ao acubillo
1

(.t.

?~í1 H\adC'.· P~?espér9se, agoí? 1 R~r~nte 9~-.

complicacións de governar unha sociedade
estructurada, na que lle aparecen máis variábeis que o
latricar da corte do Pardo. O seu próprio-partido, por
exemplo, é unha realidade proteica que lle reborda a
paciéncia. Como campan Romai Becaria e Mariano
Raxoi de ministros míticos na sua própria leira e
prometen_abordar decididamente os problemas que o
profeta Fraga chegaba en 1989 a solucionar de vez!
Repárese senon na visita de Raxoi ao Concello de
Vigo e a benvida do alcalde, Manuel Pérez. Semellaba
que o tempo estaba detido naque! memorial de
agrávios que o Ministro tiña a ben recibir e tramitar por
grácia e representación do lonxano poder.
Fronte aq feudalismo dos salvadores, a dinámica
social galega levantou resortes organizativos para
defender os próprios intereses nacionais, as camadas
populares, e a eséncia da própria democrácia. Asi, nas
diferentes etapas, ao caciquismo e aos seus
intermediários enfrontáronse o rexionalismo e o
agrarismo e, deseguida, o nacionalismo.
Hoxe, saltado o negro pozo de sesenta anos de
negación de todos os dereitos básicos, estase na hora
de poder rematar, dunha vez, co herdo predemocrático e entrar de cheo nunha sociedade
participativa. A era de Fraga chegou ao seu fin . Con el
pode desaparecer o derradeiro cunero. t
' ........... . ' . ".','.'.' ·. .I. fa.~QSA~ ,

GAL IZA
Silvanus; aorganización subsidiada, nega as imputacións do BNG

Denúncian un convénio miHónário'lntre -a.- Xunta,e ·.
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O BNG denunciou que a Xunta ven de suscribir. un acordo
-".,~~· -~
cuhha enJidad.etsubsidiár:-ia . (;i"'.,,
de Xóvenes·' Agriculto.r es,· .~ · .,,. -·+ "" ·~·'
chamada Silvanus, pplo cal ,
.,, . \ ._ ,
este sindicato percibii'a indireitamente 800 millóns en cat ro anos para preparar as
eleicións a Cámaras Agrárias,
que se va·n celebrar- proxima- ·
mente. Ta·nto XXAA, como
Silvanus como a Xi.mta nega- .
ron que a cantida_
de _tose esa.
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A febre privatizadora
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Silvanus é unha organización sen
ánimo de lucro que proclama nos
seus estatutos a sua vontade de
promover o .desenvolvimento fo- ·
restal, pero que comparte eslrutura e dirección con Xóvenes
Agricultores, a organización sindical agrária do entorno do Partido
Popular. O próprio secretário-xeral do sindicato, Xan Luis Pérez
Miramontes, é secretário de Sil- ..
vanus e desque se asir.10u o apordo de colaboración, Xóvenes
Agricultores abriu vári0s novos
locais. Este feíto é especralmente
significativo en Lugo, província
Silvanus aseg~ra a que a sua principal ·actividade será a repovoación forestal. Na foto viveiro de ¡,iñeiros en Ourense.
onde a estrutura de XXAA .era feble de máis, xa que non contaba
50 e o 75% _
e con fundos procetrimónio ·ás centrais sindicais, en
A aparición de Silvanis ten relamáis que con unha sede, situada
ción co problema de financiamenna. própria capital. O presidente .dentes da Xunta. "Da primeira te- -conceito de pagafnerito da débernos 350 solicitudes e da segunda histórica, xa que as Cámaras
to dos sindicatos, que sempre cada Deputación, Francisco Cachada 600, ademais, o noso financiase fixeron coas aportacións do
receron de instrumentos para obrro, non permitia o espallamento
mento non só procede da Admilabregos, e a celebración de
ter recursos, pero esta organzado sindicato agrário para que non
nistración, .os nosos sócios tamén
eleicións sindicais no campo.
ción nace cando a Consellaria de
chocara coa rede do PP na protan aportacións", dixo Batán.
Agricultura está a reducir as
víncia nen co Instituto Lugués de
O modelo das Cámaras Agrá~
aportacións as outros dos sindiDesenvolvimento (lnludes), deO desenvólso faise ao abeiro de
rías é criticado palas práticas ás
catos do agro: o Sindicato Labrenunciado repetidamente palas
vários decretos para a axuda ao
que recorren. En xeral son intergo Galega e as Unións Agrárias .
suas práticas caciquis.
·
desenrelo forestal e difusión da
mediários diante da Administración e xestionan recursos públiO deputado do BNG, Emílio LóDesde XXM indican que Silva- · silvicultura, pero o BNG estima
que as definicións son moi amcos sen o debido control. En depez, que denunciou o asinamento
nus naceu como resposta a unplas, de modo que ·calquer actifinitiva_, reproducen o mesmo
deste convénio, recordou que
ha demanda dos seus afiliados
chega nun momento no que a
esquema do sindicalismo vertido sector forestal, que necesita- . vidade cabe dentro da mesma,
como unha charla sobre repovocal. A pesar destas críticas, a
Consellaria ten en precário os
ban dun organismo capaz de
ación forestal. "Un alcalde do PP
Xunta ven de decidir a sua renocentros de investigación de Louriconquerir axudas da l:JE para repode asinar que no seu concello
vación meiante unhas eleicións
zán e Mabegondo e que está a
alizar cursiños, como xa tan a
deuse unha charlasobre silviculpróximas, ás que se está a prereducir os investimentos para a
Asociación Forestal Galega e
tura e Silvanus xustifica uns gasparar Xóvenes Agricultores.
prevención de incéndios forestais.
Afrifoga. Segundo esas mesmas
fQntes, Silvanus non abriu máis . tos sen que teña porque terse
producido a charla", denúncia . o
que catro sedes, que se corresdeputado do BNG, Emílio López.
ponderian ás zonas onde impartiría os cursos, en función do
acordo coa' Xunta, pero negaron
Cámaras Agrárias
calquer relación coa preparación
da campaña das cámaras agráO plano de Silvanus e da Direcrias. A Xúnta, pela sua banda,
ción Xeral de Montes é recorrer
A febre privadzadora que lle entrou ao Govemo Aznar e á dereita
sinalou que o convénio está no
financiamento comunitário a
catalana, _só se pode _explicar en base a un capital que necesita reo,
Parlamento e dará oportuna resmeio de aproveitar tamén os
rientar os seus negócios:, entrando en sectores de futuro, como a
posta ao BNG no seu momento
fundos europeus para axudas á
enerxia e as telecomunicacións, até agora en maris públicas. Tráta,
e negou que a cantidade fose de
repovoación de terras e para a
. 800 millóns "nen moito_menos".
se, en suma, de transferir a riqueza a inversores privados, moitos
mellara dos boscos autóctonos.
deles extranxeiros. Non semella albiscarse outra razón. A empresa
A dispersión lexislativa e admiEmílio Batán, outro dos dirixentes
nistrativa facilitaria· o financiapública española é das de menor entidade da UE, só por debaixo ae
de XXAA na dirección de Silvamento da organización, que emLuxemburgo, Holanda e Grande Bretaña. Durante -1995, ano no
nus, onde ostenta o cargo-.. de prepregaria eses recursos· econó,que, se intensificaron as privatizacións, ingresáronse 175.000 mi,
sidente, tamén negou que a canmicos para afortalar a Xóvenes
llóns ·de pesetas. En contrapartida, ese mesmo ano os benefícios
tidade do convénio fose 800 miAgricultores cara as eleicións ás
net0s de Repsol acadaron os 118.000 millóns de pesetas; 149.000
llóns, pero non precisou a canto
Cámaras Agrárias, denúncia o
os de Endesa e 184.000 os de Telefónica ... Renúnciase con está po,
ascende o convénio porque _non
Sincjicato Labrego Galega, SLG. _
lítica a financiar cos benefícios das empresas públicas a débeda his,
quer_"entrar nunha guerra co Blo· tórica do INI, que-pasaría a depender enteiramente dos orzamentos
que". De todos xeitos, Batán relaDesde a Transición na Galiza só
do Estado. Por outra banda; como sucedeu historicamente, as em,
tou as duas liñas nas que trabatioubo unhas eleicións ás Cáma- ·
presas
privatizadas véndese por debaixo do seu valor ou despois de
ras Agrárias, un resíduo do sinllan: de xestión de axudas á planser
aaecuadamente
saneadas, mediante recursos públicos. Segui,
tación en terreas baldios, que
dicalismo vertical no agro que
rannos' pois, costando diñeiro aos contribuintes, ben en axudas ou.
non foi renovado desde entón.
chegan ao 100% con fundos procomo pagamento aos desempregados destas plantillas de "traballacedentes da UE, fundamenHai anos que os sindicatos agrádores que serian despedidos.•
talmente, e de mellaras en zonas
rio$ reclaman a liquidación das
forestais,. coo .axucdas de: ~n_t~e o ._, .cám~~s. · o .~raspa~p . do seu pa- ' '· ~ ...
, ,, I' , J J f
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A rede do PP nó rural
Ainda que os cartas para Silvanus emárcanse no problema do
financiamento dos sindicatos,
hai outro elemento en xogo ,
que é a rede que está a formar
o PP no rural e en base a asociacións de todo tipo que actuan de intermed iárias . Un documento interno dos Xóvenes
Agricultores, redactado en
1993, destinado ao PP e do
que deu canta no seu dia A Nosa Terra (n 2 633) , facra fincapé
na necesidade dunha "forte organización sindical agrária, so1id amente asentada, cunha
potente infraestrutura e cunha
dirección de inequívoca simpatia cara o Partido Popular, Xóvenes Agricultores". Para iso
"resultaria de grande utilidade
apoiar política e financeiramente desde o Partido .Popular e
desde o governo" a XXAA.
Os distintos fundos de formación, mesmo de procedéncia
comunitária, son outras fontes
de recursos da rede do PP no
rural. As mulleres rurais, e a
Asociación Rio Lor son grupos
das mesmas características
que Silvanus e, que percibiron
fortes axudas para a realización
de, programas de desenvolvimento que en realidade non
son tal, senón que consisten na
introdución rural de estruturas
políticas próximas ao PP e o reparto de favores políticos. En
concreto Río· Lor naceu da noite
para o dia na montaña de Lugo
e que ben logo acadou fortes
subvencións para o desenvolvimento rural; algo similar sucedeu coas Mulleres Ruraís, ainda
que estas teñen implanta-ción
en ,moita$ zonás do. país.•
1 1 -\ \
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A intoxicación de setenta viciños por cloro no bairro de Sant
Celoni (a 50 quilómetros de Barcelona}, volve .á actualidade
a ameaza repetidamente denunciada que encerra a planta
-de cloro ~e l;lnosa en Lourizán, ao pé de Pontevedra. O ac-cidente de Barcelona produciuse ao derramarse un tanque
de 7000 litros de lexívia sobre unha tubería de clorhídrico. A
reacción provocou unha nube que arrasou a vexetación,
queimou a roupa e provocou problemas. respira~~rios de diferente gravidade entre os vicifio!?·de Sant Celoni,

.Ecoloxistas enacionalistas maniféstanse odia 9Po1a· rec·ic~axe:·.

PP e PSOE trazan-unhaJniciativa,-

conxunta ria xestión élo-lix•A melodla do vlndelro 9 de Xufto, Domingo, parte,
da Alameda de Compostela, unha. manlfeStilclón ·
convocada por várlas asoclaclóns ecoloxlstas, ·
partidos polftlcos e sindicatos sob o lema Pola
Reclclaxe e contra a lnclneracl6n. A moblllzaclóñ

·_ -• Ocloro mortal de Sant Celoni,
recordatório de Lourizán

Mu.,..

coJnc1c1e cóa recente ce1ebraciól) c1o D1a
do UeiO Ambiente, o cinco de Xufto, eco decantamento das SUlls posturas que na-Gallza hai verbo

da xestlón dos residuos urbanos: a lnclne. ración, por unha banda, e a reclclaxe pola outra.

Nos anos 70, dous obreiros de Elnosa faleceron por unha
fuga de cloró de aproxima~amente cincuenta quilos de gas.
· Elnosa nón cur;npria d~quela a lei franquista· que proibia a
instalaciórl de fábricas· de tóxici>s á menos de doas quilómetros dun lugar habitado. Desde a factoria de Lourizán
deica o .casco urbano de Pontevedra hai pouco mais .dun
quilometro. A pesar do moito mais exixente lei comunitária
_e o_compromiso da Xunta do PP de correxir as ilegalidades
da pranta, ·a espada de Elnosa pende sobre Pontevedra. •

• Cacharro ignora o _
aPoio do Parlamento
á continuidade-da Feve

(

O PP da Deputación de Lugo,rexeitou unha moción do
BNG para pedir a transferéncia da Feve á Galiza
_
argumentando que a medida podia ser inconstitucional. A
decisión de Fra11cisco Cacharro Pardo contradi a opinión
do seu partido, xa que o PP no Parlamento si-se
pronuncloo a prol desta iniciativa. A moción do BNG
defende a continuidade unha via renovada en 1984,
cunha vida útil de 50 anos e que é vital para o
desenvolvimento da Mariña. •

.
..J

·" Ponteareas homenaxea ao fiscal do
pioceso-~de Bu•s

O Parfamento ven de estudar unha proposición de lei de xestión
dos resíduos sólidos, apresentada polo deputado do PSOE Carlos Baños que perseguia, fundamentalmente, que os concellos
sexan consultados no momento
de elaborar un novo Plano de Resíduos, que viria a reemprazar ao
actual, de 1991 , pero que nunca
chegou a executarse. Unha intervención do deputado popular Xosé Luis Pensado motivou que o
PSOE retirase a proposición para
constituir unha ponéncia conxunta dos tres grupos do Parlamento
cara á elaboración dunha lei, cun
texto base elaborado polo Governo, que será emendado na ponéncia. O PSOE aceitou esta opción, mentres que o BNG abstívose porque preferia que a lei nacese de todas as iniciativas relacionadas coa cuestión; a saber: a
proposición do PSOE, o texto do
PP, a Iniciativa Lexislativa Popular contra a incineración e pola reciclaxe, e unha proposición non
de lei· do BNG que prima a reciclaxe e a descentralización da
xestión do lixo.
·
A proposición do PSOE deixa
abertas todas as posibilidades
para a xestión do lixo, incluida a
incineración, ainda que Baños
quixo deixar ben claro qúe "como
posibilidade última e o menps posíbel". As técnicas a empregar na
· destrución do lixo será algo que
terá que definir o Plano. "En todo
caso -precisou Baños-, nós estamos palas tres erres". As tr~s
erres son unha ve!la demanda
ecoloxista e que se retiren á redución, re-utilización e recic,laxe.
O PSOE quer que Fenosa·quede
fora de xogo, xa que entrou ·a formar_parte, xunto coa Xunta, da ,
Sociedade ~Galegá 'dé Meió 'Arh~

sición de lei socialista, que podebiente, SOGAMA, sen haber un
concurso público. "O noso texto . ria ser un ponto de encontro ennon permite iso", asegurou Ba- · tre o PP e o PSOE dentro da
ños. Fenosa conqueriu un plano
mencionada ponéncia conxunta.
de resíduos deseñado para a
sua incineradora de Cercada, alUnha eiva que apresentan tanto
go que critica Carlos Baños.
o Plano actual como a proposición de lei socialista é que non
exixen o cumprimento dunha· diCon respeito á existéncia outras
alternativas de xestión de resírectiva comunitária de envases
duos, como as postas en mare embalaxes de DEcernbro de
cha en comarcas como o Morra1994 e que abriga a que .o 30%
zo ou Ferro! Terra, Carlos Bados mesmos sexan reciclados.
ños estima que non hai probleAdemais, outra arde da U E en
mas de compatibilidade.
matéria de resíduos determina .
que os planos públicos deben
Eivas do Plano da Xunta
estar orientados ás tres erres e
que tanto o vertido como a inciEn realidade , o Plano de Resíneración deben ser obxectivos
dµos da Xunta non se pode exesituados en último lugar.
cutar porque os concellos non
están implicados no mesm.o. O
Por putra banda, o secretário xedesvencellamento, que séria sural -de Adega, Manuel Soto, estiplido coa leido PSOE, débese
ma que a apresentación da protamén a que o plano da Xunta é
posición socialista chega nun mocaro en exceso, non permite xesmento sospe'ito~o.
texto fora
tións descentra:izadas e pon o
apresentado a finais do pasado
servizo nas mans dunha soa emano, pero adiada a sua tramitapresa, (jeixando para os con ce- _ ción até agora, nun 11).0mento. que ·
llos o labor de xestionar o cobro
coincide co próxjmo debate parlado imposto de lixo para entregarmentárjo da Iniciativa Lexislativa
llo a Sogama. A maiores está o
Popular" contra; a lncinerac!ón e
custe social que pode supor inspola Reciclaxe, que impulsaron as
talar máis de trinta empacadoras.
organizacións ecoloxistas e que
poderia· ir ao Parlamento o 18 de
O exemplo do conflito de Guixar,
en Vigo, poderia reproducirse.
Xuño ou o 24 do m·esmo mes.

O PP e á CNG de Ponteareas votaron a favor de nomear
fillo predilecto da vila a António Troncoso de Castro,· fiscal do sinistro proceso de _Burgos e na actualidade fiscal
da sáa do contencioso-administrativo do Tribunal Supre.:
mo. Tanto o PSOE como o BNG opuxéronse á designación polo papel xogado por Troncoso de Castro naquel
xuízo. O proceso de Burgos foi un xuízo militar sumarísimo no que, en 1970, sete nacionalistas· bascos foron
condenados a morte (e despois amnistiados). Troncoso,
como fiscal, encargouse de facer a petición das condenas a morte. O proceso de Burgos foi un dos máis destacábeis _d a ditadura, tivo un grande eco en toda Europa e
constituí u un desatino político para·o réxime franquista.•

• Vitorino Nuñez pede a Trillo
un cámbio rápido dos topóníínos
As provincills deben levar o mesmo nome que as suas
capitais, segundo lle comunicou o presidente do
Parlamento Victorino Núñez ao do Congreso Federico
Trillo. Núñez instou a Trillo para que acelerara os trámites
polos que as provincias pasen a chamars~ _O urense e A
Coruña. Esta proposta xa foi aprobada de xeito unánime
no Parlamento e A Mesa pota Normalización Lingüística .
levou a cabo unha campaña entre os concellos das duas
provincias para que solicitaran a galeguización ao
Congreso. Victorino Núñez está convencido de que se
aprobara no Congreso pro><imamente. •

o

O fallo do Tribunal Superior, dando visa legal á empacadora de
Vigo e o compromiso do PP local
para apoiar ao Plano da Xunta non abonda para garantir a sua
continuidade, xa que non comprotnete, nen pode facelo, a corporacións futuras. Na Coruña este problema solucionouse co
apoio explícito de Francisco Vázquez ao Plano oficial e, segundo
o secretário xeral de ·Adega, Manuel Soto, este compromiso é o
1
que- explica a redación -Oa propo- · -

"Con esta xogada o PSOE ten
unha excusa para· non votar pola
nasa iniciativa", dixo Manuel Soto, que ere que nai unha otensiva
do PP e do PSOE para apuntalar
unha filosofia na xestión dos resíduos que non muda a política levada até a actualidadei p~ro que ~
si a dota dunha mellar cobertura
legal. Con isto acentúanse as diferéncias entre o PSOE o" BNG,
xa que o segundo si apoia a lniciativa Lexislativa Popular porque
comparte os seus -postulades.-+

-• Manifestación pOI~ translado
dos presos ~ terra
Duascentas persoas perco(reron as ruas compostelanas o Sábado 1
cunha pancarta que recoma o -lema Amnistía, translado á terra. Convocados palas Juga, os manifestantes amasaron a solidariedade cos
.presos independentistas con consignas que pedian óremate da dispersión nas prisións do Estado. Lembraron que o cumprimento das
· ·condeas na·terra é un 'direito recoñecido poro· Pal'laménto·-Europeu ..+

GALIZA

6

ANOSATERRA

N 729 - ANO XIX
2

6 DE XUÑO DE 1996

OPtNlÓN
CON FORTUNA MAIS BEN ESGUIVIA, DIVERSOS ME,
DIOS DE DIFUSION GLOSARON ESTES DÍAS UN _INFOR,
ME ARREDOR DA RÍA DE VIGO DUN MODO QUE BEN
REQUIRE UN COMENTO. SEN DÚBIDA A «NOVA» MÁIS
SALIENTADA ERA A DE QUE AS MASAS DE AUGA .DA
RÍA PODEN RENOVARSE EN TRES DÍAS BAIXO CONOI,
CIÓNS FAVORÁBEIS. CURIOSAMENTE, DICÍASENOS
T AMÉN QUE A CONTAMINACIÓN POR PRODUTOS OR,
GANOCLORADOS É SÓ RESIDUAL. AGORA BEN: EN GA~

LICIA NUNCA HOUBO UNHA AGRICULTURA EXTENSI,
VA QUE APUCARA MASIVAMENTE PLAGUICIDAS CLO,_
RADOS, PROHIBIDOS DENDE HAI VINTE ANO~, NEN
UNHA INDUSTRIA QUE CEIBARA GRANDES CANTIDA,
DES DE BIFENILOS POLICLORADOS, ELIMINADOS DOS
CIRCUITOS ABERTOS HAfQUINCE. CABERIA, POIS,
PREGUNTARSE POR QUÉ UNS CONTAMINANTES
CUNHA INCIDENCIA AQUI SO DISCRETA LEVAN
ADIANDO MArn DE TRES LUSTROS A SUA RETIRADA.

A RÍA DE VIGOr
¿UN SISTEMA DINÁMICO OU UN CALDEIRO?
MIGUEL ANXO MURADO

Veñen asimesmo a xeito preguntas coma a
de por qué unha maré vermella pode botar
máis dun mes entre nós, ou por qué unha
grande parte dos mexilóns galegas saen da
batea clin contido en bacterias fecais que lles
veda a «calidade A», e por veces a B, nos es,
tándares da CE. A pregunta clave, con todó,
é a de qué significa exactamente a cifra dos
tres días de tempo de renovación. E debe res,
ponderse que, por ela mesma, cáseque"nada. ·
Coma cáSeque nada significaría ilustrar a si,
tuación económica dun país coa cifra espida
das suas exportacións en toneladas.
• O grave, pois, é que a mención da cifra, sen
outra explicación, promove unha lectura
superficial tan imediata -e seguramente
buscada- como adroleira: acouguemos, que
o ciclo natural da ría lava en tres días todo
o que nos pete botarlle. Claro que o leitor
algo máis crítico, ou con intereses vincula,
dos ao ciclo da ría, non pode deixar de se
facer preguntas coma as feítas, e así quen
isto escrebe foi nestes días repetidamente
interrogado con notábel agudeza a estes
respeitos. Mais o mal cundíu xa para quen
pasaron polos titulares co desinterese que
realmente merecían, e que, acaso lixeira,
mente extrañados, ven no asunto un dos
chocantes paradoxos cos que a ciencia gos,
ta de embabiolamos.
Coma sempre, endereitar algo torto custa
moito máis do que torcelo, e tal é, asoma,
de, o verdadeiro miolo
destas liñas. Certo que
as contradicións xa ci,
tadas suxiren con forza
que algo vai mal no ar,
gumento que. implíci,
tamente se nos pro,
pón. Outra il"ustración
simple do problema
pode obterse tencio,
auga~
nando eliminar os res,
tos de café pola boqui,
ña dunha cafeteira,
mantendo a un tempo
sobre da boca unha bi,
lla aberra e máis un
fío de café. o~ obser,
vando como se enlea o
canto de metermos un,
ha culler na cafeteira,
facendo máis hetero,
xéneo o espacio e es,
torbando a mestura. Con todo, convén
achega.rse algo máis ao caso, máis celmoso
do que parece.

A

A:. sistema estático
e~ode~iibro

B

B: sistema dinámico
e estado estacionario

Sistemas estáticos e dinámicos. É na análise dos
segundos -~q~ría á q~e pertence_n as ríasonde se fan pertinentes conceitos coma os de
irreversibilidade e historia.

MARro LoPEZ Rrco
Se tivese que reducir á quintaesénci.~ o
que é a prática urbanística da Coruf).a teria
que referir,me aos seguintes rasgos:

a) .Exclusión sistemática dos intereses lexíti,
mos da maioria dos axentes económicos e
sociais que non formen parte do lobby de ca,
tro promotores,especuladores e das transna,
clonais do comércio, que actuan só ollando
para a conta de resultados. S6 asi pode entendeMe que, por exemplo, nunha cldade
sen crecemento povoacional significátivo,
cun planeamento aprobado hai 11 anos e
sen problemas teóricos para a sua xestión e
desenvolvimento, teña as vivendas máis caras e a proporción máis babea de metros cadrados por habitante da Galiza.
b) lncumprimento xeralizado do planeamento. Se o primeiro que fixo Vázquez ao
chegar á alcaldia foi aprobar un PXOU
-modificación especulativa do proxecto elaborado pola primeira corporación democrática- a seguido procedeu ao seu incumprimemo. Practicamente nengunha das acrua,
cións previstas para cubrir os deficits dotacionais dos bairros ou criar zonas libres e
verdes foron executadas. A modificación do
plano convertiu-se en nonna e, á fin, o re,
sultado é un encerelle tal que só a "benevoléncia" da xustiza permite que o PXOU siga
en vigor.

O fío do conto é, con todo, moi obvio: se a
c) Temporización á marxe do Programa
memoria do sistema se borrara cada tres dído Plano e ao servizo dos Catro. Once
as, que é o que nos inducen a crer, sería in,
anos despois da aprobación do PXOU,
de contado á restauración do equilibro.
diferente, por exemplo, o emprazamento
nengún Plan Parcial ou Especial está re,
dos polígonos de bateas que tanto ven dan,
matado e vários <lestes cuestionados legal,
· Pero a verdade é que moitos dos procesos
do que falar', as augas da ría virían sendo
mente e con tramitacións rocambolescas.
que máis nos interesan (climáticos, bioló,
máis ou menos as oceánicas e a xente po,
Esta
"gloriosa e eficaz" xestión débese a
xicos, económicos, sociais, históricos) dis, _ dería bañarse -digamos- na dársena de
que non se quixo desenvolver o planea,
Bouzas. E se coidamos que os maiores da ri,
tan de seren tan simples, aténdose máis
mento derivado até que as promotoras dos
ben _ao esquema lB, ilustrador dun sistema
5eira mitifican unha miga o tempo pasado,
catro rematasen os solares sobre os que
dos chamados dinámicos. Non irnos entrar
comparemos as desctipcións da ría que os
podian actuar. Xa rematado, executar'on
ecólogos facían hai vinte anos coas de ho,
aquí no apaixoante comp~rtamento dest~s
os Plans Parciais e Especiais -ao tempo
sistemas, na actualidade centro dunha das
xe. As diferencias son abraiantes, malia
que se mantiña conxelado o PERI da Cicalas máis profundas no proprio cerne do
non ter variado nen miga o tempo de reno,
dade Vella e da Pescaderia mentres estas
conceito de complexidade_. Maís si cabe
vación do sistema.
zonas ian,se arruinando- para "traballar"
apuntar quas das suas características que os
outras áreas da cidade.
Dá no corpo que nos últimos tempos, os teafastan notábelmente do caso lA. Primei,
óricos do laissez faire ensaian o discurso
ramente, a de seren capaces de adoptar es,
Agora, cos Plans Especiais en marcha,
programático da Ría de Vigo abalando en,
·,
tados (estacionarios)
ollan cara a Cidade Vella e á Pescaderia da
tre o eslógan do «isto é xa unha acaba,
que, ligados aos. fluxos
que son proprietários principais, tras ám,
ción» e o «isto terma co que lle poñan».
de entradas e saídas,
plias operacións de compra a baixo prezo, e
Perante opcións tan radicais, os que irnos
pretenden aprobar un PERI polémico e napoden ficar moi lonxe
da respeituoso coa parte máis significativa
indo xa moderadotes pediriamos tan só al,
do equilibro. En se,
da Coruña, con moita urxéncla (agora si)
gundo termo, a de po,- go reformista: unha política de ordenación
co obxetivo de que estexa en vigor mentres
do territorio. Seica hai políticos que viven
deren «optar» por
é
a revisión do PXOU -en marcha- paraliza
de buscar vieiras razoábeis entre os comos
máis dun estado esta,
as licéncias no resto das áreas urbanas. lsto
de tan pouco subtil dilema.+
- cionario, pola osci,
si que é un Plano ben programado!+
ladón entre varios de,
MIGUEL ANXO MURADO é Biólogo, Investigador do
les, e mesmo polo per,
Instituto de Investigacións Mariñas de Bouzas (Vigo)
MARIO LoPEZ RICO é concelleiro do BNG na Coruña
corrido periódico por
infinitos estados dun
ámbito estacionario,
Xosé Lois
só previsíbel de manei;
ta aproximada.

'Se a memoria do
sistema se borrara cada
tres días, que o que
nos inducen a crer,
as
da ría virían
sendo máis ou menos ás
oceánicas e a xente
podetía bañarse _n a
dársena de Bauzas"

Moitos procesos do noso decotío, e non só
os que se estudian na química elemental,
transcorren coma na figura lA: a interac,
ción das entidades A ~ B produce C e D, a
transformación pode funcionar en senso in,
verso, e cando as velocidades dos dous pro,
cesos opostos se igualan, o sistema acada un
estado de equilibro no que os niveis de A,
B, C e D xa non varían. O equilibro esixe
uns niveis precisos de A, B, C e D para un,
has condicións dadas do entorno, e toda va,
rfación de catquera nivel ou condtci6n 'leva• ·

que, por resumir, entran pola boca sul e sa,
en pola norde. Mais o acontecer que fai da
ría o que é depende do xogo, en cada ins,
tante de tempo, entre as condicións especí,
ficas que nela se dan, e máis varios fluxos
continuos de materia: a que aporta e leva o
océano, a que se aporta e recolle dende a
terra, a que sedimenta no fundo. Aquelas
condicións inclúen, naturalmente, unha
comunidade biokSxica que ocupa un espacio heteroxéneo, e que transforma os apor,
tes dunha maneira que depende dos aportes
mesmos e máis da propria comunidade. Un
fermoso produto histórico con opcións para
múltiples camiños.

OSCATRO

En xerga científica,
adóitase dicir que a po,
sibilidade de solucións
múltiples ás suas ·ecuacións temporais fai dos
sistemas dinámicos algo moi sensíbel ás va,
riacións dos seus parámetros, permitíndolles
bifurcacións, e con elas a asimetría das suas
traxectorias no t€mpo. Dito polas bravas, o
que sucede é que nos sistemas dinámicos é pertinente o c_pnceito de historia. Terreo
éste no que, como ben se sabe, pequenas
causas poden producir grandes cambios que
non se dan endereitados camiñando cara
atrás.
O leit~r terá xa adiviñado que a Ría de Vi,
go é un sistema dinámico e, de certo, un
chisco máis complexo do que unha cafetei,
ra. O seu tempo medio de renovación ven
· sendo o que tarda en encherse ·con migas

GALIZ~
6 DE XUÑO DE 1996

7

ANOSATERRA

N2 729 - ANO XIX

1996

Ogoverno galego renúncia a elaborar un modelo de financiamento
alternativo ao acordado en Madrid
ia o
te ria

~ PAUL~ CASTRO

O grupo do BNG apresentou o
pasado mercares 5 de Xuño, a
O grupo parlamentar do Partido Popular rexeitou novamen- través do seu voceiro, Xosé Mate as peticións dos grupos socialista e do BNG de criar un
nuel Beiras, unha moción na
modelo de financiamento axeitado á realidade galega. Se- que se solicitaba que o Governo
gundo os populares, ainda que a cuestión do financiamen- - Galega remitira á presidénci~ do
to é fundamental, os acordos al.canzados polo Partido PoParlamento unha proposta para
pular en Madrid e os nacionalistas bascas e cataláns asegu- a elaboración dun modelo de firan a corresponsabilidade fiscal e a autonomia finanéieira.
nanciamento atendendo ás ne.cesidades en matéria trrbutária
do país. Diste xeito os distintos
grupos parlamentários poderian
6eiras considera que
fixar un posicionamento definitirenunciar ó autonomia
vo de cara á defensa duns critéfinanceira é renunciar
rios económicos concretos .
ao carácter de Galiza
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Diante desta petición , Pablo
Egerique, parlamentar do PP,
asegurou que esos critérios estaban xa fixados através dos
acordes asinados polo PP, CIU
e PNV., ainda que matizou que a
"corrésponsabilidade fiscal non
vai acadar para todas as auto- .
nomias a suficiéncia financieira,
· pero este problema será correxido con mecanismos de solida-:
riedade·fiscal".
Pola sua banda, o reprsentante
do BNG asegurou ·que "dende o
nacionalismo non se considera lexítimo que sexan outras autonomias as que condicionen o modelo de financiamento galego", -e engadiu que segundo os pontos que
se estabelecen no acorde "non se
aseguran nen suficiéncia financieira nen. a corresponsabilidade
fiscal , peares ambos, sobre os
que se debe fixar a autonomia ·
dunha comunidade histórica".
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Beiras sinalou ademais que, en
calquen:i caso , é imprescindíbel
qu.e existan medidas correctoras
que aseguren a solidariedade,
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Acrise de Huarte deixa á vista priviléxios
nas concesiósns de obras públicas

n-
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sen o seguimento da conversión
do material acopiado en unidades
de obra~. Para o deputado do PSOs datos aportados polo censedeG-PSOE o cerne do tema está
na discriminación coa que a Xunlleiro non convenceron á oposición. que reclamou claridade sota barema ás empresas constructoras, d_o que o caso Huarte viria
bre a contratación de obras denunciando o presunto trato de faser unha proba clara. Do· presuvor da Xunta coa empresa Huarpasto presentado para o Hospital
te. Xosé Henrique Rodríguez Pede Santiago, o Sergas teria abaña, do BNG , desmentiu a iHernado xa o 60% , téndolle sido ·
nández Cochón dicindo qu'e os
adiantado en concepto de mateavais non se ian poder executar
riais un 30%. O trato de favor vio novo conselleiro de Sanidade, directamente por estar en mans ria, para Miguel Cortizo, polaresXosé Maria Hernández Cochón foi
de interventores xudiciais e acuposta ás perguntas: "Por que o
quen, a petición do grupo socialissou á Xunta de '1alta de previsión"
Sergas optou por adiantar unha
ta, compareceu na cámara para
ao implicar tal cantidade de cartos
cantidade tan elevada?Todas as
explicar as responsabilidades da
públicos sen as g.arantias necesáempresas saben que poden reciXunta unha vez que Romay Becarias. Ademais, o deputado nabir un 30% por acópio de materia renunciara a dar cantas no plecionalista perguntou tamén polas
rial?". A crise de Huarte responsano a pesar de ter apresentado un- - razóns de ter contratado tal volubiliza á Xunt~. segundo a oposiha solicitude de comparecéncia o
me de obras -ademáis do Hospición, na medida en que serviu tatal de Santiago, a construcción do
mén para que o diferente trato
dia 1 de Abril, máis dun mes antes
de ter sido nomeado ministro. HerAuditorio de Pontevedra paralisanos concursos de obras públicas
nández Cochón optou por facer
do- a unha empresa acusada de
saira á luz. Os grupos da oposiunha intervención plagada de ciimplicación no .caso Roldán .
ción non aludiron só ao malestar
fras na que .quixo tirar responsabi- ·
producido nas empresas conslidades á conselleria polos 2.541
O portavoz. do grupo socialist~.
tructoras polo agrávio comparatimillóns de pesetas que Huarte lle
Miguel Cortiio, pediu documentos
vo sofrido senón tamén, como diadebeda polos abonamentos a
que respaldasen o discurso do
xo Rodríguez Peña, por xogar
canta de material que, segundo o
conselleiro e, de xeito especial ,
"cun dos motores contra o paro
conselleiro non estarían eo perigo ___ ~olictlQ lJ _cer:ti.fiq;i.Qións _qu_e P-r_o_b9: _. _cpmo son as infraestrutu ra~"¡ • < ,
A suspensión de pagamentos
da constructora Huarte puxo sobre a mesa no pleno o posíbel
trato de favor da Xunta con empresas constructoras alén da falta de previsión da Conselleria
de Sanidade por ter abonado
5 .755 millóns áe pesetas en
conceito de acópio de material e
certificación de obras pola construcción do Hospital Clíntco de
Santiago, agora paralisado ..

to

1

ao estar en vigor avais por valor
de 2.821 millóns.

único modo de asegurar que se
dea unha "igualación de servizos
· para todos os cidadáns". O voceiro _nacionalista indicou tamén que
tras do acorde asinado por CIU,
PNV e PP esta solidariedade "só
aparece concretada no IRPF, o
que resulta inaceptábel para o
BNG porque é un imposto progr~
sivo que crea desigualdades e
discriminacións entre uns e outros". Ademais insistiu en que a
cesión do 30% do 1RPF "non vai
conferir á Galiza a capacidade
normativa que lle corresponde e,
o Parlamento-galega seguirá marxinado respeito do que aconteza
a nível estatal". Beiras vaticinou
tamén que Aznar será incapaz de
asumir os compromisos adquiridos con cataláns e bascas.
·

lista, Miguel Cortizo, apresentou,
pela sua banda unha moción indicando que o acordo asinado en
Madrid "non nos favorece , porque non se contemplan medidas
.compensatórias ,. a excepción do
caso canario no que si se prevén, a petición expresa de CIU,
xa que di se xeito Catalu 1a é a
máis favorecida". Segundo Cortizo, con este acordo hipotécanse
os principios de suficiencia, autonomia e solidariedade, ademais
de supo1 er grandes diferencias
entre as distintas nacionalidades
"xa que tendo en canta os cálculos dé crecimento económico, o
incremento presupostário catalán
será 1O veces maior que o galego, co cal en lugar de reducir as
diferéncias entre ambos, estaríanse incrementando".

Coincidindo no groso coas peticións formuladas polo BNG, o
Poi a sua· banda, Xosé Manuel
grupo socialista lembrou que o
Beiras asegurou que ademais, "o
PP, ao apresentar o recurso de
que está en xogo é _a formulación
inconstitucionalidade da cesión
do modelo de estado", e sinalou
do 15% do IRPF, asegurou que
que "se non se alcanza a autononon o retiraría mentres non se _ m ia financieira non ten sentido
estabelecera un marco finañcieique se manteña no preámbulo da
ro máis• xusto, pero que agora
Constitución a definición de naque era o é0% e o que o partido
cionalidade histórica, porque iso
no poder_era o PP se batía en reimplica acadar uns níveis competenciais que Galiza non ten".+
- tirada. O voceiro do grupo socia-

.
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Adirección da Emigración perde rango no .Governo Az_
nar -

OConsello da Emigración reclama ·
-_ mesas eleitorais nos consulado$
*

referida ás clases de língua e ·
cultura nos paises de destino. A
proposta de que se manteñan e
.incrementen as dotacións para
melloralas e mesmo darlle apoio
de$de as emisións da TVE Internacional, foron matizadas poi a
Administración, amparada en
que o d·e scenso de·mográfico
xustifica unha menor dotación, o
que foi replicado por alguns conselleiro~: "se hai menos alumnos
é porque non se. promocionan
adecuadamente, e ademais dis- ·
· miniu a calidade destes estudos". Na resolucion non houbo
referéncia algunha a outras culturas que non fose o castellano
ou emisións doutras canles via
satélite. Sobre isto último a TV3
está xa facendo algunhas probas --comezou o pasado 11 de
Setembro- e a TVG estuda algo sernellante, apesar da falta
de l}ledjdas legalS que permitan
ás _autonóm.fcás este tipo de cobertura extraterritorial.

x.c.

Nos últimos dias de Maio, a illa da Toxa acolleu por primeira
vez a reunión do Consello Xeral da Emigración, un organismo no que participan os representantes eleitos dos residentes en paises estranxeiros. O organismo, presidido polo galego Xosé Luis Rodríguez Pardo, adoita decisións indicativas
que debe desenvolver o governo. No pleno de conclusi-óns os
sindicatos denunciaron o que consideran perda de rango da Dirección Xeral de Migracións, agora integrada coa de Traballo.
Funcionando como unha sorte
de mini-parlamento, a maioria
das decisións do Con sello Xeral,
foron adoptadas por consenso.
O debate sobre a axuda económica a Cuba e a lei Helms-Burton, alporizou unha chisca aos
asistentes, pero finalmente trunfou a posición de condena, prop os-t a· polo representante da
emigracion en Cuba, Antonio Fi. dalgo. O Consello "manifesta o
desacorde co Governo de España en suspe.nder a cooperación
económica ·coa República de
Cuba, asi como a sua ambigüidade en relación á aplicación da
leí · Helms- Burton". A proposta
recebeu 30 votos a favor, 8 en
contra e déronse 3 abstencións.
A principal carga do debate deste
Consello da T oxa fot referida á
participación eleitoral, e xa había
unha queixa de fondo sobre medidas adoptadas en anteriores reunións que non se levaban adiante. Asi o Consello pede que se
estabeleza o voto en mesas eleitorais constituidas en Embaixadas
e Consulados; que se faga moito
máis rápido o reparto da documentación eleitoral e se amplíen
os prazos de entrega e envio por
correo, sobretodo nos paises de
grande extensión xeográfica.
Respeito aos Consellos de Residentes (CRE) e ao Consello Xeral, peden que a norma básica
que os regula sexa unha leí "por
adecuacióon normativa e por estabilidade xurídica"; reclaman ta-

Hassan na
Asemblea francesa

Xosé Luís Rodríguez Pardo.

mén que, ante a renovación pró- , ·
ximas da maioria dos CREs, "se
estude a viabilidade de agrupar
no menor tempo posíbel a maioria das eleicións, de maneira · .que os procesos eleitorais en
Europa puidesen celebrarse en .
Europa no derradeiro trimestre
do 1996 e os de América nos
tres primeiros meses do 1997.

En diferentes áreas o Consello
constatou a información reducida ou escasa que recene os
emigrantes, pedindo que se veiculen todas as informacións
através dos Consellos de Residentes. Fixeron fincapé no caso
dos emigrantes retornados da
Suiza, pedindo colaboración ao~
Consulados daquel pafs "para
informar sobre os posíbeis dereitos e solicitude de pensións
Outros acordos
de xubilación e doutras prestacións se tivesen cotizado a CaíO Consello ádoptou acordos sobre matérias como o servício mi- , xas de Pensións, pois téñense
detectado moitos retornados.
litar, adiantándose á intención 'do
que non exercen direitos por falgoverno do PP, d~ profisionalizar
ta de información".
as Forzas Armadas en 6- anos,
reclamando que a leí se modifiAos debates asistiron o secretaque para que se introduce outrario galego de relacións coas co-.
volta "isención total e completá
munidades galegas, Amarelo de
tras· o disfrute das prórrogas de
Castro, o representante da CIG,
cuarta clase e tendo cumprida a
·
Luis Pérez Leira: e nunha das
idade de virítecinco anos".
sesións estivo present~ o depuOutra preocupación singular é a , tado do BNG, Bautista Alvarez. •

O Porto,
pésimamente
representado
no Governo
O semanário EXPRESSO chama
a Femando Gorn:es O Senhor
das Regü5es nunha entrevista
con Fernando Madrinha e Jorge Fiel. O presidente da Cámara do Porto resposta asi á
pergunta de se o Norte está ben
representado no Governo e nas
institucións: "Digamos que o
Norte nao está mal representado no Governo; está
pésimamente representado.
Quase nao tem representayao.
Mas voyes querem saber qual é
o peso político no Govemo, do
Porto e da regiao da que é o
centro social e económico e
cultural. É pouco, moito pouco.
A nível partidário, JX)r exemplo, a única figura do PS Norte

un

..

A economia
por riba da política

a

Fernando Gome1, alcalde do Porto.

Oresponsábel de publicidade afirma qu_
e-·ausuário está máis satisfeito

Vego i'1troduce o galego
nos supermercados 'porque o fala o cliente'
Un dos. casos máis coñecidos
de galeguización nos estabelecementos comerciais é o do hipermercado Jumbo de Santiago
de Compostela, coa rotulación,
megafonía e trato persoal en galego. Estas iniciativas van tendo
eco entre os empresári9s. Agora, supermercados Vego, con
máis de vinte estabelecementos
polo país, optou pola normalización do idioma. Rótulos monolingües e trato persoal en ~alego
son os pasos que se deron para
achegarse máis ao cliente.
No estudio publicado recentemente polo Consello da Cu!tura
sobre a publicidade e a língua,
os resultados non daban lugar a
dúbidas. Un 88% da povoación
acepta de bon grao a rotulación
en galega e a máis do 75% lle .

•

p~rece moi agradábel que cis
vendedores ou dependentes lle
talen en galega. Nos supermer~
cadas Vego, están fachendosos
de térense adiantado ao estudo.
"Nós comezamos co proceso de
galeguización dos estabelecementos en Setembro, antes de
que se fixera este estudio, que
realmente veu corroborar o .que
nós xa comprobaramos na
práctica", comenta Alberto
Charle, responsábel de ·publicidade de Vego.

Alberto Charle sinala que se decidiron a levar a cabo este proGes o cando observaron que os
compradores se relacionaban
entre si en galega. "Os nasos
cliente falaban galego e se dirixian él nós nesta língua. Con esta
causa, chega.ba de ahondo", co-

•

menta. Os primeiros pasos foron
os folletos comerciais. Despois,
as in·sercións na prensa e as cuñas na rádici. Actualmente, traballah cos cartaces, a rotulación e a
galeguización dos productos. "É
o que máis tem~o leva porque
son cito mil produtos para que
despois os -tickets das caixas
saian en galego", comenta o res·-ponsábel. nos supermercados.
As empregadas tamén utilizan o
galega ainda que Alberto Charle
ten pensado mellorar a situación
con cursos de iniciación e per~
feccionamento. Esta á espera de
que a Xunta 11es conceda unha
axuda 'para este cometido. "O
importante é que os clientes están moi contentos e nos felicitan
p~lo traballo que levamos a cabo", comenta Alberto Charle.+

Gilles Perrault, autor de A Orquesr:ra Vermella e do recente
sumário sobre o despotismo do
Hassan II, titulado O noso amigo o Rei, califica de insultante,
desde as páxinas do LE MONDE
á invitación que a Asemblea
Nacional francesa foco de a
pouco ao Reí de Marrocos.
"Arrodeando a visita de
Hassan a Paris con tanta pompa e circunstáncia, e mesmo facéndolle unha invitación para
se dirixir á Asemblea Nacional,
a Franza dille ao pavo de Marrocos que non lle queda outra
que amolarse con este réxime
se non queren un sistema fundamentalista. Pode ben ser que
con puño de ferro e concesión
á relixión, a monarquia Alauita
dea retrasado a explosión
social. Pero viver de prestado
non é que se diga unha
solución política, porque o único escudo efectivo contra o
contáxio do fundamentalismo
é a democrácia e a xustiza. Os
defensores da democrácia en
Marrocos, séntense enganados.
O JX)VO de Marrocos dará o seu
veredicto cando chegue o tempo. O presidente da Asemblea
Nacional, Philippe Séguin non
é a clase de persoa da que
poderiamos esperar semellante
invitación. Philipe Séguin poderla ter lido un informe do
Departamento de Estado norteamericano, que condena as
desa.paricións, as torturas e a
violación dos direitos
fundamentais no reino de Marrocos. Dificil seria que o Congreso do Estados Unidos permitise a
xefe de Estado con esta lista de crimes ao lombo fa.
lar aos congresistas".+

que está no Govemo é o José
Lelo. Portanto, está bem representado desde o JX)nto de vista
da qualidade mas mal na quantidade. Mas isso nao me preocupa. O Governo nao é urna
federa~ao de Estados que tenha
que ter lá os seus representantes. O debate nacional sobre a
OJX)rtunidade do referendo para
a rexionalización da pé a outra
pregunta. "Nao (deve haber referendo) -resposta o presidente
da Cámara- O que é que a lei
diz? Consultem-se as assembleias.

municipais para se saber se
cancordam ou nao .com este processo, .o que é um chamado refereru}.o orgaruco. Penso q4e isto
faz sentido. Nao podemos desatar a fazer referendos· nacionais
a torto·e a direito. O noso potencial rei já veio pedirüm para saber se queremos continuar
como urna república ou restaurar monarquía. E corremos o
risco de amanha se fazer um referendo a pergun tar aos
cidadaos se eles querem pagar
impostas".+

a

StT lNFO de Xenebra, órgao
do Sindicato Interprofesional,
editorializa sobre a globalización que está a cambiar o panorama da economía suiza. "O
sindicalismo sabe pola sua experiéncia <leste últimos ano
que o primeirq obxectivo da
patronal non é outro que facer
medrar o seu capital porque,
se non da feito, será sup~rado
e esmagado pola competéncia.
Hoxe son os financeiros os
que impoñen a sua leí. Os traballo e a man de obra son
meios de producción que dinque hai que amortizar. De to- ·
do isto bótanlle a culpa á
mundialización, pero isto non
é mais que unha escusa para
rar a economía por riba da
política. Os governos non quixeron frear ás multinacionais
nos anos 70 por respeiro ao
mercado todopoderoso pero se ·
ben é certo que a
globalización financieira pode
conducir a un novo reparto de
salários e de benefícios, o capital fuxirá aos paises que teñan a man de obra mais barata. O sindicato debe defender
os salários máis baixos e os
18.000 parados que hai aqui
en Xenebra son un bon
·obxectivo para comezar". •
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Como é posíbel que explicar e
ler as cantigas ·seña un feito
novidoso?

É unha matéda que nunca saiu

E
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dos círculos universitários. Nesta esfera críase que non eran interesantes para a xente normal.
Eu penso o ·contrário. Creo que
a sua leitura lle pode prestar ~ ·
unha nena de doce anos. Fixen
a experiéncia. O coñecemento e
explicación das cantigas deberla
ser obrigatorio desde os primeiros cursos de ensino.

A xente normal entende textos escritos no século XII?
Ás cantigas tratan temas normais que interesan a todos. Foron feítas para recitar e transmitir de forma oral entre a xente.
Ora ben, hai claves históricas
que cómpre explicar, de aí arazón dos fascículos. E mesmo
faltan moitas cousas por estudar
que aclararían pontos difíceis,
confusos ou mal interpretados.
Exemplo disto poden ser as tres
cantigas en que o Rei Don Dinís
escarnece ao cabaleiro Joán
Bolo. Estas cantigas foron considerad as como "unha pillarla
inocente" sobre as dificultades
que o cabaleiro tiña coa sua cabalgadura, unha mula, até que,
recentemente, Eisa Gon~alves
demostrou que a palabra mula
tiña tamén na época o significado de homosexual e pederasta.
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postela era notábel e coñecidoen todo o Ocidente. "'

Lauta Tato

Cal foi a causa de que desaparecesen os trobadores?

"A perda da nosa lírica está intimamente relacionada
coa perda da nosa independéncia"
-0- MANUEL VEIGA

O DESCUBRIMENTO, RELATIVAMENTE RECENTE, DA EXISTÉNCIA DUNHA L.ÍRICA MEDIEVAL PRÓPRIA E DE GRANDE
CALIDADE LITERÁRIA FOI UN ACONTECEMENTO QUE CONMOVEU OMUNDÓ DA CULTURA, CONVENCIDO ~TÉ DAQUELAS DE QUE OGALEGO ERA UN DIALECTO DESTINADO A SER SUSTITÜIDO POLO CASTELÁN, MÁLIA OESFORZO POR
PRESTIXIALO DOS POETAS DO REXURDIMENTO. AS CANTIGAS DE AMOR E AMIGO, DE ESCÁRNIO E MALDICER FALAN DO ESPLENDOR DE GALIZA, NUN PASADO SUMERXIDO POR SUCESIVAS CAPAS DE ESQUECEMENTO E MINUSVALORACIÓN. LAURA TATO É AUTORA DOS TRES FASCÍCULOS CORRESPONDENTES Á LÍRICA MEDIEVAL~ INSERIDOS NA HISTÓRIA DA LITERATURA GALEGA QUE A ASPG ESTÁ A EDITAR, EN ~OLABÓRACION CON A NOSA TERRA.

Censura sobre as cantigas
de escárnio e maldicer.
Ros.alia e os demais autores
do rexurdimento pensaban
que eles eran os primeiros en
escreber en galego.

•

Esa é unha caricatura que naceu no século XVI. Nunca foi
certa. Entre os historiadores xa
é unha idea totalmente desbotada. Nas cantigas os trobadores
amasaban unha grande capacidade autocrítica. Nas de escárnio, por exemplo, eles mesmos
se rian dos parámetros que se
aplicabari nas de amor. Contrasta ben esta actitude co escurantismo do século XIX e XX,
cando estas cantigas foron censuradas. Algunhqs~ p~f~oa,s. pé¡i1

El escrebia en galego porque
consideraba que era 1:m idioma
m~is culto, ainda que empezou
a enviar en castelán as normas
emanadas da Corte. Pero isa
non quere dicer que Galiza dei. xase de _ser monolíngüe nesa
época. Até o século XV o galega era a única língua en todos
os estamentos da sociedade, incluidos os do poder, a igrexa ou
os notários, coa excepción dalgunhas desas normas que chegaban de Castela. Ainda nos
comezos do século XIX o galega era talado polo 90% da povoación e só unha minoría que tiña
o poder se expresaba en castelán_. Cómpre ter en conta que os
monarcas da ldade Média non
tiñan os poderes dun Estado de
hoxe que chega a tedos os re- ·
cunchos.

A provenzal é a máis importante
daquel periodo. lso débese en
parte a que alí había várias Cortes e iso permitia a subsisténcia
dun maior número de trobadores. Ademais a lírica provenzal
sempre foi coñecida, mentres
que da galega s(> chegamos a
·recuperar unha parte da que
probabelmente se realizou. Na
poesi~ provenzal eran frecuentes tamén as. sátiras políticoguerreiras, o que non era o caso·
de aquí.

E as de escárnlo?

Da leitura das cantigas non se
tira a conclusión de que a Idade Média fose unha época escurantista e dogmática?

O chamado Rei Sábio foi o
que comezou a impoñer o
castelán?

É...comparábel a lírica galega
coa provenzl:lll?
· ·

Oescoñecian a lírica medieval,
pésie a que xa se sabia da sua
existéncia a primeiros do século
XIX . Foron os portugueses os
que descubriron os Códices.
Consideraban que era algo da
sua competéncia exclusiva. Hai
que ter en conta que non había
fotocópias, nen edicións, e a notícia circulou durante moitos
anos só de boca en boca. En
Galiza, as cantigas non se puideron ler até 1928 e só as de
Amor e Amigo.

Esas non se editaron por problemas coido que morais. Os
eruditos estaban horrorizados.
Crian que non se debian difundir
poemas onde se falaba, por
exemplo, dunha abadesa preñada. Nunca lle estaremos suficientemente agradecidos a Rodrígues Lapa pala edición destas Cantigas de Escárnio e ~al
dicer que non foi posíbel até
1965. lsto oferécenos de paso
unha mostra da forte censura
moral e política que padecimos
e que ás veces partía dos próprios estamentos universitários.

A história das cantigas demos. tra que as línguas de cultura
acaban por ser arrasadas, se
non van acómpañadas dun poder político. Cando o Reino de
Galiza deixou de ser o dominante entre todos os do seu redor, o
que hoxe é León, Zamora, Castela, etc., a Corte esmoreceu e
con ela os trobadores, algúns
dos cales foron a establecerse
noutras Cortes. A perda da nasa
lírica está íntimamente relacionada coa perda da nosa independénciá.

Áo princípio decia que a lírica
medieval debia interesar tamén á xente normal, como ere
que se pode lograr?
d)

<
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recen estar máis tranquilas considerando que a sociedade
sempre vai cara adiante e despreciando aos antepasados.

Como era a sociedade galega
no tempo·das cantigas?

baixas que v.ivian moi mal. O
trobador mesmo satiriza a certos estamentos sociais, sobre
todo cardeais, bispos, frades,
freiras, abades e abadesas e ao
mesmo Papa, pola vida licenciosa que levaban.
·

era a língua da lírica para todos
estes povos, quitado o condado
de Cataluña, onde se usaba o
provenzal, a unha banda e a·outra do que hoxe é a fronteira
francesa.

E Castela?
A sociedade daquela, en toda
Europa, dedicábase a traballar
a terra, os labregos, ou a pelexar, os nobles. Para desenvolver unha literatura de tanta calidade compria que se dese un
periodo de paz e de riqueza
económica abondo como para
que a nobleza da Corte tivese
tempo de lecer e un excedente
económico que destinar ao pago de trobadores. Pofo tanto
podemos deduc-ir que Galiza
pasaba por unha época de benestar, -ainda- que hab_ia clases

.

O galego, p.rincipal -língua
cristiá peninsular
O galega era a língua de cultura da época?
Si, en toda a parte cristiá Non
só no Reino de Galiza, senón
tamén en todo o sul, no que hoxe é Portugal, en León, Castela
e Aragón. Hai que ter eri canta
· que un trobador de Aragón entendía ben o galego, pois todas
as línguas estaban ainda perta
do- tronco -románico. O ga1ego ~

Castela daquelas era o que o
seu nome indica, un círculo de
castelos para defenderse dos
árabes. Non tiña, nen moito menos, o desenvolvimento da Galiza. Hai que ter en canta que as
c;mtigas ian acompañadas sempre dunha música que se perdeu, o que nos di que naquela
época debia haber tamén unha
escota musical de grande tradición en Compostela. Son os
tempos do mestre Mateo e da
Catedral. O esplendor
- de Com~

~

En primeiro lugar, eu o fascículo
_. que escr~bin para explical~. empresteillo á miña filla de 17 anos
e a ün .traballador normal. Correxíronme moitas causas, dixéronme aqui non se entande, etc.
Até que conseguin expresar todo, sen faltar ao rigor, e de xeito
que todos o comprendesen. Estas son tamén as primeiras antoloxias que se poñen ao alcance
do público non erudito. E, ·por último, compre lembrar que é unha análise feita desde aquí. Até
hai poucos anos as cantigas
eran .estudadas por xente de fóra, sobre todo italianos, e claro,
moitas causas non as entendian
como as podemos entender nós.

Hoxe hai cantigas de escárnio?
HaL Teño notícia de vários poetas que fan circular escárnios
contra os seus colegas, · ainda
que por continuar a tradición
non sairon ainda do ámbito da
'literatura oral. Agardo que se
publiq~en algun dia. •
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u·nestudo da Universidade de Compostela di que non é de utilidade pública
-

'

#

.

Oencoro do Umia incumpre a lei
Cando en 1994 a Xunta de
Gali~a regulou as concas do ·
rio Umia e a marxe esquerda
da ria de Ar'ousa xa estabelecera, no Decreto 144/94, a
posibilidade de aproveitamente -hidráulico para uso
p·úblico. A norma de regulación suspendia licéncias de
aproveitamento de augas pero tacia unha excepción para
o caso de construir o encaro.
A utilidade pública do encaro é
determinante na sua construción, por isa é que a Xunta, no
ante-proxecto fai unha mención
á mesma, pero dun xeito disperso, asegura a profesora de Faculdade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universid ade de Compostela, Maria_
Garcia Añón, que dirixiu un estudo a petición do alcaldes das
tres vilas afectadas: Cúnstis,
Maraña e Caldas. O tomo 1,
ponto 1º do ante-proxecto aborda a utilidade pública mencionando o "correcto abastecimento de auga á comarca do Saines". "Aqui hai ·un posíbel solapamento dos obxectivos", sinala
o informe ae Maria Garcia Añón . .
En efeito, no tomo 1, ponto 2º
do ante-proxecto cítase, dunha
forma máis concreta "a posíbel
ubicación de aproveitamento hidroeléctrico do encaro", que iria
a parar a mans dunha empresa
privada, sen utilidade pública.
Pero esta non é a única eiva do
ante-proxecto. O estudo de avaliación ambiental carece de ba-

A cultura da_paparota
xestión administrativa destes dias na Xunta céntrase na preparación de grandes comelladas. Todo o aparato informático, os faxes, os recursos humanos están volcados en buscar o mellor e
. máis gra¡;ide local para que 8.$ ceas e comidas, dos que se van e dos que
veñen, luzan as mellares galas e reflictan o poderío do homenaxeado. A
secretaria do Gabinete, negócia a ementa: pongan centollo que 1.e gusta
mucho a Don Mariano. O asesor chama a unha xoieria: si un rolex de oro,
grabado con "José Manuel, tu no mandas, diriges" .

A

A. IGLESIAS

se técnica e incumpre os artigas
7 e 8 do Real Decreto 1131/88,
en canto non se apresentan alternativas diferentes ao proxecto. Tampouco se aportan dados
técnicos acerca ·da ubicación de
augas termais e -a ·posibilidade
de que o encaro poda repercutir
nas bolsas das augas termais.

Consecuéncias
"Por outra banda, na análise
coste-benefícios hai que ver as
consecuéhcias que t,rai para uns
e para outros -di Maria Garcia
Añón-, no caso dos concellos
de 'Cúntis, Caldas e Maraña, as
consecuéncias son permanentes e irreversíbeis, mentres que
na zona beneficiada, o Salnés,
as aventaxes van ser temporais
e para un grupo de povoación
alleo, isto é só nos veráns das
épocas de s.eca, que é cando
pode ser necesária este auga,

que sempre seria para cubrir as
necesidades dos veraneantes".
O presidente da Mancomunidade do Salnés asegurou que este institución está aberta a outías opcións sempre e cando
non supoñan un custo adicional
á comarca. A autora ' do estudo
ere que os custos engadidos
deben ser asumidos polos receitores dos servizos, non, pala
povoación da canea do Umia.
Maria Garcia Añón confirmou
que o ante-proxecto apresentado pela Xunta ten numerosos
erres e mesmo recolle aspectos
copiados neutros proxectos.
Mália as conclusións deste esjudo, a autora sospeita que a
Xunta vai _ignor~lo e nen sequer vai permitir que serva para fomentar un debate social
sobre o encaro.•

A próxima convocatória é para Portomeñe. Os anos de servizo e desveos
quedarán resumidos nunha placa; aguantou todo o que lle botaron pero non
tiña território. Os seus incondicionais non.están para máis luxos. Saben das
horas baixas do home do tupé e e calquer movemento en falso pode supor
o finiquito das suas carreiras e a inabilitación para continuar nos pastos
de confianza que ocupan. A despedida resolverase nun xantar no albergue
de Triacastela, á beira da ruta Xacobeo. Camiño que sustentou o poder e
a vanidade de Víctor durante anos, co dispéndio de cartos e médio daquel glorioso do 93, no que brillou con luz própria a estrela fugaz da sociedade anónima, criada a imaxe e semellanza dun político, que sempre respondeu á voz do amo sen máis aspiracións que promocionar a sua parróquia e a Feira do Viño de Chantada. Din que viron chorar o Pelegrin, en
canto Cacharro enchia o papo por terse desfeito dun renegado da familia.
Merecente da paparota é tamén Pérez Varela. A sua entrada xe conselleiro ohriga a pór mesa e mantelo, para vários centos de xomalistas,
instaladores de antenas e extras do supermartes. O estilo irónico e retranqueiro de Lois Celeiro, a sombra escrita de Portomeñe, deixa paso
aos panfletos e ordenanzas elaborados polo aparato castrense do Capitán Xeneral dos exércitos da manipulación informativa.
A febre gastronómica tamén empeza a prodigarse entre as filas da oposi~
ción. Máis cutres e· pintorescas. Vellos militantes, expulsados, autoexcluidos, ortodoxos, revisionistas, duros e brandos pican xuntos das racións de calamares acompañadas de críticos discursos dirixidos contra os
do comedor do lado. Bó proveito e moito coidado cos excesos. t
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Empresários eun alcalde entre os que mercaron pisos en Santiago tendo outras casas

-Expedientan a proprietários
de vivendas de protección oficial por fraude
~A. ESTÉVEZ

)

A adxudicación de vivendas de
protección oficial no polígono de
Fontiñas en Santiago foi obxecto
de várias denuncias o pasado
verán. Un dos viciños, -XesúsRedondo, apresentou máis de
vinte denúncias con nemes e
apelidos de per~oas que accederan a estes pisos de xeito fraudu1eh to. Cinco anos despois da
concesión, os pisos.. estaban sen
habitar e, nalguns casos, alugados ilegalmente. O Instituto Galega de Viverida e Solo atendeu ás
denúncias e abre, ag_ora, nove
expedientes sancionadores.
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Vivendas de protección oficial no polígono das Fontiñas.
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"O pasado verán denunciei vintetrés casos ftagrant~s de ilegalidad e. O mesmo dia que o fixen,
houbo mudanza toda a noite. Os
denunciados comezaron traer
mobéis para os pisos que, anos
despois de seren concedidos, estaban baleiros. Foi unha noite de
moito movimento. Despois, comezaron as ameazas. Chamábanme
por teléfono e me dician que me
ian calzar dé cemento e tirarme á
ria porque saben que eu son da
cósta", canta Xesús Redondo.
Para· el, é moi importante que a
própria Xunta expediente estes
nove casos e está seguro da ilegalidadé de todos os que denunciou. Entre os expedientados están Maria Luisa Tourón, muller do
que fara presidente dos hosteleiros ·en Santiago, Xe$úS Asorey, e
Maria Luisa Martínez, muller de
Teodosio Martino, alcalde popular
de Ordes, onde teñen unha casa.
Esta última alegara no momento
.das denuncias que ia a Santiago
unha vez por-semana e quedaba
a durmir no piso.

Ofuturo das especies,
depende da súa protección.
Durante estes días poderás atapar nécora
doutros países, pero non a mellar do
mundo, que é a galega ... Un patrimonio
natural, que sen dúbida depende da súa
protección.
Se queremos preservar esta riqueza,
ternos que tomar medidas, ¡agora!,
respectando a.súa veda
e rexeitando o furtivismo.

,,

necora
galega

en

veda

As seiscentas vivendas construidas en Fontiñas foror.i promocionadas pela consellaria de Ordenación do Território a través do
IGVS. A empresa de participación
pública SGV (agora SEGIVSA) foi
a encargada de construilas.. As
obrigacións que tiña sanas de seguir un rigoroso arde nas circunstáncias económicas, familiares e
ter en canta que os solicitantes levaran un tempo determinado vivindo en Santiago. Pero tamén é
un critério prioritário que sexa a
primeira vivencia do solicitante.
Xesús Redondo sinala que os
constructores contratan a un vendedor, que traballa a comisión, e
que vende os pisos sen cumprir
os requisitos. Hai dous tipos de vivencia, as pequenas de seis millóns e médio de pesetas e, os
máis grandes, de oito. ·

CONSELLERÍA DE PESCA,
MARISQUEO E ACUICULTURA

•

UNIÓN EUROPEA
IFOP

Aprobada
a urbánización de Samil
Ces votos a favor do PP, e en
contra do PSOE e BNG, o pleno do Concello de Vigo do 3 de
Xuño, aprobou o plano para urbanizar o entorno da praia de
Samil é facer nela vários blocas
de pisos de lu'xo. Mália as
28.000 asinaturas· en contra
apresentadas, as denúncias de
. corrupción formuladas pela
oposición e a disconformidade
dos viciños, a equipa de governo segue adiante cun proxecto
que é o primeiro paso para mudar a estrutura urbana viguesa,
cuxo litoral se mantivera relati. vamente intacto.+

Danos en Salcedo por fumigación da
Autoestrada do Adántico
A fumigación cun herbicida
dos laterais da Autoestrada
do Atlántico ao seu paso pola parróquia pontevedresa
de Salcedo provocou numerosos danos nas leiras viciñas, quedando afectadas
mesmo algunhas árbores. A
Asociación de Viciños vai
&presentar unha denúncia
diante do xulgado e considera perigoso que non haxa un
maior control no uso dunhas
substáncias químias
altamente contaminantes.+

Amarcha de Romai
permite a volta de Xan
Femández ao PP ferrolán
A marcha de Romai a Madrid
foi determinante para chegar a
un pacto de governo-en Ferrol
entre o PP e lndepententes , .
cuxa lista encabezaba o ex conselleiro de lndústria Xan
Fernández. O acorde, ao que
se chegou o Martes 4, non é· .
unha novidade por canto o próprio Fernández suxerira
recentemente que conservaba
boas relacións co seu partido,
no que, dixo, nunca deixara de
militar. En todo caso, o pacto
consolida ao governo popular
do· Ferrol e abre unha nova via
na loita polo poder provincial no
PP, onde Romai está a retar ao
próprio Fraga desouvindo as
suas ardes de que renúncie á
presidéncia provincial. •

lnabilitado.o ex alcalde
de Fisterra por
, prevar1cac1on -

..

A Audiénica da Coruña inabilitou a seis anos e un dia pa"O máis importante destes exra o exercício de cargo públipedientes é que sentan un preco ao ex alcalde de Fisterra,
· cedente ante a construcción de
o popular Fernando Carrillo
sete mil vivendas en ComposteUgarte. O ex alcalde subvenla de promoción pública. Xa tecionou a vários empresários
rán máis coidado á hora de adpara paliar o incremento fixaxudicalas porq~e hai moita xendo no Imposto de
te que as necesita de verdade",
Actividades Económicas. A
di Xesús Redondo, que cando
senténcia estima que o con- ·
denado sabia da ilegalidade
d$nunciou o fraude en Fontiñas,
tamén fixera público que persa-'
desas subvencións e que o
eiros como o deseñador Adolfo
secretário do concello adverDom ínguez mercara un edificio
·tiulle que a modificación dos
enteiro para <;lespois vendelo a
impostos non pode ter carác- ______ r?~~i?~~ª!~~·_+_ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _____ !e_r_r~!r_o~-~~i~o.+
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Xa .reduciu de máis oseu tamaño,-mentres medra.ban ainglesa e~irlandesa ·

Afrota galega ~rá das máis
prexudicadas no novo.recorte_pesqueif9
~
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Recortes e reformas:
ptoxéct°"s e aplicacións

-

:- ..

•

A'' Comisária· de· Peses ·da Co'njisión Europea, _Erima Boninó,
·cu~priu as s~a~- adv~rténcia.~
'feitas na sua· recente visita á
·Gal!za e ela~orou, ún ;-P~ano~ d~
Orientación· ·Plurianual, o coar;.
to, que supón_1,mh~ re~ución
média do esfotzo pesquéiro de

-:{.~--·

~".'i.. ~

""·· ·.MAmJEtCAo '.

.'
·:f :~AFisado -~á;algtjn tempo da toma de posesión d{f~goy_~Q:iP.at)\~ .:,
..:-

~-~

"'.· ~-'
·: ~: .
.º :,:-:,.-~,.
. ~ ~,,/:'

~n térc~o. ~ perd~ d~ recur~os
J~~.sg_ü~.itos ~ o _ar.gú_me ·nt~

.,;- ·

que·emprega -~e.omisión par~
x.ustificar os severos
·recortes.
. . .
.....
~

Á)Jorcentax·e de redución "das
capturas oóscila entre un 30 e ün
50 por ceritq, ·segundo as áre~s
espécies de que se trate .e
·sempre dentro das augas comunitárias ou nas pesqueiras internacionais· n~s que participa Europa. Mália que os informes técnf.cos demonstran que as zonas
'máis esquilmad~s foron nas que
pescal") británicos, irlande·ses,
hglandeses, belgas suecos e po,:, ·
lacos -nunca galegos-, as plata. formas onde tradicionalmente
pesca a nosa frota estarán .entre
as que padezan unha redución
maior no esforzo pesqueiro.

e

."O país que cumpre cos programas queda sen forta e ao que n0n éumpre non lle pasa
nada", afirman os ª""°dores.
.
' . ,,.,_ . A IGLESIAS

mou un recorte para aquel~s paí- .
ses que incumpriron os programas de red_
ución precedentes. O
Estado español recortou o tamaño da sua frota eh maior medida
que as necesidades marcadas -:
polos a-nte.riores- PJános de
Orientación Plurianual, lembran
os armadores, que chegaron a ,
dicer que "polo de agora,. o país
·que cumpre .cos programas queda sen frota e ao que non cum- _
·pre non lle pasa nada".

Báltico e o Mar do No.rte son as
zqnas cuxa biom,asa é m~is pr~
cftri a, n·o· primeir'o ·a redución
média será do 45% se se exceptuan. as espéci~s ·peláxieas,
mentres que no Mar do Norte' o
recorte só será do 35% de méd ia. Pota co'ntra, .-no G·olfó de
Bizcaia, o Cantábrico, as plataformas ibérica e das Canárias, e
a Nafo, xusto onde a nqsa frota
centra os seus ·traballos, a redución será do 40%.

- ción afecte á · Galiza. Guülerme
Vázquez considera qu·e a frota
pesqueira galega xa se viu obrigada a axustar nos últimos·anos ·
o número das:. suás .Unidades
dun xeito ·moi relevante. "Calquer recorté n"a ~elít~a _das papturas '-é-_un ataque o-tonxunto a
economía donoso país", asegurou Vázquez, que tamén recordou que mentres -Galiza reducía
frota"de f9r.m~ brutal", Inglaterra
e Irlanda aumentaban a sua.

-;~~-~~

,.

·.:.

nar'.esi:árqos cl1a6.te d~primeiras manifestacións~da di{et_éneia ··
entre ~i:edica~~g;dar ttiio. Non será fácil a tarefa· de~urrtprir.os:·t
·'CÍ·it~riés ita converxéñda. Os principais grupos políticos, econó- "
rnic¿~ e sociais comparten o obxectivo da converxéncia e c/ac~ .._
ceso ao euro máis, _á hora da verdade, é difícil aplicar as medida5 ¡,
t eridentes á reducción do déficit público e ao control dos prezosr"'
.tendo tamén como prioridade a criación de emprego. Diversas
medidas están en espera de ser aplicadas pero xa se empeza a
acusar ao govemo de inactividade, medo ou excesiva prudéncia.

• Nalgún m.ümento, ~ g¿vemQ Azn~r ·haberá de enc~tar cámbios
en aspectos económicos que veñen sendo os máis importantes e
conflitivos e ademais non admiten espera. Por exemplo, a Comisión Europea acaba de aprobar un documento no que se di:
"Aparte do reforzamento da vixiáncia multilateral, pediuse á Comisión que estúdie a posib_ilidade de vencellar certos pagos do orzamento comunitário á evolución dos tipos de cámbio reais, e
que estúdie a condicionalidade macroeconómica dos Fondos Ecitruturais". Estanse a detallar as penalizacións impostas aos países
q~e queden fora da converxéncia e que xa estaban presentes na
formulación do próprio Tratado de Maastricht. Trátase de aumentar os custos da non converxéncia, viá supr~ión ou disminucién. das axudas comunitárias (FEDER, FEOGA, Fondo Social).
Os temas autonómicos do Acordo C!U-PP están insertos nunha
unidáde de critérios en matéria europea. Por iso é CIU quen inquire e pon prazos para que se acometan as medidas de política
económica que aparecen detalladas e explícitas no seu programa
eleitoral, relativas ao cumprimento dos critérios de converxéncia.
A apelación a que se tomen medidas dunha vez revela que para a
. economía e a sociedade catalana o acceso ao euro é fundamental.

-Cada Estado deb~;¿ apresentar
o seu próprio Plano de Orientación Plurianual, de modo que o
Mália o plano de redución da
español, ·estímañ arri:Tad9res e
frota, a medida terá que ser
BNG, non debería contemplar
aprobada polos Ministros d~ · recortes e así condicionar o PlaPesé::a -dos países membros da c'omunit~rio.
.
UE, de modo que o deputado
A Comisária Enma Bonino dese- · _BNG no Congreso, Guillarme
Por último, a UE só dará auñou un plano de redución paulatiVázquez, pediu a cornperecéndiéncia aos sindicatos e armana da frota que vai ir acompañacia do Secretário Xeral de Pesdores para consultalos sobre a
da dunha política de xubilacións
ca para dar información sobre
sua opinión sobre o Plano Pluanticipadas. A resposta dos aros recortes das capturas, expor
rianual, pero a sua postura non
madores galegas non se demo- · a postura que defenoerá o Estaterá efeitos reais. A Xunta, pola
rou e o presidente de Arpesco
do na próxima reunión do Consua banda, quedará á marxe da
recordou que o Estado "xa fixo . sello de Ministros da UE e exixir
negociación e ·será o Estado
unha grande redución da frota
do Secretário de Estad.o unha
quen se abrogue a representanas augas comunitárias" e reciaoposición tallante a que ·a redución da Gal iza.•

Oposición dos armadorese do BNG

nó

Jose María Aznar.

TEMP2 SINDl~AI..

EN DEFENSA DAS EMPRESAS PÚBLICAS
XESUS SEIXO

-

A chegada do PP ao govemo central está a ser aprovei tada novamente polos representantes do poder
ec0nómico para lanzar unha nova ofensiva no proceso de desmantelamento e privatización do sector público industrial e financeiro. Recentes declaracións
de membros do Govemo Español, .asi como de .representantes da CEOE, asi o poñen de manifesto.

lista, apoiando a ¡;irivatización inmediata das empresas públicas radicadas en Galiza que dan benefícios e
o peche das que dan perdas. Demostra unha vez mais
con estas declaracións, este estraño perso[\axe, a sua
falta de sensibilidade social, a defensa de intereses
económicos contrários non só aos traballadores galegos, o cal seria entendíbel, senón aos da _gran maioria
d~-: povoación galega, incluidos moiros · eÍnprésário~.

O sector público 'industrial é moi importante para
economia galega. Representa o 13 % do PIB sectorial
e o 10% do emprego, sendo unha peza fundamental
no désenvolvimento económico de moitas comarcas
do noso País, pola sua capacidade de dinamización e
de xeración de tecido produtivo e de servizos entorno
ao mesmo. As ·comarcas ·con preséncia de empresas
públicas afectadas por procesos de reconversión foron
incapaces, a través da iniciativa privada, de absorber
os postos de traballo perdidos.naquelas e de paralizar
o peche en cascada de empresas privadas que vivian
·ao.amparo das empresas públicas, en definitiva, foron
incápaces de paliar os graves custos económicos e.sociais que a crise do sector público industrial xerou.

O seÚor públic~ industri'aLen Oaliza.xera benefícios.
O que ternos que esixir todo~ os galegos e qt!e eses
benefícios sexan investidos no noso -País, na modernización dese sector, na criación de novas empresas
que contribuan a pechar os ciclos produtivos desas ,
empresas públicas, en definitiva, que actuen como
elementos dinamizadores do sector industrial e da
economia galega.
Desde a CIG, coñecedores da importáncia extratéxica:"do sector público na nosa economía, irnos opornos frontalmente, como ~empre o fixemos, .a calquera intento de desmantelaménte, ou de ~privatizacióri. ·
do mesmo. Chegou a hora·de lanzar. novas mobiliza_ ·
cións en defensa do sector público. + -.

Ante este panorama resultan totalmente irresponsábeis as recentes declaracións do presidente da CEG, o
señor RamHo, afectado de diarrea neo liberal españo'
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XEsus SJ1xo FERNANDEZ é memb.ro el¡¡ ComisiQn Executi.va eta .CIO •.
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'Os retardos na aplicación das
políticas económicas poden
converterse en letais"
O govemo de Madrid atópase, así, con dous condicionantes clave que lii:nitan a súa marxe de maniobra: os prazos europeos e os
prazos de Pujol que camiña:n na mesma dirección. A pretensión
do govemo central de dar satisfacción a todos os colectivos sociais e económicos ~ inviabel, dado que estamos diante de intereses contraditórios. E imposibel satisfacer a todas as autonomías;
aos empresários de Cuevas ou aos de Fomento, aos sindicatos, ás
empresas públicas, aos funcionários, aos pensionistas, ao capital
financeiro, ~te., e, aínda· que isto non é un drama, require unhas
.altas doses de responsabilidade, decisión e habilitade. Os retardos
na aplicación das políticas·económicas poden converterse en letais para ~ súa eficácia. Govemar é deddir e priorizar.
1

Nesta altura de desenvolvemento ·económico e social xa non é
posibel dar golpes de leme e acometer medidas drásticas, •pero sí
que é necesário dar pasos decididos e avanzar na dirección marcada polos resultados eleitorais. Facilitarase, así, a laboura da oposición e a dinamización da sociedade civil. Certamente, haberia
que esperará presentación dos Orzamentos do_Estado para 1997
para comprobar o grao de aplicación das 50 medidas proxectadas
eri matéria de política económica. Esperaremos ~ analii~emos. +
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Os diScos dUros que ian fabricar Os·traballadores -"
de Santa Bárbara riOn pasan as pfubaS-Clé ccilidadé
:
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Os discbs~ du;<>'s~cf~e ' émpre- lidade e tampoucó acadan á '·bando non ~xfste nengún -pro'xecto alternativo claro.
·
sa Eurostor, radicada en Ca- capacidade de almacenamento
diz, tiña previsto producir non para a que taran deseñados.
O sócio tecoolóxico de Eurostor,
pasaron -o control . de -calidade,
despois de- vários meses de ·o fracaso de Eurostor ven a a firma norteameJi.cana Aura
Memories,. frála neste. momento
probas. Esta empresa participa -dar a razón aos tráballadores
co 85o/o no ac·cronariado de -coru/ñeses que en- p_asadas de deséñar algu.n outro prodyto .
DDO; Jattoria que pretendía re- _mobiUzatións -denunciaran que sustituía ao proxecto fracacotocar aos. traballadores da reiteradamente a falta de ga- _sado, co fin de paliar a grav~ ~i:
fábrica ·dé;-arrnas Santa Bárba-- ~ rantias da erripresa que- pr'8-:- tuaci6n económica n~ que se
ra·da Coruñéit:~ : ".tendia absorvelos. A -sección
encentra a ~mpresa.
sindical da Confederación
A Xunta· afirma que-está a es'."
Compro~Qu:Se que os discos tersindical G·alega nesta facto~
pera do e_stúdio realizado por
cunha ·capacidade .de 1,3 GB ria m~ntén a sua postura con~nha empresa londinense co
non cumpr~n-'"-0,~' éontrois de.ca- trária a deixar Santa Bárbara,
fin de coñecer a fiabilidade dos
proxectos de Eurostor. No entanto os traballadores ratificáDE AFORROS DE GALICIA 1995
ronse na opinión de que o proxecto era-"un engano". A CIG,
nun -comunicado feíto público a
pasada semana, indica que a
Xu_nta non debe consentir que
'
nunha zona industrialmente deprimida como é a bisbarra coruñesa, peche unha empresa
pública como .Santa Bárbara,
co agrávio_ de que ademais o
seu produto tradicional, o armamel")to nxeiro, pasprá a .ser
fabricado en ~stúrias. •
~

a
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ASEMBLEA XERAL DA CAIXA

'

XESTION EFICAZ·
SOlUCIÓNS CÜMPETITIVAS

San José obtivo benefícios de
1.918 millóns

Un continuo .e~forzo na xestión permítenos akanzar un singular nivel
·de rentabilidade que se reflicte na optimizació.n da nosa oferta de mercado.
EVOLUCIÓN PRINCIPAIS MAGNITUDES
CIFRAS BÁSICAS

RECURSOS CLIENTES

Constructora San José obteu
uns benefícios brutos en 1995
de 1918 millóns de pesetas, millorando nun 24% os do ano
anterior. Unha vez deducidos
648 millóns para impostas, o
resultado atribuíbel é de 1.27Q
mill6ns de pesetas, co que pode repartir 405, 1 pesetas por
acción, unha vez descontada~
as reservas.
·

(en mill6ns de pesetas] _

(en mill6ns de pesetas]

ACTIVO TOTAl
l _500.000

RECURSOS CLIENTES
1.250.000·

RECURSOS PROPIOS (sen consolídar)
1.000.000

INVESTIMENTO CREDlTICIO
750.000
1 MARXE

DE INTERMEDIACIÓN
500.000

1

MARXE DE EXPLOTACIÓN

1

BENEFICIO ANTES DE IMPOSTO$

Os recursos xerados pala empresa medraron no exercício
pasado nun 40%, mentres que
os gastos de estrutura tiveron
só un incre-mento do 0,3_%.
Nestes resultados tivo bastante que ver o proceso de internacionalización da empresa,
chegando a representar a actividade en Alemánia o 16, 7%
do total.

250.000

OFICINAS "

RECURSOS PROPIOS
CAIXEIROS AUiOMÁilCóS

[en millóns de pesetas]

TARX€lAS O~ERftSIVA5-

125 .000

San José, incluiu no balanza do
ano pa~ado unha previsión de
813 .millóns de pesetas ca cárrego aos resultados dos exerc í c i os, que corresponde ao
50'% do seu máximo risco na
Constructora Hoorte, na actualidade en suspensión de pagamento, da que ainda controla
un 24,9% d<J c·apita~.

100.000

INVEjTIMENTO CREDITICIO

75_000
50.00~

25.000 .
92

93

.

. 94

95

1

_ _ _ _, _ . _' _
"' _" _" '_ _ _
c _I _' _, _

'_ ' _ '' _ ' _,
'

Segundo a memória do ano
pasado, o risco real de Constructora San José vese reducido por un crédito fiscal de 875
millóns no caso de que perdese o investimento na compañia
navarra. Así, finalmente esta
situaríase en 1.625 millóns. Se
, non recuperara o investimento,
a compañia galega provisionari a os 812 mil!óns restantes
·con cárrego aos resultados
1
1
deste anO. t .·;.
1

,
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Págase toda avida ecámbiase de cad~ dous anos

Ford importa un modo americano

de venda de coches

mo~ ao paro", conta Manuel.

DA
YERRA
AS9BAl..l..ADA

A casa de automóbeis Ford , minada cando se adquiriu::- e a
posibilidade duriha venda venven de aplicar no Estado un
taxosa que incremente a cantimodelo norte-americano de
dade fixada e que isto serva
venda de veículos, que é subpara reducir a entrada· do novo.
sidário dunha crise de super
coche, que é inevitábel. Os que
produción. O sistema multi opqueden ca coche e non se acoción prete'nde gañar aos clienllan á fórmula de renovación, tes máis seguros para a marca
deberán pagar esa cantidade fimeiante a posibilidade de adxada cando se comprou o veíquirir un novo modelo cada
culo. Devolver o co·che e non
dous anos sen coste adicional.
adquirir outro non é recomendado por Ford, xa que non se
Ademais da entrada ..._un dez
O Mércores 5 de Xuño, Manuel
dá nada a cámbio. De todos ,
por cento do coste do automóAlvárez cumpriu cen días
xeitos, calquera -das tres fórmubel-, Ford promete mensualidanunha caravana aparcada dian,
las resulta, para o cliente, máis
des mellares que as habituais
te da empresa Eje Atlántico, con,
para quen se acolla a este sisteonerosas que recorrer á merca
· cesionária da Mercedes, na es,
normal.
ma, pero non permite facer. máis
• trada de Vigo a Baiona. Reda,
de 40.000 quil9metros cada
ma a sua readmisión e está dis,
dous anos. En caso contrário, · A revolucionária fórmula que
posta.a mantera protesta o tem,
promete
Ford
-pague
toda
a
vicando se produza o cámbip de
po que sexa necesário. O seu
da- está importada dos Estaautoroóbel per1aliza con sete
calvário comezou no ano 199J
dos Unidos, onde a crise de
pesetas po.r cada quilómetro
cando a anterfor concesionária
super produción da indústria
que supere ese máximo de
de Mercedes Automobiles Gran
40.000.
deste país. hai· anos que obri· Via entrou en crise e "os proprie,
gou a moitas marcas a recorrer
tários impuñan unha regulación
a este sistema de financiamenPasados dous anos da adquiside persoal El era chapista, con
to. Outras consecuéncias da
ción do veículo, os clientes ta. trece anos de contrato fixo, e
multi opción é a renovación
ñen tres opcións, comprar oudelegado sindical da CIG.
tro coche meiante o mesmo
constante do parque turismos e
a anegación do mercac;lo da
sistema de financiamento, quesegunda man.dar ca antigo e continuar a pa"Chegaba o N adal e levabamos
gar o veículo ou devolvelo sen
tres meses sen cobrar. Incluso
No·Estado a pretensión da .Ford
máis gastos, sempre e cando
chegamos a propoñer a venda
estexa en boas condicións de
é asegurar. parte do mercado _
duñ.s recámbios para cobrar algo
uso e non teña máis de 40.000
ñun sector moi seguro: consude cartas. Daquela, dous xefes
midores que a penas fan uso do
quilómetros.
de vendas deixaron a empresa
automóbel e que, porén, queren
de xeito voluntário, o cal nos
Para quen decida cambiar de
renovalo constantemente.•
-extrañou a todos. Durante se,
veiculo, a marca promemanas) os dous chamábanme
te unha cantidade
para que non aceptaramos a re,
fixa polo vello _
gulación de persoal. Eu pergun,
-detertáballes que lles ia a eles neste
asunto xa que non pertencian á
empresa. Dicianme que eu era
un defensor dos traballadores e
que acadaria que non se regula,
ra o persoal. Loitei polo que me
parecía xusto e non aceptamos a
regulación. Despois de que Ma,
xistratura de T raballo tampouco.
a aceptara, veu a rescisión de
contratos dos empregados e fu,

Cen dias
nunha caravana_
por l!nha .
readmisión digna

Estas dµas persoas que deixaron
a empresa son, agora, na nova
concesionária de Mercedes na
prbvincia, Eje Atlántico, xefes de
vendas en Vigo e Pontevedra
respeitivamente. Manuel Alvá,
rez está seguro de saber porque
tiñan fixación en que non regu,
laran ao persoal. "Se o facian, a
Mercedes de Madrid non.lle da,
ria a concesión a Eje Atlántico,
porque unha das condicións era
absorber ao total de empregados
da anterior empresa. Un deles,
Eduardo de la Riera, xefe de ·
vendas agora, enganoume. Pro,
meteunos a recolocación nas
mesmas condicións que tiña,
mos. Teriamos u~ contrato dun
·ano para acadar subvenciÓns e,
despois, pasaríamos a fixos. Non
foi asi. A min negáronme o pos,
to durante meses. Cando os pre,
sionei porque se me remataba o
- paro, oferecéronme tres meses
de contrato con cen mil pesetas
ao mes. Non puiden tragar con
iso despois de que toda a nego,
ciación-que fixemos os delega,
dos servira pa,
ra que lle d_e ,
ran a conce,
sión a eles",
di.

Eje Atlántico
ten vários ac,
cionistas: o
funcionário
do concello
Abelardo Par,
Manuel Álvarez. do, relaciona,
do coa espe,
culación urbanística, o que fara
presidente da FEGAEX, Aveli,
no Fernández e Xosé Loureiro,
dono dunha céntrica gasolinei,
ra en Vigo. O alcalde Manuel
Pérez negoulle ao ex traballador
o uso da megafonia na sua cara,
vana. Ademáis, Manuel Alvá,
rez recebeu ameazas contra a
sua familia, ten dous fillos, nada
máis colocar a caravana <liante
de Eje Atlántico. Actualmente
só cobra 48.000 pesetas de axu,
da familiar.•

NUN.CA VAI MAL TEMPO
.MARILAR ALEIXANDRE ·

Desde hai anos dei en manter unha desigual ba,
talla en contra da crenza =-non por errónea me,
nos reiterada~ de que en Galicia vai mal tempo.

Chover ou non chover, brétemas e néboas, al,
tas ou baixas presións, ,son fenómenos que te,
ñen definicións abando precisas e sobre os que
non cabe moita porfía; non adoitamos sospeitar
Desigual, 'porqu,e os exércitos ós que debo en,
manipulacións cando ternos á fin do ano esta,
frontarme nón só resultan ser máis numerosos, - tísticas sobre -a cantidade de litros por metro
senón que cantan con poderosos medios de
cuadrado que caeron en tal ou cal cidade gale,
comunicación para facer pasar esta enganosa
ga. Polo contrario as calificacións de "bo tem,
po" ou ."mal tempo" son subxectivas --como,
presunción por verdade incontrovertible.
por outra banda as de "malas herbas',' ou ''malas
.E declararei de entrada, para non confundir a
compañías"._ e os ciiterios polos que se adxeti,
ninguén, que cando afirmo -e propóñome de,
va un tempo como malo son esvaradizosJ sesga,
mostrar máis adiante a solidez de tal afirma,
dos e na maior parte dos
casos non ·exptícitos.
ción- que en Galida nunca vai mal tempo, non
pretendo que se entenda por isto que en Galicia
non chove, que no!l adoitamos ter únha borrasca -¿Para que é malo que
: pendurada sobre as nosas cabezas, que non anda,
chova? ¿Para o campo e
mos máis polas baixas presións que polas altas, ou
as colleitas? ¿para o fot;:
que non ternos unha váriedade de nubes, néboas,
necemento de auga das
vilas e cidadés? ¿pai:a os
brétemás e neboeiros á nosa disposición. En abso,
luto: chover, no país, aínda chove.
incendios? Algunhas
persoas conside"ramos que aquí vai moi bo
O .que discuto é esa identificación de "chover"
tempo no verán cando nós nos movemos po,
con "mal tempo" que debe estar tari interiorizada
los vintetantos graos, e polo mundo adiante
pasan .dos trinta e dos trinta e cinco. Pensamos ·
que ata chegamos a ler en "A Nosa Terra" unha
retesía sobre se as prediccións meteorolóxicas
que vai un ~empo excelente cando chove e
acertan ou non cando din que vai chover en Ga,
gracias a iso non ternos problema co subminis,
- 'tro tJ.e -augá.·(.de tomo usamds a auga' sería ·cou, ·
· licia unha fin de semana, ¿E.que, se chove?

sa de falar noutra ocasión) mentrés hai sitios
en que a seca obriga :;t. duras restriccións. Ad,
mitimos que se pode dicir que o tempo é hú,
mido, que ás veces vai algo de fresco, que é
chuvioso ou borrascoso, ou mesmo que é ines,
table_. Pero que vai mal tempo, iso non.
Xa sei que o que propoño é máis que un simple
cambio de adxectivo: trátase no fondo dunha
reconceptualización do discurso sobre un dos
elementos máis patentes do noso entorno, so,
bre un dos temas máis habituais de conversa.
Tiátase -como en
tantas outras cousasde
inventar (no vou d{,
é
cir recuperar, porque
· creo que nunca o hou,
bo) ·o orgullo donoso
clima. E conste que non
teño intención de con,
trapoñer a este bo témpo
noso ningún outro como exemplo de mal tem,
po; é que· ademais da chuvia a min tamén me
gusta o sol. Probe, pro be, lectora ou lector, a
dicir ¡Aquí nunca vai mal tempo! V~rá como
despois de repetilo tres ou carro veces acaba
comprendendo que é unha afirmación total,
mente razoable.t '- ·,•, ',',t,•,.
,;,.-, <..

'P a~a quen

malo,

que chova?"

xuízo contra os policias
do crime de Nigrán
O 17 de Xuño, na Audiéncia
de Pontevedra, son xulgados
os policías Manuel Lorenzo e
Xesus Vela, acusados de se.r
os autores do cuádruple crime
de Nigrán,. sucedido o 31 de
Xaneiro de 1994 cando tres
membros da mesma família e
unha empregada foron asasinados nun acto que foi
relacionado cunha extorsión.•

Obxectores turcos ·
e ins~bmisos galegos
destino da recadación
pola obxección fiscal
Na campaf\a para a
obxección fiscal do exercfcio de t995, a Asembles Galega para a Obxecclón
Fiscal ellxiu dous destinos
alternativos. Quen quelra
descontar da sua
declaración a parte correspondente aos gastos militares pode enviar os cartos ao
movimento de obxección de
consciéncia de Turquia, que
está organizado desde 1992,
ou aos insubmisos galegas
que están na cadea. Quen
asi o decida ten que
ingresar os cartas nunha
conta aberta a nome de Sara
Corredoira, en Caixa Galicia,
Oficina 101, urbana 5 de Lu·
go, número 507644. •

Nunca ináis, acto
no 202 aniversário
da .ditadura arxentina
Galiza lembra ·aos desaparecidos da ditadura arxentina con
diferentes actos,
aproveitando, ademais, a presenza de representantes dos
movimentos sociais do pafs
americano. O Xoves 6 de Xuño no Centro Cultural Caixavigo celébrase Nunca máis. Acto pola memória, no que participan Claudio Níro, da
Asociación de Detidos e
Desaparecidos Arxentinos e
Andrea Benitas Dumont,
representante das Nais de
Praza de Maio, da que se
cumpre o 192 aniversário da
sua fundación .•

Praga de lampre.a
nos Grandes Lagos
Nos Grandes Lagos de Norte-América a lamprea, que
entrou nesta zona hai vinte
anos através do estreito de
San Lorenzo, reproducese
con grande vivacidade. Os
estragos son cuantiosos e
xa non quedan troitas. As
autoridades viran a posibilidade de envenenalas e erradJcalas, pero na Universidade de Minnesota descubriron que eran un manxar en
Portugal e están a ver de
exportalas, o único problema é que teñen que :.
envialas vivas porque se
comen á bordelesa (no seu
próprio sangue). Eles falan
de veridelas a 1.500 pesetas
o quil9,i+.. . 1.
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Os 200.000 millóns
elimínanse
das infraestruJuras
É.o Mi~istériÓde Fo~ento o
máis perxudicado polo xa
anunciado recorte orzamentário de 200.000 millóns, que se ·
concretou o Luns 3.
Desglosando as diterente.S
carteiras, correspóndelle a Fomento o 40% do recorte
global, o que se traduce en
. menos inversión pública en infraestruturas. O governo galega xa atirmou hai semanas
que este axuste non ia a afectar ao remate da construcción
das autovías ainda que para o
gabinete de Aznar ainda non
están claras as prioridades.
Redúcese o orzamento
neutros departamentos como
Cultura e Asuntos Sociais. •

Aznar e Matutes, duas opinións encontradas sobre Cuba.

Abel Matutes disentiu de Aznar ás pou9as horas de que este se entrevistase con Al Gore

Contradiccións do PP na política $Obre Cuba
-0- MANUEL SEOANE

Aznar, xa afeito a desautorizar a Manuel Fraga, ampara a liña dura
anti-Castro promovida pota nova maioria republicana no Congreso estadounidense. O presidente do Governo español anunciou a
retirada da axuda oficial a Cuba nunha rolda de prensa que ofereceu en presenza do vicepresidente norteamericano Al Gore.
PSOE, Izquierda Unida e BNG ven a Aznar hipotecado potas presións de Washington. Aznar viuse ademais desmentido, poucas
horas despois, polo seu ministro de Exteriores, Abel Matutes.
A nova maioria conservadora decidiu suprimir a axuda oficial ao
Governo de Fidel Castro. O recorte non obedece a factores
económicos (as subvenc ións
apenas sobardaron os 1.500 millóns de pesetas en 1995), mais
si a cuestión de orde política. Aznar quer afortalar a sua alianza
con Estados Unidos. E para isa
está disposto a consumar de facto o ingreso do Estado español
na estrutura militar integrada da
OTAN (co plácet entusiasta do
seu secretário xeral, o socialista
Javier Solana) e a modificar tamén a tradicional política de Madrid de apoio testemuñal a Cuba.

Nunha primeira instáncia, Bill
Clinton deixou ver a posibilidade
de vetar a lei. Pero as eleicións
á Presidéncia achéganse e a
perspectiva de entregar o voto
da colónia cubana -moi influinte
no Estado· de Florida- ao republicano Bob Dele fixo mudar de
opinión á equipa de asesores.do
líder do Partido Demócrata. Clinton enmarca agora a lei HelmsBurton na sua estratéxia de acoso do Governo da Habana e
desbarata de vez a liña de achegamento a Castro apadriñada
polos sectores máis progresistas
do seu partido, editorialistas do
The New York Time incluidos.

Promovida pola maioria republicana no Congreso e no Senado
de Washington, a lei Helms-Burton pretende sancionar a aquelas empresas ou Estados que
comercien coas propriedades incautadas a cubanos exiliados e
hoxe cidadáns dos Estados Unid os pala Revolución Cubana.

Primeiras contradicións
As primeiras contradiccións no
discurso do PP xurdiron axiña.
Poucas horas após da aterraxe
de Gore .en Madrid, o ministro
de Asuntos Exteriores do governo español, Abel Matutes, saia
á cena para anunciar o rexeita-

mento español á Lei HelmsBurton por considerala "intrinsecamente má e unha vio·lación
do dfreito internacional". Matutes afirmaba tamén que o Estado español manteria os programas de axuda humanitária á
illa. De retorno das suas vacacións por Latinoamérica, Felipe
González non perdeu a oportunidade de aproveitar este flanco
vulnerábel na política exterior
do PP. "Dá a sensación de. que
o novo Governo ten unha grande dependéncia dos intereses
de Washington", dixo.
As viraxes do PP no seu discur. so sobre a cuestión cubana teñen unha orixe nidiamente eco- nómica. Aznar móvese entre a
sua fidelidade a Clinton e as
presións que recebe dos empresários españois con intereses na illa. O volume de negócio entre os dous Estados non é
desbotábel. As e·xportacións espa ñ o 1as a Cuba ascenden a
40.000 millóns d~ pesetas e os
investimentos no país caribeño
sobordan xa os 10.000 millóns.
Perta de 500 empresas españolas manteñen relacións dun
ou doutro xeito co Governo de
Fidel Castro. "Non podemos
perder de vista os nasos intereses na zona", aseguran fontes do grupo parlamentar popular. "A~nar estase a ver obriga-

do a facer equilíbrios entre a
sua devoción aos Estados Unidos e as suas conexións cos
sectores do empresariado español que decidiron apostar
por Cuba", engaden.

O deputado galego Francisco
Rodríguez ve "contraditório" que
o PP se retormule as relacións
exteriores con La Habana e, en
troca, "non poña en cuarentena
as relacións con · Marruecos, por
exemplo, con Guatemala, con
México, con Ecuador, con Perú,
con Venezuela e asi sucesivamente". E engadiu: "É moi má
política andar facendo de posición papista a respeito dos problemas dos demais"". O voceiro
do BNG opina que "os problemas que enfrenta a sociedade
cubana" só ·se poden arranx·ar
pela via do diálogo "sen inxeréncias e cun escrupuloso respeito
pola sob~rania nacional".•

.

O governo socialista gastara recentem ente 14.000 millóns de
pesetas en poñer en condicións
de viabilidade esta empresa integrada no sector das telecomunicacións, vendéndolla pouco despois a Mas Tec /ne, da
que é proprietário o lider anti . castrista Mas Canosa; por 4900 millóns e prévia redución de
1300 pastos de trabaHC5. 1 ' ~ ·,

Sintel deu benetícios a maior
parte dos anos, desde a sua
fundación en 1975. Actualmente
conta con instalacións en diversos pontos do Estado: En Galiza dá traballo a 250 persoé3_s,
trinta das cales están na Coruña
e o resto nos centros de Ferro! , ·

Santia.go, .Pontevedra, Lugo e
Vigo. O Grupo canta ademais
con filiais en Arxentina , Perú,
Chile e Venezuela. ·

/

mo dos cales data o 31 de Decembro de 1998, garantíndoselle ademai~ 75000 millóns de
carteira de traballo para os anos
96, 97 e _98.

Unha venda moi favor6bel
Mas Tec !ne, nova proprietária
de Sintel, factura anualmente
20000 millóns de pesetas, bastante menos da metade do que
a própria Sintel qüe facturou
48700 millóns en 1995. O orzamento de 1996 para esta última
empresa preve uns benetícios
de 1.500 millóns.
As condicións de compra da família Canosa son ad_emais moi
tavorábeis. Abonará os 4.900
millóns en vários prazosi o últi·-

~

Javier Salana, Secretário Xeral da OTAN

O governo entregou Sintel á extrema direita de Miami
Os empregados denunciaron
as condicións oscurantistas
nas que se realizou a operaCión de venda. Un comunicado
do comité de empresa lembra
que 6 PP mantivo no seu dia
siléncio sobre a operación-, pésie a ter protestado por casos
de envergadura menor, ao
tempo que recordan a amistade entre o comprador e José
Maria Aznar.

A-televisión autonómica de
Valéncia non chega_a ter nen
a metade da sua
programación en língua
valenciano polo que diferentes cólectivos e entidades leñen efectuado queixas, entre
etas concellos, sindicatos, · ·
universidades e o Consell Valenciá de Cultura,·segundo
informa ADAI. Unha acampada reivindicativa do 31 de
Maio ao 2 de Xuño diante das
instalacións de Canal 9, convocada polo Bloc del
Progrés, foi o, remate dunha
semana chea de actos informativos e mesas redondas. O
Bloc reclama unha TV pública onde o va•enciano chegue
ao 100% da programación
porque consideran que xa hai
cinco cantes en castellano.+

O debate no Congreso dos· Deputados das proposicións non
de lei apresentadas polo PSOE
e por Izquierda unida contra a
ampliación do embargo norteamericano e contra a aplicación
da Lei Helms-Burton, respeitivamente, permitiu por vez primeira na lexislatura a converxéncia
entre os grupos parlamentar-es á
esquerda do PP, incluidos os
nacionalistas do BNG .

lnvestiu nela 14000 millóns evendeulla aMas Canosa por 4900.

Son os ·traballadores de Sintel
os únicos que piden responsabi1idades polo que consideran
"máis un agasallo que unha
venda" do governo central ao
empresário miameño Mas Canosa. Sintel, participada por Telefónica, ten carga de traballo xa
acordada até 1999.

Acampada diante
de Cana/ 9 por unha
televisión en valenciano

Mas Canosa pretende ademais
que os traballadores aceiten
unha conxelación salarial por ·
tres anos. Fontes sindicais intentan negociar un convénio
para 1996, ao que se negou
até agora· o novo empresário.
Empregados de todos os centros de Galiza veñen concentrándose regularmente por este
motivo todos os Xoves na Coruña, ante a Delegación do Governo central. O próximo dia 20
realizarase unha concentración
de .protest;;i ,en Madrid. •

EEUU apadriña
unha OTAN europea
na que España
se integra totalmente
O Estado. español integrarase na nova OTAN,
recoñeceu o novo ministro
de Asuntos Exteriores, Abel
·Matutes, que asegurou que a
integración tarase dacordo
coa Costitución e as leis.
Con respeito ao referendum
de 1986, Matutes foi
ambíguo. A nova OTAN europea non é máis que incrementar a autonom ia dos países europeus do Tratado do
Atlántico Norte e incorporar
á estrutura de defensa á
Franza, fundam~ntalmente ,
e, accesoriamente, ao Estado espafiol . +
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A IDEOLOXIA DOS BANCOS CENTRAIS
X. F.

PEREZ _ÜIA

que a sua économi9. de lugar a este sentimento
seu reino que é, por .desgrácia, o dp naso
de resentimento é un lugar triste".
mundo recibiu diferentes calificacións Edward Lutrwak chámao "turbo capitalismo';
(London Review of Books do 2-11- f99 5) e Os nosos economistas central-banquistas natuconsidérao gravemente enferrÍl9 palas polfti- . ralmente desprezan este tipo de observacións
que consideran axenas á sua ciéncia, pouco
c as económicas do "centi:al-banqui~mo"
(mesma fonte do 9-5-1996), Simon Head ·fá- · máis que benintencioadas prédicas de moralina. lsto non lles impide avogar por unha flexilanas da "nova economia despiadada" (New
York Review of Books do 29-2-1996), Felix bilización do mercado do traballo de tipo estadounidense que nos permitida, segundo eles,
Rohatyn prevennos sobre os riscos que ao sisreducir os níveis de paro. Sobre isto volveretema fan correr as flutuacións dunha- finanza
mos algun dia pero hoxe ·quixeramos recordar
global desbocada (New York Review of Books
que estamos asistindo a
do 14-7-1994) e nada
emerxéncia dun novo
menos que Alan Gredebate sobre a eficácia
enspan crese na obriga
económica e viabilidade
de advertir ao congreso
social e política dos difedos Estados Unidos de
ob~iga.
rentes modelos ou subque "a crecente desiespecies do capitalismo
Ñaqúeles tempos ainda rexian no Oeste as.pogualdade poderia resulactual, modelos do que
tar unha ameaza para a
líticas económicas Keinesianas de "fine tuse dou en chamar a "trianos a · sociedade". As
ning", Galbraith convencíanos de que as grand a", a saber: Estados
des empresas, xa multinacionais, conseguirían
chamadas de atención á
Unidos, Alemaña e Xaestabilizar .a produción e a demanda a .meio · crise actual_ poderian
pón.
multiplicarse sen fin,
dos seus mecanismos oligopolistas de tácitos
pero terminemos counacordós e manipulaéión do mercado mentras
Ainda a risco de equivoha particularmente sigque o fracaso da planificación burocráticocarnos tanto como no
centralista ao tratar de pasar dunha fa~e de , nificativa por vir do
pasado o fixeron mentes
prestixioso senador dos
acumulación intensiva a unha tecnolóxico-inmáis preclaras do que esEstados Unidos Bill
tensiva non se teria feito ainda flagrante.
to escrebe plantexareBradley. No seu libro de
monos a cuestión hoxe
memórias "Time PreBastará que reflexionemos só un intre para
básica de tratar de elucidar se estos tres modesent T~mes Past" atopamos aseveracións cover que diferente é daquelas expectativas o
los entraron nunha fase de converxéncia,' que
mo estas: "O soño americano esta murcho";
mundo no que h0xe Vivimos: triunfo das pobaixo a presión da mundialización, os levara a
as clases inedias están sufrindo os nefastos
líticas económicas do neoliberalismo integris..parecerse máis e máis na seu "modus operanefectos do que Shumpeter chamaba "galernas
ta Reagan Thatcher nos países occidentais,
di", ou se pola contra poderán man ter certos
fundimento catastrófico do "socialismo real"
de ·destrución criadora" que se traduciu e11 que
riscos idiosincráticos que farán que afronten os
que deu paso a un capitalismo selvaxe e maun millón e !Iledio de empregados directivos
desafíos do noso mundo baixo valores, institufioso, crecentes desigualdades de riqueza enmeios per:deron os seus traballos entre 1991 e
1995, isto sucede porque "esta clase media e - cións e mecanismos diferentes. A isto dedicatre na,cións e grupos sociais dentro de cada
flebe e os xefes fortes". E finalmente: "Unha
remos o noso seguinte artículo.•
nación, inquietantes nfveis de paro, deterioro
sociedade que despide a un obreiro despois de
do meio, etc. O capitalismo triunfante, o capitalismo .t erminal (na sua acepción médica).
traballar 20 anos como se fose unha peza de
XOSÉ FERNANDO PÉREZ ÜIA é economista,
que non tardío, é un capitalismo triste, escamaquinária usada fai que este sinta que é traex-xefe da Sección dos países do Sul da Europa na Comisión
Económica para Europa (CEPE) da ONU.
tado como tal. Unha sociedade que p.ermite
samente dinámico, e sobre todo inxusto. O

Durante o final dos anos 60 e comenzo da década dos setenta discutiuse con non p0uco
. acaloramento e intensidade o que naquel en-.
tonces deu en chamarse tese da converxéncia.
Segundo esta tese, que hoxe nos parecía de~a-_
siado simplista, o acercamento en produtividade, nfveis de benestar e culturais,_ crecente peso dos mecanismos meritocráticos de ascenso
social, etc. conduciria a curto ou longo prazo a
un ha similitude nas estruturas sociais dos paf· ses do bloca socialista e a dos países avanzados
capitalistas. Este proceso daria como resultado
un acercam'e nto das estruturas do poder político, a unha maior interdependéncia comercial
e como resultado do anterior a ünha gtadual
desaparición das tensións xeopolíticas e militares da guerra fria.
·

'A1an- Greén~pan crese
na
de advertir ·ao
congreso dos Estados
Unidos de que "a
crecente desigualdade
podría resultar unha
·ameaza"

lS de Xuño

·Homenaxe a

~,¿~

Ascenso da esquerda
na República Checa
A esq1,1erda obten outro notábel ascenso nun país do Leste, por riba das previsións dos
inquéritos eleitorais. O partido
socialdemócrata pasará de 16
a 60 escanos, co 27% dos vo·tos e queda asó un 3% de sufráxios do partido
guvernamental.
Con este resultado o primeiro
ministro conservador, Václav
' Klaus, terá problemas para
formar o novo governo. Ainda que conta co posíbel
apoio de dous pequenos partidos de
centro-dereita,
a mensaxe db
eleitorado a
prol dunha
maior política
social e en
contra das privatizacións
salvaxes está
clara. As
Milos Zeman, empresas chelíder social-de· cas non acabamócrata.
ron en mans
dun accionariado popular como se pretendia coa venda
das empresas estatais,
senón en m"f!ns dos especuladores financeiros, sobre todo extranxeiros. •

Aglobalimción
pode dividir ltália
A globalización dos mercados pode traer consigo, para surpresa dalgúns, a división de ltália. Segundo Umberto Bossi, lider da forza
que reclama a secesión da
Padania, no norte do actual
estado, "a duas realidades
económicas deben
corresponder,
necesariamente, duas moedas e dous tipos de instltucións. É inevitabel".

A unidade de ltália, ainda
que históricamente recente,
foi resaltada polo xefe do
Estado Luigl Scalfaro quen
prQclamou que ltália "é unha e lndivlslbel". O novo
primeiro ministro, Romano
Prodl ofertou, pola sua parte, o federalismo como
alternativa á vella república
governada impllcitamente
pola máfla.+

Kohl defende
a-"estabilidade"
da ditadura marroquí
O presidente xermano
Helmut Kohl defendeu,
durante a sua recente visita a
Marrocos, a "estabilidade" do
réxime que encabeza Hassan
11. Kohl sinalou que os problemas do norte de Africa non
competen só aos paises do
sul; en referéncia a Fráncia,
Espqña e ltália, sellÓn de todos os europeos.
O lider conservador calificou
ao Sahara de ."território ocupado", p~ro manifestou que
Alemaña manterá neste tema unha postura de "neutralidade" e que defendera unha política de "equilíbrio" entre o Polisário e o governo
de Rabat.+

•
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Oextremismo relixioso·
gaña as eleicións en Israel

Aceiria de Elbason, mostra do esforzo industrial nun país de tradición agrícola e gandeira.

HANSMADEJ

División entre os observadores ocidentais destacados nos comícios.

AUE admite, con reservas,
o fraude eleitoral albanés
-o- e.e.
A Unión Europea non sancionará ao governo do home fo.rte
albanés Sali Berisha, pésie ao fraude eleitoral do pasado 26
de Maio e ás graves irregularidades, incluidas detencións,
xuízos sumarísimos e proibición da propaganda opositora,
que asolan o país desde hai meses. O governo de Bruxelas limltouse a solicitar a repetición dos comicios en 10 distritos.
Berisha, foi o encargado de evitar que os ex-comunistas, hoxe
socialistas, voltasen ao poder
como en todo o resto de países
do Leste, non sendo a República
checa. O fraude eleitoral, xestado nos últimos meses con detencións ilegais dos líderes opositores, retirada de propaganda,
censura dos méios de comunicación e fusilamento de várias
persoas, acusadas de colaborar
co réxime anterior, non puido ser
silenciado debido a decisión dos
partidos da oposición de se retirar do proceso eleitoral o mesmo
dia -no que se celebraban os comícíos. A denúncia do fraude foi
realizada ante numerosos correspondentes extranxeiros, vários dos cales acabaron senda
salvaxemente golpeados por
membros da policia de paisano.

eleitoral tivo que facer reiterados
chamamentos aes seus partidários para que non sacasen as escopetas de caza e caesen na provocación do govemo.

División entre nórdicos e
estadounidenses

tián albanés, anterior aliado de
Berisha, denunciou que un dos
seus militantes tora acoitelado
durante a votación. A presencia
de indivíduos armados e persoas sen identificar foi constante
en torno ás mesas eleitorais.

A OSCE manifesta a sua preocupación ante esta situación.
Nun comunicado, o presidente
de turno deste organismo, o ministro suizo de Exteriores, Flavio
Cotti, recomendou a repetición
parcial dos comícios.

En várias mesas o número de
votos depositados nas urnas sup,.erou ao das sinaturas no rexistro de votos.

O posicionamento da OSCE non
é sen embargo todo o claro que
caberia esperar. Membros do organismo que pediron o anonimato aseguran que existe unha
pugna interna entre os escandinavos da organización e os representantes suizos e estadou- ·
nidenses, máis proclives estes a
pasar por alto as irregularidades
e dar por válidos os comícios.

A OSCE tamén califica de irregular a lingoaxe utilizada polo
presidente Berisha durante a
campaña eleitoral, acusando
aos candidatos socialistas de
"estalinistas cubertos . con peles
de demócratas", alertando sobre
os perigos da "volta dos roxos"
e das suas funestas consecuéncías para as relacións de Albania co resto de Europa.

A economia da nación máis pobre de Europa encóntrase paralizada e a situación social agravouse unha vez retiradas ventaxes s<:>ciais, como a vivencia gratuita, que tiña establecidas o réximen anterior. Os maiores ingre. sos proveñen dos envios de cartas dos eniigrantes. ·

De feito, os delegados nomegueses e británicos das equipas
de observadores da OSCE emitiran un comunicad.o• conxunto
no que neg~n que as eleicións
fosen democráticas e piden a
sua totjil anulación.

Pésie a todas estas acusacións,
Berisha e os restañtes líderes do 1
Partido Democrático non dubida- .
ron en proclamar-se vencedores,
A Internacional Socialista e o
ca 60% dos votos, segundo os · Partido dos Socialistas Europeos, así como o chanceler austríadatos oficiais, e en felicitar-se pola limpeza do proceso eleitoral.
ca, denunciaron tamén as irregularidades do proceso e amosaAs reaccións condescendentes ·ron a sua ·preocupación polo elido presidente albanés trocaron-se
ma de tensión que vive Albánia.
As dimensións do fraude
axiña en brutalidade e contundéncia no momento de reprimir a maCon notábel retraso a Unión EuOs observadores da Organizaropea pronunciouse na mesma
ción para a Seguridade e Coope- . nifestación convocada p'or toda. a
oposición contra o fraude eleitoliña que a OSCE pedindo a reración en Europa (OSCE), sinalaral. Os líderes opositores, socialispetición dos comícios nalg(ms
ron que a Xunta Eleitoral central
tas, conservadores, liberais .. cris- . distritos, pero dando por lexitimo
e os seus representantes en catiáns foron apaleados e detidos.
o proceso, sen establecer nenda coléxio foron designados a degunha. sanción contra o país. A
do polo Partido Democrático de
Comisión Europea ten previsto
A situación é de tal tensión que o
Albánia, no poder desde 1992...
líder da conservadora Alianza Defirmar cor.i Albánia un acorde de
mocrática e ex-aliado de Barisha,
cooperación ,· impulsado fundaUn interventor do Partido Socialista recibiu unha malleira da pomentalmente por ltália, que deGramosz Pashko asegura que se
licia ás portas dun coléxio eleitoveria asinar-se durante este
vive un clima de pre;guerra civil e
que nos dias seguintes á xornada
mes de Xuño. +,
ral e o Partido Demócrata-Gris-

.,
< .

.

(

·A vitória do lider do dereitista bloque LIKUD, Benjamin Netanyahu, nas eleccións israelís supon á volta ao poder das opcións
·máis ortodoxas do sionismo e máis belixerantes ca mundo ára- ·
be. Non obstante, nada máis coñecer os resultados eleitorais, o ·
futuro novo priméiro ministro comezou xa a modificar o seu discurso en relación ao proceso de paz. O pragmatismo económico
e as presións de EEUU e a Unión Europea, non deixarán a Netanyahu incumprir os acordos cos palestinos, ainda que ~egura
mente si tentará renegodalos, nen negar calquer via de diálogo
con Siria e o Líbano sobre os Altos do Golán e os territórios que
o exército xudeu ecupa no sur libanés. De feito, Netanyahu telefonou xa ao presidente exipcio, Hosni Mubarak, -e ao reí Hussein
de Xordánia para tranquilizalos con respeito ao seu comp(omiso
coa paz. Tamén o seu asesor en política exterior, Dore Gold, telefonou ao secretário Executivo da OLP, para comunicar-lle que
o próximo governo contil"]uará as negociacións cos palestinos.
O cumprimento destas promesas depende máis da rixidez de
Eptados Unidos e das presións . da Unión Europea (principal
mercado·dos produtos israelis) que da própria vontade xudea, e
Netanyahu non semella disposto a comezar o seu mandanto
enfrontando-se aes .geus aliados políticos e económicos.
A cámbio de manter o proceso de paz, o novo primeiro ministro
terá que facer importantes concesións internas aos sectores máis
dereitistas do Likud, e aos demais partidos relixiosos, cos que terá -que contar para garantir a9 seu governo o apoio da maioria no
Kneset (Parlamento). Oeste xeito, aumentará o peso dos rabinos
na toma de decisión políticas en Israel, onde xa a división lgrexaEstado era cuestionabel.-Os ortodoxos integristas de Shas, Mafdal e do partido-do Xudaismo da Biblia, opoñen-se a calquera reforma dos códigos penal ou civil que supoña afastar as reglas sociais das ensinanzas e normas de conduta dó Tora. Unha mostra
da ·importáncia que a relixión vai ter no próximo governo e das
concesións -que Netanyahu está disposto a facer aos ortodoxos,
deuna nada mais coñecer a sua vitória. Tan pronto como finalizou
o reconto dos votos e foi proclamado vencedor, Benjamin Netanyah_
u foi a rezar ante o muro das _
lamentacións. • ·

Londres elimina a condición prévia
da entrega de armas do · I~,
tras o exito eleitoral do Sinn Fein
O resultado das eleccións celebradas en Irlanda do Norte abrigará
a Londres a aceptar a preséncia do Sinn Fein nas negociacións
sobre o futuro do Ulster que se iniciarán o vindeiro dia 1O.
Ca 15,4% dos votos e 17 representantes, o Sinn Fein consolida-se como a coarta forza entre os norirlandeses e como a segunda, con case o 40% dos votos, entre os católicos. Gerry
Adams advertiu xa a Londres que, a vista dos resultados, calquer intento de negociar o futuro de Irlanda do Norte sen eles
estava abocado ao fracaso.
Londres, que esixia un cesamento do fogo do IRA e a entrega
das armas para permitir a preséncia do Sinn· Fein na mesa negociadora, reconduciu a sua postura tras a celebración das elecións. Insiste na necesidade _de que o IRA entregue as armas,
pero aceita que o anúncio da tregua se· poida producir una vez
iniciadas as negociacións.
. . ·
O principal rescoldo está agora na postura dos unionistas.
Tanto o Partido Unionista do Ulster de David Trimble, ca 24%
dos votos, como o P&rtido Unionista Democrático do extremista reverendo lan Pasley, co ·18,8%, negan~se a aceptar a
preséncia do Sinn Fein nas negociacións e ameazan con non
acudir a cita do dia .dez se- finalmente os governos de Londres
e Dublín permiten que os nacionalistas de Gerry Adans participen no proceso.+

Explotación de nenos no.Reino·Unido
Máis de un millón de nenos de entre 11 e 15 anos traballan ilegalmente no Reino Unido antes ou despois de ii'en a escala. Un
estúdio sobre o traballo infantil ~ realizado por investigadores da
Universidade de Paisley revela que en Gran Bretaña hai dous
millóns de nenos traballando, o 90% deles ilegalmente e por un
salário médio inferior ás_200 pesetas á hora.
A lexislación británica só ·permete. o traballo de menores de 16 anos
en circunstáncias especiais e coa autorización das autoridades educativas locais, o que unicamente ocorre no 10% dos casos.+
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1 Nomean
: governador civil de
1. Pontevedra a Chuni
1 (Alexandre Millán
1 Mon), mozo de
: família de moito pote.
1 No local do PP
1 apenas sabían del. O
1 seu concuñado,
: Mariano Raxoi, tivo
1 que ir buscalo ao
1 Casino, onde pasa
1 as tardes, as mañás
: e os mediodias, para,
1 poñelo ao dia dos
· I asuntos do cargo:

1
1
1

1 ..
1 O ex-alcalde
1 Carlos Príncipe di: Le
voy hablar en
castellano pá que se
me entienda. E b
alcalde, Manuel ·
· Pérez responde: ." Y
yo tamién, pá que
tamién se mentienda.
Non era unha afrenta
ao idioma galego.
Era qué comezaba a
emitir televisión
1 española.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Marcial Lavedra,
conseller de
Economia da
Generalitat, informa
no Parlamento
catalán dos acordos
económicos co PP. A
reunión foi secreta, a
porta pechada e con
pacto de siléncio.

Os que poñen

a.

caldo a cultura
galega, porque vive
dos aniversários, da
necrofília da
homenaxe aos
mortos, non se
deberon decatar de que "Elvis Presley
vive" nun santuário, a
onde peregrinan os
norteamericanos. Ali
pousan as velas,
entre anacos de
carroceiria de· coche
do ano ci noÚénta..

e
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Ao director
para Galiza de

El Corte Ingles
Moi señor meu: Permitame dicerlle que sei da absoluta e total inutilidade destas liñas. Seino. Mais saiba vostede, que
amais dunha lóxica sensación
de impoténcia, teño outra, coido que non menos lóxicá, sensación de tristura.

6 DE XUÑO DE 1996

A Manuel O . .Rivas
Escrevo-lhe com motivo da publicac;áo do seu artigo '.'A tradición libertaria" nas Luzes de
Galiza. Ante Jal evento, tenho
de lhe manifestar que me resulta realmente alentador ler urna
defessa da história libertária
deste país a urna pessoa de
tanta relevancia intelectual como vocé.

MASA( RAMOS
O LÍBANO E AINDA PERDEMOS
AS ELEIÓÓNS POR .
MODERADOS

Non o entendo. Dígollo de todo
corazón. Sinceiramente non o
comprendo.
Cal pode ser a súa "xustificació'n"? Recoñezó · por suposto
que algo ten mudado na postura da súa empresa perante do
noso idioma. Sei das actividades cu ltu rais
desenvolvidas co gallo
do "Día das Porquéa
Letras Galegas". Se_i.ta- 111egafonía
men da pre·
séncia do no- xamais emprega
so idioma nal- onoso idioma?
gunha das
suas publicacións periódicas (Semana Fantástica). Seino e recoñezo o seu esforzo.

Máis alá
do lavado de cara

Entre a cidadanía, a. preocupación polo méio ambente aumentou de forma considerábel. Esta
inquietude coñedda palas empresas e -administracións que
están levando a cabo unhas políticas ambientais nefastas e unMais prégolle me permita rehas produccións dañinas ao
flexionar en voz alta e deixar
méio, fixo que elaborasen unha
no aire algunhas p~rguntas. - estratéxia de lavado de imaxe.
Por qué a publicidade de El
En vez de camiñar cara a un
Corte Ingles na Televisión de
cámbio dos sistemas de producGalicia, no Correo Galega, esción e de política ambiental, utitá sempre en castelán? Por
lizan campañas publicitárias enqué os directórios nos seus
ganosas para facer crer aes cicentros comerciais· só estan
dadáns que $e preocupan.
en castelán? Por qué a mega, .
,
fonía xamais emprega o naso
P.ero esta estr~t~x1a non so con- idioma? Por qué se chega a
s1ste en publ1c1dade confusa,
níveis tan absurdos como ro- · tratáse dunha:s medidas de protular nas sua·s librerias e tenmoción perfectamente deseñadas de discos : "Literatura gadas: utilización inadecuada dos
llega" ou "Música gallega"?
termos, chamarlle planta de reciclaxe de enerxía a unha inciPor qué a meirande parté dos
neradora; criación de organizaseus empregados non teñen a
cións con nomes ecoloxístas
x~ntileza e a cortesía de atencuios intereses son cutres; forder en galego aos clientes que
mación de equipas de científicos e escritores pagados pala
lles falamos en galega? Teñen
cecais algunha directriz ao resadministración ou pelas grandes
peito? Por qué unha empresa
empresas, para contrarrestar as
do prestíxio de El Corte Ingles
inforrhacións negativas; veto de
vulnera a legalidade no uso
estudos científicos que amasan
dos nasos topónimos? Por qué
a verdadeira realidade; denúnGirona ou Lleida si, e A Coruña
cias ante os tribunais contra as
e Ourense non?. Ten a cotizaaccións ecoloxistas ...
ción da peseta en Cataluña: algunha diferéncia coa peseta
Estas medidas criadas pelas
galega?
grandes multinacionais estanse
espallando por. todo o Planeta.
E tanto máis difícil de com·prender, se pensamos que toEn Galiza: as
empa·cadoras
do isto ven ·dunha empresa
· modélica. Moderna, axiJ e comde ,l ixo -son Esta estratéxia
petitiva. Empresá da que amáis
pi antas .de redo seu desp.récio polo naso . ciclaxe, .o co- consiste en
idioma, non teño nengunha - mité científico
chama~le planta
. queixa. Todo o contrário. Mais
da Xunta retodo isto non fai mais que me- · xeita ca inci- de reciclaxe de
drar a miña perplexidade, o
neración sexa enerxía aunha
.meu desconcerto. +
perxudicial, un
estudo sobre incineradora
P.D.
a choiva áce· Ánimo dende aqui a todos os
da en Galiza é
que somos clientes, non só de
vetado
en
El Corte Ingles, senon de calSantiago pero
quera outra grande superfície a
agraciado ·con "cum laude" en
ser máis esixentes no qüe atinMadrid, algúns alcaldes crian
xe aos nasos direitos linguístigrupos ecoloxistas a súa medicos. Coido eu que non nós toda, ecoloxistas son xulgados por
mamos a défensa do noso idiounha protesta contra a incinema en sério.+
ración na Coruña ...
No sul de Lugo, tampouco nos
VALAOtS Ü O:t-JZALEZ . ,libramos destas maqu inacións.
. .... •. _ . (VIGCJ ) . _ Par1i.cip.ando no __plan de in cine-

MANUEL PEDRO GoMEZ

ración , unha empacadora de lixo pode instalarse no Polígono
Industrial de Montarte. Mentras
se promove a recollidá de papel
e cartón coa intención de facer
crer que o Concello se preocupa
polo méio ambente. As marxes
do río Cabe ao seu paso por
Monforte serán recuperadas ,
nunha operación puraménte estética que pasa por ser méioambental. Mentres o río Cabe
pqsúe unhas augas cunha calidade mínima e, desde hai tempo, sofre unha contaminación
moi grave. Ate o alcalde máis
despistado utiliza istas técnicas.
Pero, esta estrat$xia de lavado
de imaxe chega a límites insospeitados , cando o alcalde de
.Quiroga cría un grupo de defensa da natureza. Cal séra a próxima medida?
Compañeiros e compañe iras
ecoloxistas poñede os DNI na
boca. Irnos á protesta!+
FERNANDO L. C ERVIÑO
(DA AGRUPACION
ECOPACIFISTA XEV ALE
MONFORTE )

Nos nossos días já náo resulta
surpreendente que se fac;am referencias ao movimento libertário, senda com frequéncia aproximac;óes superficiais (comerciais) guiadas mais por um claro sentimentalismo estético-histórico do que por urna análise
que pretenda apresentar urna
séria reflexáo sobre as possibilidades reais de organizac;áo social. Neste contexto aparecendo
o seu artigo, o senhor compreenderá a minha enorme curiosi- •'
dade por saber se o seu escrito
responde a urna louvac;áo verdadeira e sincera da tradic;áo libertári a ou
se, contrariamente, constitu i simples - Cuando nao se
mente urna
postura "fin cala aexistencia
de siecle " ou da ideologia
um prurido roma n tic ó id e anarquista ésó
nascido da para comentar
moda e das
necess idades remotos factos
temáticas próhistóricos
p rias dos jornal is tas. No
primeiro caso,
nao deve zang ar-se pa la d.esconfian c;a expressa no segundo , nascida
sem dúbida do desconhecimento da sua pessoa.
Resulta que , como na Galiza
quando náo se cala a exi ste ncia da ideología anarq ui sta é
só para comentar remotos factos históricos (da mesma forma
que se fala dos celta s, mas
sem valores implícitos de interesse identificador) , resulta difícil reagir ante urna tao sensível recordac;áo na primeira página de urna "Revista de liberdades , crítica e cultura" . Mas
compreenda a minha tristeza ,
senhor O' Rivas , quando fai a
sua louvanc;a com tom de elegía, pois voce deve saber que
ainda nem tem defunto sobre
que versificar.
Neste sentido, embora moitas
realidades como o ateneu co runhes Resplandor en el abismo
tenham passado á História, outras como o Ateneu Libertário
Ricardo Me/ha gozam no presente da mais viva actualidade.
. No citado Ateneu, ternos , sim,
fotos em sépia mas náo criamos
crisantemos ainda; e podemos
dizer que através do nosso trabalho -mais completo dia após
dia- essa tradic;áo que o senhor qualifica de "unha das mellares" e de "grande contrapunto
do fas~ismo" continua, embora
humildemente, a florescer. Para
comprová-lo (vece ou qualquer
pessoa) só tem que nos fazer
urna visita na rua Atocha Baixa,
35, 1Q (15001 A Corunha) ou enviar -nos urna carta. Prometemos responder a toda a gente
interessada polos nossos objectivos e intervenc;óes.
Reitero para finalizar, senhor

I
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E ;necesário pór un horário de peche nos pubs?
I

Tamén homenaxean
a .James Dean que
non era nen a
metade de guapo
que Eduardo Pondal.

Porque·a lgrexa non

Dolores Gómez
Ama de

·~

Alfonso Villaverde

Alfonso Villaverde

Martínez Suárez

Sra. Maria

Comerciante

Mozo de carga

Ama de casa

Vendedora

Os rapaces non fan nada
pelas ruas até as tantas.
Hai que marcar un hará,
rio de peche porque se,
nón non hai quen dur,
ma. Os que ternos que
traballar desde a primeira
hora da mañán merece,
mos un respeito.
os
estudantes seria mellor,
porque veñen a Santiago
a estudar e o único que
fan é pasalo ben.

Non creo que se deba
marcar unha hora de pe,
che para os locais: nen
para as discotecas, nen
para bares ou pubs. Se ca,
dra pódese poñer como
tope as nove da mañán.
Se estás traballando e es
novo, o que máis che
apetece ao tematar e ir
tomar unha copa cos
amigos. Con iso non se
fai dano a ninguén.

CQIO

A todos nos gesta sair
de vez en cando, pero os
horários son necesários,
e as tres da madrugada
poderia ser unha hora
razoábel para todos.
Ainda así, se os locais
estiveran insonorizados
non molesta.r ian a nin,
guén. Tamén haberia
que aprender un pouco
de civismo e non facer
ruido polas noites.

O'Rivas, o grande prazer que
me causou a leitura do seu artigo, que entando, certamente,
pretende fazer lembrar urna parte importante da nossa história
relativamente ao século que está a rematar. Assim mesmo lhe
rogo desculpe a paixáo crítica
quigá um bocado descortés que
este texto lhe puder transmitir,
em nenhum caso dirigida conscientemente a voce mas sim a
· urna situac;ao social e política
pouco reconfortante que, entando, o seu artigo também pretende combater.+

A.J.F.S.

(Do ATENEU LIBERTARIO
RICARDO MELHA DA
CORUNHA)

O reitorado vigués
proibe o debate
A Mesa para a Eliminación da
Prestación Sustitutória na Uni-

COLABORAN;

ANOSA TERRA

Para

versidade de Vigo desexa facer
público o seu rexeitamento da
actitude represiva na que está
a incurrir a Xeréncia da Universidade, concretada na retirada
do Reitorado dos cartaces informativos para o debate antimilitarista que esta Mesa tenta
promover, e tamén na negativa
á solicitude de celebración
dunha charla-colóquio referente ao conflito dos traballadores
forestais no Paraninfo da Universidade, convocada polos
sindicatos CC.00., C.G.T.,
U.G.T., C.l.G., e U.S.O., polos
grupos antimilitaristas M.O.C. e
A.N.O.C., e polo Grupo de Traballadores do INFOGA Afectados e que ía contar ca preséncia do advogado Xabier Maañón e do escritor X. L. Méndez
Ferrín, entre outros, en canto
este acto ía facer fincapé no
fraude social que siñifica a
Prestación Sustitutória. _
Os motivos aducidos pola Xeréncia son que unha Administración Pública coma é a da

-.É impr~cfudíbel pór uñ,
ha hora de peche. Eu vi, \'.O nunha zona na que,
por sorte, non tefio que
aturar ruidos palas noi,
tes, pero comprendo moi
ben a aqueles que protes,
tan porque non poden
durmir. En Santiago-, hai
moita xente nova e se _
non se lle poñen límites
de horário, estarian dia e
noite de troula.

Universidade de Vigo, non debe
contribuir ao debate- das ideas
antimilitaristas, identificando o
·debate aberto
ca campaña
de desobedenza civil de
insubmisión, AMesaquer
que é só unha deixar claro que
das liñas do
..
mesmo, e non - acampana que
a máis impor- está alevar a
tante no con,
flito dos traba- cabo so
lladores do pretende
1 N FO G A.
'b.
Oeste xeito a COntn Ulr 80
~erénci a ª?- debate social da
tua coma xu1z
.,
e parte co Obxecc1on de
único ~otivo Cóncéncia
verdaderro de
encubrir
o
fraude ás leis
de Obxección
de Concéncia que hoxe é demostrabel dadas as irregulari:.
dades que se teñen comprobado en canto á incorporación dos
"Colabouradores Sociales" nos

Non habia que abrir as dis,
cotecas. Cando eu era no,
va saiamos ás verbenas po,
lo dia e voltabamos a casa
ainda senda dia, pero tffia,
se ben coidado que nese
_tempo non fixeramQs na:
da mao. Agora é vergon,
zoso ver ás rapazas beben,
do no médio da rua coas
botellas na mán. Onde
irnos parar se non se pon
unha hora de peche?+

proxectos concertados co Ministério de Interior ao traverso
da OPSOC, os cuales tampouco se están a cumprir conforme
ao concertado na sua meirande
parte.
A Mesa quer deixar claro que a
campaña que está a levar a cabo só pretende contribuir ao debate social da Obx_ección de
Concéncia e da Prestación Sus- .
titutória, nas súas implicacions
sociais, sindicais e laborais. Até
o de agora, na Escola de Maxistério de Pontevedra e de Telecomunicacións de Vigo, o _mesmo que nas Facultades de Económicas, Empresariais e Céncias de Vigo, celebráronse charlas-debate sen nengún impedimento, antes ao· contrário, coa completa colaboura dos respon,sábeis dos centros, delegacións
de alumnos, persoal de Administración e Servicios (PAS), e
alumnado en xeral.
A Mesa considera ·que a libre
difusión de ideas e información,

retirou ainda das fachadas dos
templos as · inscripcións en honor
do extrémista José
1
António Primo de
Hivera?

Fuentes Quintana
foi i.nvestido doutor
honoris causa pala
Universidade de
Santiago de
Compostela. A ver se
hai máis sori:e que na
vez anterior, cando
1 os estudiantes de
Económicas
aclamaron como
gurú a Mário
Conde!

Un xornal de
Madrid escrebe seisveces "El Peluoro"
para se referir ao
coléxio experimental
de Caldelas de Tui:
"O Pelouro"~ Nese
periódico hai en
nóml na vários
correctores para ·q ue
non pase nengunha
errata do inglés.

·20
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hai duas décadas.
'
.
Ten cincuenta
a denúncia do fra1,Jde social que
ci neo anos e pasa
A Aldea Global
pode supor o actual desenvolviestá aberta ás vosas colabor~cións, débense incluir o nome e apelidos.
aquí as vacacións.
m e nto da PS na institución,
mais o dereito. á acción sindical
· - ~- Qs te~os non debén -exceder7as 45 liñas.·
·
Está de palique
e. política-no seo da Universidade de Vigo, están a seren obscunha veciña en
Enviosa:
taculizados e mesmo denega~ ALDEA GLOBAL
canto ven a
dos c·a nova actitude das autoridades_do Reitorado, impedindo
A NOSA ':{'ERRA
televisión. "Eses
·a realización de debates públirapaces de Jarrai . Apart. 1.371 36200 Vilo
cos nun tema de máxima actua. . _. ·ou atrafts clo Fax: (986) 22 3 ~ o~
lidade
política
e
social.
.,1 'di-y.epen a ., ·
, . -esconderse moitas. - Asimesmó estamos a conside- rar a interposición das accións
1 veces alí á estación, legais
oportunas.
·
rica do c·a ncro, ,que no ano bre todo cando se mostra abso'984 co~pareceu diante das · lutamente i-nc·apacitado par·a
1 por b.aixo c:le· onde ·· ·
A. Mesa- está integrada por dele- Cámaras da TV .americana afir- · responder cortés ff cientifica1
'"E nongados . sindicales de .PAS e do
rnanc~o que d~~cobrfra a virus·.· mente ás perguntas ·e interro1 vivimos
.
. nós".
.
.
gantes que lle demandan ciendelegados
de·
VLTH;
Utcausante da SIDA, ao
sector
docente,
1 tedes medo de que alumnos,_representantes das
tempo~que patentab.a un test
tíficos notórios como o Dr. Pee1 vos fagan algo~', _.
ter -Duessorgaizacións antimilitaristas e . de· diagnóstiéo, ehania-se Ropacifistás e persoas indepen- · bert Gallo.
berg, conside: responde a viciñ~ . . · dentes,
contando co ·apoio derado autOridamostrado de sindicatos e de . Pouco tardou en demostrar-se
de mundial en Calquer
1 "A nós? E porque?
asociaci6ns ecoloxistas e paciviroloxía, até
que el non éra o. verdadeiro. pai
1 -Eles andan a
fistas, ademáis de co seguipolo próprio científico que
da criatura: Luc Montagnier e o
mento atento da comunidade
Instituto Pasteur reclamaroh a · Gallo. Os -nó- coñeza 0
1 zoupadas coa
universitária e dos xóvenes vibeis Kary Mupaternidade do virus para si e
1 policia e lego
os beneficios. Gallo roubara:- 11 is e walter curriculum vitae
gueses en xeral. •
lles mostras da criatura-probeGilberg, xunto deste persoaxe
·: ~erséguen.os a.té,. alí.
HORACIO VILL,AR, SITO
ta, que ao longo destes últimos
con
ou~ros
.
(VIGO) - an<;>s parece converter-se no
1 E cousa dos vascos
e m i n e n t e s debe sentir noxo
maior escándalo científico da
e i e n t í f i c o s , de acudir a
1 e dos ·guardias, ·nós .
.::'

e

1 non ternos nada que
ver. A_demais son
tillos doutros viciños
do bairro ,e aló todos
nos levamos ben".+

lugar, .na cidade ae .Santiago o
Congreso Internacional da SIDA,
ao mesmo asistiu como estrela invitada un multimillonário científico,
famoso especialista en trucos
científicos e condeado polos tribu- :.
!"ais por má conducta científica.

congresos

Calquer científico que coñeza o
curíiculum vitae deste siniestro
persoaxe, e sexa coerehte coa
ética científica e intelectual, debe·sentir noxo de acudir a {:Ongresos aos que asista este home como estrela invitada, so-

Este investig~dor americano,
, fracasado da famosa teoria ví-

Estará este invitado de honra
· ao Congreso Internacional da
SIDA de Santiago disposto a
responder e demostrar diante
dos tribunais alemáns, baixo
xuramento, que os seus trucos
científicos son realmente ciéncia, como esixe o Dr. Stefan
Lanka?

respaldan a
Peeter Duess805
berg e esixen
·51a
est
unha correcta • que 851
e
revaliación da home
Hipotese Oficial, que Gallo
patrocina afirmando que o V.l.H. e o causante da SIDA. Cousa que rebaten
contundentemente estes notórios disidentes.

história da mediciña. Até o ponto de ·provocar unha xuntanza
segred_a Reagan-Chirac, para
pactar ·o ·reparto do tan suculento pastel das patentes e o
patrocínio de xudias expeculativas de alto custo, para o tratamento de esta enfermidade
(AXT, DDI, ... ).

Robei-t Gallo e o
congteso .d a SIDA
O pasado .17, 18 :e 1~ de Abril tivo

científico que' aillou un virus
dunha alga euca~iótica mariña,
decideu per.soar-se como acusación particular, .co .fin de testemuñar baixo xuramento que
o v:l.H. non existe, e invita aos
tribunais a buscar un só científico capaz de demostrar baixo
xuramento que si existe (sob
pena de ir ao careare). En base aos seus traballos científicos acus~ ao governo aleman
e ao parlamento de asasinato
en masa e eutanásia.

de A'.titti.1·
~w

Xurde aquí outra pergunta: Se
Gallo non compadece diante
dos tribunais, porqué se invita
·de honra a este persoaxe e se
exclue a tan notórios disidentes dos Congresos lnternacionais?
Qué poden esperar os etiquetados de seropositivos de tales
montaxes, salvo pedir a dimisión dos orgaizadores? •
MANOEL GUERRA FERREIRA
(MEMBRO DA ASOCIACION' DE
ENFERMOS DO CANCRO)
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Eu penso que Gallo, ainda que
a sua preséncia sexa solicitada
polos tribunais alemáns, tentará
valer-se dos seus priviléxios de
seren ianque, para protexer a
sua conducta científica e por suposto os benefícios que lle rendeu até agora (e o risco de seren encadeado).

Con motivo do "xuizo pola san- ·
gue contaminada" Gottingen
(Alemaña), o gran virólogo alemán Dr. Stefan Lanka, primeiro
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Ano tras ano a celebración do
Dia das Letras Galegas, ven ser,
vindo de trinque para mover as
edicións e fomentar estudos e
publicacións sobre as figuras
principais da nosa literatura. Pero a conmemoración comezou
en 1963, e durante os anos do
franquismo non era o mellar
momento para realizar nengun,
ha caste de edición completa.

:

letr~~

"

Un _repase aos ·anaqµeis das librarias e ao-s catálogos editoriais permite constatar a ausén..
cia de obras completas de moitos dos/as autores máis representativos da nosa literatura. A
maiores, o síntoma Manuel
António, paira sobre algunhas
das anunciadas, toda vez que o
seu compilador, Domingo García Sabell, ten practicamente
secuestrado desde hai dezasete
anos o tomo referido á prosa.

iíltynqs_. '.~
·atase d!lilhá
medra só, )
ídó crítico,~i
'i~-.ao_ uso, -t;.
.ola -cienos
~do -e: ;,

i

· . Ül:e~kri~

Antón Losada Diégu~z (.X~~ais.)_
Celso Em_ílio.Ferreiro (Akal)
Rosalia de Castro (Aguilar)
Castelao (Akal)
Ramón Cabanillas (Akal)
Manuel Curros Enríquez (Aguilar)
Valentin Lamas Carvajal (La Región .
Manuel Antonio (Galaxia)
Manuel Leiras Pulpeiro (Galaxia)

Obra completa só en galega
Eduardo_Blanco Amor (Galaxia)
Euxenio Montes (Sotelo Blanco)
Rosalia de Castro (Xerais e Akal))
Álvaro Cunqueiro (Galaxia)
Luis Amado Carballo (Galaxia)·
Curros Enríquez (Edicións Castrelos)
Rafael Dieste (Galaxia)
Vicente Risco (Galaxia)

-Á ~ de Manuel António
segue a agar:dar que Gan:ia
-~bell deixe de ".etela e a
entregue a algunha- instifución
para consurta públi~Cl

Nos anos -de transición Akal Edi,
cións puplicou as obras de Caba,
nillas, Celso Ernílio e Castelao,
compiladas e .anotadas por Xesus
Alonso Montero, edicións que
ainda se reimprimen apesar da re,
gularización posterior dos direitcs
de autor, e que os libros destes
tres autores teñen grande venda
en título saltos. Comprar os to,
mo de Aguilar Ediciones, por
outra banda, era o único xeito de
poder adquirir e ler, por exemplo,
as novelas de Ro alia de Castro,
ou texto de Curro Enrfquez.
A serte n embargo é de igual.
Unha llada ao cadro adxunto,
dem tra ás clara que ou non e
ve o neg do ou se prefire man,
ter unha tutela sobre as obras
que imposibilitan a consulta.

O imposíbel Blanco Amor
Galaxia é quen ten no seu catá,
logo o meirande inventário de
obras completas ou escollidas, as
máis recentes son as de Vicente
Risco (en distribución), pero
anteriormente ten prestado aten,
ción a <:;unqueiro, Otero, Blanco
Amor, Alvaro Cunqueiro ou Ra,
fael Dieste, pero sempre, até ago,
ra, mantendo a salvedade de non
editar obra en castelá.
Esta limitación é a que segue a
impedir que novelas como La
catedral y el niño de Eduardo
Blanco Amor siga nunha absur,
da cuarentena, imposíbel de ato,
par nen en librarías de vello nen
na maioria das bibliotecas. Obra
castelá quem ·ademais daquela
espléndida novelam debería in,
cluir traballos como Chile a la
vista e o _percorrido pola sua vas,
ta obra xomalística.

toda vez que autores como Otero
Pedrayo, Eduardo Pondal, Ánxel
Fole, Luis Seoane, Pimentel, e
tántos outros non teñen recollida
obra completa. A envergadura do
esforzo nalgun caso pode xustifi,
car a demora na saida, pero o fei~
to de que moitos autores de ase,
quíbel edición non conten con
ese traballo, amasa unha carén,

da, que algunha editorial poderia
verse estimuladaa cobrir.
Actualmente o autor ·con mellar
serte semella Vicente Risco, que
recollerá en sete volumes toda a
sua obra galega e cast-elá. A reco~
pilación foi realizada por encargo
da Xunta de Galicia, que correu
cos gastos da edición, reserván,

dosé Galáxia unha pequena tira,
da. Até agora sairon seis tomos,
agás o número 5 --o adicado aos
artigos de prensa~ que segundo
informa Carlos Casares, que pla;
nificou a obra, estará nas librarías
antes de finais de áno. Segundo
· se anúncia no prólogo do volume
1 destes artigas de prensa só se
publicará unha escolma. •

.Garcia Sabell secuestra a Manuel Antonio
No ano 1979 saian os tomos 1 e
IlI da Obra Completa de Manu~l
António. Pasados dezasete anos,
a edición quedou, sen- explica,
cíón pública algunha, consagra,
da como Obra Incompleta. Nin,
guén pode excusar a responsabi,
lidade no secuestro de Domingo
García Sabell.

No Caderno A 'Nosa Terra adi,
· cado a Manuel António ( Em,
O mercado das obras completas
bateados nun cantar), de recen,
sen embargo, non semella bocado·· te aparición, Antón Capelán
gorentoso para as editoras galegas
emttia un duro xuizo sobre

a

atitude do ex,delegado do go,
cia a editar o volume II da
verno e presidente da Real
obra de Manuel Antonio ou a Académia: "García Sabell .c he,
negati~a a que filólogos com,
ga a adoptar a pose de moralis,·
petentes puidesen consultar o
ta domihical, ab~olutamente
legado literario ao poeta de
insufrible, e establece desde o
Rianxo para faceren unha e'di:seu elitismo -r eaccionário -unha
ción fiable de De catro a catro
división entre aqueles que pro,
ou do resto da sua obra litera,
fesan un amor emotivo a Gali,
ria. t ... ) ·Di moi pouco do seu
cía-e os que sen ten, supoñemos
«amor intelectual» á literatura
que coma el, un amor intelec,
galega e si moito do seu egotis,
tual. (.'.. ) Na nosa modestia,
mo, o feito de que non permita
a'índa non demos a~eriguado
a consulta do legado dun dos
moi ben en que tipo de amor
máximos poetas galegas do sé,
cómpre.. enca~rar a súa renufi, . : , culo XX".•
. ".
. ..

&une;:
debe o es ·
pala slia ,, ,
fudar máis no
se mundo, 'to
o corazón.da
palabras. ij~-tfClso tí~ movemento
insurrecciflhal contra a literatura
do paupéi#W'o que dicta o a'nalfa,
betisnio fúi\tional da industria
literaria~1;J1-:preciso alzarse como
un saltql,~~' luz contra tanta escuri,
dade disítfu:ada de causa sinxela
pa,ra l~f.JftÍunnos e alunnas que
acabqf.W! odi~do a literatura des,
de o l\¡~o Z. E preciso, se é que
intet~ef~, instaurar o gozo da lectura liHt~, comprometida con ela
i;nesma: comprometida coa boa
literatura, non coa boa pobreza.•
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Apresentáronse
os novas poetas
da Louriña

Homenaxe
a Bemardino
Graña
O sábado dia 8 de Xuño é a data
da homenaxe a Bernardino
· Graña, a quen se lle adiéa· unha
. rua co seu nome. O programa de
actos comeza ás 12 da mañá, coa
plantación na Alameda nova da
Árbore do Poeta (un Loureiro);
acompañado dunha pedra
conmemorativa. Posteriormente
entregaráselle unha peza de
Manolo Coia, máximo galardón
da Asociación de Escritores. Ás
18 horas escritores e
participantes embarcarán nunha
viaxe poético,marítima, durante
o cal haberá un recital poético
no que participarán Salvador
Garcia,Bodaño, Manuel Maria,
Uxio Novoneyra, Luz Pozo,
Maria Xosé Queizán, Maria do
Carmo Kruckembe:g, Elíseo
Alonso e Manuel Alvarez
Torneiro.t

A NOSA. TERRA.

O libro Baldio é a lanzadeira
dunha -~.ova xeración de poetas
no P.orriño e comarca. Foi
apresentado o Venres 31 de
Maio no café Liceum dando a
coñecer a un grupo de xente
moi nova con inquedanzas
literárias. Baldio, unha
iniciativa da Asoc'iad.ón
Cultural do Lauro, reune a
Ana Teijeiro, Moisés Alvárez
"Camborio", Manuel .
Domínguez Senlle,·· Alfonso G.
Pato, Diego Xiráldez, Felín
Romero e Saul. Cunha
variedade de-pontos de vista, o
libro enche con cen páxinas ·
un espazo oco, baldío. Na
noite da apresentación, alguns
deles recitaron os seus
poemas.•

.

-

.

·································~···································'·•·············~·········~·······
,1
'

124 asociacións pal~
concesión do .premio
Otero·-Pedraio·a Manuel .:
Maria
O poeta ¿hairego Manuel Maria é o principal
candidato á edición <leste ano do prémio Otero
Pedrayo, que se concede ás persoas que se teñan
destacado polo seu labor de divulgación cultural
e que pretende recordar a rnernória do insigne
polígrafo Ramón Otero Pedrayo,;de quen _
Manuel Maria _foi amigo. A iniciativa partiu da
banda de música de Saber, que solicitou
adesións de várias asociacións, pero as
previsións foro11 desbordadas até chegar a 124 b
número de entidades asinantes. O prémio, de
carácter anual e dotado con dous rnillóns·de
pesetas, é organizado cada ano por unha
depuración provincial e nesta edición tócalle.o
tu~o á Deputación de Ourense. O ano pasado
o galardón foi outorgado a Francisco Fernández
del Riego.•

..

'

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

O Congreso
de Pedagoxia
da lmaxe analisa
os médios de
. ..
comun1cac1on
/

Moitas miradas, un mundo
multiple é o lema do V
Congreso de Pedagoxia de
Imaxe, organizado por Nova
Escala Galega no Centro
Galego de Artes e lrnaxe, na.
Coruña, ·do 1 ao 5 de Xullo.
Cunha orientación práctica,
este er:i.contro quere propoñer
alternativas á visión
homoxeneizadora dos méios de
comunicación. Nos últimos
anos, prensa, rádio e televisión
entraron na escola nunha

dobre dirección. corno
·instrumentos <le criación. e
ensino corno un xeito de
leitura crítica, de aprendizaxe
dos médios.•

e

Natacha Michel
-visita ·Galiza

que a sua foi unha visita
privada, tivo tempo para
pronunciar unha conferéncia na
Facultade de Filoloxia da
Universidade de Santiago co
título de "Escritor artista.
Escritor meditativo", na que
interpretou a condición do
escritor na sociedade actual.
Esta coriferéncia vai ser
proximarnent~ publicada en A

trabe de ouro. •
Natacha Michel, autora de
novelas tan valiosas como Le
repos de Penthésilée ou Ciel éteint,
directora de programa do
College lntemational de
Philosohie de París e integrante
dun grupo de intervención
política que conta tarnén con
nornes corno os de Sylvain
Lazarus ou Al;:iin Badiou, estivo
en Galiza nos derradeiros días
do pasado mes de Maio. Ainda

As relacións
da muller coa
Universidade
Durante os dias 5, 6 e 7 de Xuño
celebrouse na Faculdade de
Filo~ofia de Santiago de

Compostela o congreso Mulleres
e institución universitária en
Occidente. Partindo do
protagonismo das mulleres na
institución universitária, o
congreso abordou esta relación
tanto desde a perspectiva da
muller como obxecto e corno
suxeito da investigación
científica. Inaugurado pala
conselleira de Familia, Manuela
López Besteiro e as duas
profesoras de Compostela, Mari
Carme García Negro e Rita
Radl, participaron nestes tres
d1as pensadores e pensadoras
sobre este tema de universidades
do Estado e de Europa. A
clausura do congreso correu a
cargo do reitor Darlo
Villanueva, despois dunha mesa
redonda onde participaron o
sociólogo Salvador Giner e a ex
directora do Instituto da Muller,
Marina Subirats. •

I Congreso
das Escalas
de Música
en Chantada
Na fin de semana do 8 e 9 de
Xuño celébrase en Chantada o 1
Congreso de Escalas de Música
de Galiza, onde participan
vários ponentes e actuan a
Banda de Música e a Escala de
Chantada e a Banda de Lalín.
Blanca Fraga Lago, en
representación da consellaria de
Educación, dará unha visión de
conxunto na apertura do
Congreso seguida polo
presidente da Asociación
Galega de Conservatórios
Privados e director da Escala
Mayeusis, Felipe Estévez, que se
centrará na lexislación. O
percusionista e director da
Escala de Ribadeo, Hernán
Naval falará ríese mesmo dia,
Sábado 8, da utilidade e razón
de ser <lestes centros e Isidoro
Martínez, secretário xeral da
Confederación Española de
Sociedades Musicais, pecha a ·
xornada informando da
situación no território MEC.
Unha mesa redonda centra a
actividade do día 9. •

· .· G~~O

ANOSA TERRA

.~
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~~~1~11~
·Tea~tro~11~1~~Cenário
de mulleres

Xosé Luis Sobrado conta que habia
anos que queria escreber sobre
Xuvencos. Afondando no seu pasado
histórico e nas sw,i.s traaicións, xurdeu
Xuvencos. História e tradición,
publicado polo concello de Boborás e
a Deputación de Ourense. Nesta
investigación, Sobradó fala polo
miudo da danza, característica nesta
parróquia, dos traxes", da lgrexa ou da
festa das Mudaciós onde as virxes de
Boborás e de Xuvencos
intercámbianse durante unha
semana.+

Autora: Nell Dunn
Compañia: Espello Cóncavo
Director: Arturo López
Actrices: Maria Mosteiro, Patricia Vázquez,
Rosa Alvarez, Mercedes Castro, Mara Sánchez, Flor Maceiras
Música: Nani Garcia
Cenografia: Marcelino de Santiago Kukas

Durante duas horas, as mulleres
conversan e poñen en comun as
suas vidas, desde o duro recoñe,
cemento dos camiños conducidos
polos homes, de xeito que van
convertendo á casa de baños en
lugar de liberación, peligroso re,
cuncho feminino de diferéncias
no que fácil é a aparición da 50'
lidariedade das dominadas. Desde
a hippye até a vella que fuxe frio
da sua casa coa sua filla transtor,
nada por un trauma de infáncia,
de de a eñora de clase alta até a
muller que vive dos "favores dos
homes", a reunión nas hamacas
do baños turco upón a mesma
válvula para idéntico escape. E

Aurum, a traxectória
poética de Xes~s
Manuel Valcárcel
son entón as mulleres as que to,
man o escenário para deixar ben
parado o lugar das actrices ga,
legas. A pesares de seren os pa,
peis máis debuxados os que per,
miten un maior lucimento de Pa,
tricia Vázquez ,Josie, , Rosa
Álvarez ,que fai da vella Mrs.
Meadow, ou Mercedes Castro 'ª
sua filla Daw,, o traballo rnáis que
digno das seis actrices fan disfru,
tar dunha obra merecente de ser
vista tanto polo seu contido co,
mo polo esforzo desenvolvido por
esta nova compañia galega.
A trama é simples e· apresenta
un final aberro. O anúncio de
peche da casa de baños por orde
do govemo local vai provocar
unha maior unión das mulleres
que fan causa comun para pre,
servar o seu lugar de intimidade
e é entón cando combaten, des,
pois do recoñecemento de que
están á marxe dunha sociedade
para a que apenas contan. Por
primeira vez, cada unha delas
comezará a pensar en si mesma

na defensa da pervivéncia dos
baños turcos que pasan asi a ser
un claro s!mbolo de liberación.
Os arquetipos de mulleres per,
fectamente delimitados e que
marcan
as
contradic,
cións dunha
sociedade in, Aobraé
xusta e desi, próxima e
gual, deixan
paso á crítica provoca con
da domina, facilidade
ción sexista ás reaccións no
que todas se
ven someti, público pero
das. Non se tamén
sabe se gañan incomcxlidade
a loita, pero eangúria
son as situa,
cións as que
contan, tanto
no Londres
dos setenta ,onde está ambienta,
da a obra, coma na Galiza de
hoxe, repetindo escenas e con,
versas. A obra é, pois, próxima e
por iso provoca. con facilidade
reaccións nos espectadores e es,

pectadoras ··,máis numerosas nas
representacións en Compostela,,
risos pero ta¡:nén incomodidade e
angúria por situacións que distan
moito de seren esperpénticas.
Ao traballo das actrices únese a
boa dirección de Arturo López ,
que ven do teatro afeccionado,,
a óptima escenografía de Kukas,
que crea ambiente adecuado para
a obra, e a coidada músk.a orixi,
nal de Nani Garcia para confor,
mar entre todos o coidado pro,
ductq teatral que se apreseilta co,
mo de tema universal e actual,
"inserir~ no mundo da muller; da
sua problemática nunha socieda,
de na que estando, ás veces, non
é. Como quen di aquí mesmo".
As mulleres saen sorrintes do te,
atro, os homes talvez algo "toca,
dos" por unha obra, en todo ca,
so, nada sedante·. Teatro, o do
"Espello Cóncavo,, 1 para ver,
·
disfrutar e pensar.•
CARME VIDAL

NARRATIVA

Oito relatos de Alfredo Conde
NARRATIVA

NA MESMA COLECCIÓN

Alfredo Conde

Sons Galiza ven de editar unha
. compilación de sete libros poéticos
escritos por Xesus Manuel Valcárcel
desde 1984. Para o autor, este libro é
unha descripción da sua experiéncia
de coñecemento, da sua construcción
poética. Murallas, Tránsito, Emaín,
Rosa clandestina, A pCYrta de lume,
Areas de fondo e Manual para
aprendices son estes títulos que
descreben un "itinerário
sentimental".•

Mumia Abu jamal
desde a galería
da morte
/
O xo-malista Mumia Abu Jamal, de
corenta un anos, escrebe a sua
experiéncia desde a incertidume de
non coñecer o
que lle depara o
destino. Desde la
galería de la
muerte, editad.o
por T xalaparta, é
o testimónio dun
· home condeado
á cadeira
eléctrica, salvado
temporalmente
polas reaccións
Mumia Abu-Jamal. que a nivel
· mundial
levantou o seu caso. O libro fala do
cárcere e da marxinación e lembra a
todos os presos políticos dos Estados
Unidos . Acusado sen probas de
matar a un policia, o xorrialista é un
dos expoñentes da loita pola
igualdade e a democrácia no seu
país.+

O universo literario persoal de Conde amósase en A Casa de Adara coas súas liñas
máis definitorias: o gusto polo reflexión, a búsqueda constante da introspección, o diálogo constante colector, a descrición minuciosa das sensacións, a utilización frecuente
das _elipsis, a fina ironía e o humor que chega ata ás fronteiras do sarcasmo.

A CASA DE ADARA

conta de libros
Xuvencos,
unha parróquia que é
un.mundo

Título: Vapores

A compañia "Espello Cóncavo"
pon no escenário a seis primeiras
actrices do teatro galego para re,
presentar unha obra da autora
inglesa Nell Dunn que se aden,
tra sen prexuizos no mundo das
mulleres. En "Vapores", Maria
Mosteiro, Patricia Yázquez, Rosa
Alvarez, Mercedes Castro, Mara
Sánchez e Flor Maceiras dan vi,
da a seis mulleres de histórias de,
siguais que coinciden nun espazo
único, unha casa de baños, que
se converte nun lugar de encon,
tro onde as diferéncias se difumi,
nan para facer agramar a mesma
marcaxe masculina que conduce
as suas biografías.
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XERAIS

~~
~~

ERROS E TÁNATOS

CÓDIGO MORSE

Gonzalo f'.lavaza

Xavier Alcalá

Lobos nas illas
de Marilar Aleixandre
-Lobeira é un espazo imaxinário que a
autora recomenda non tratar de ubicar
no mapa, ainda que c:;xistan..9ez ou
doce con ese nome. E o cenário do
último librp de
Marilar ·
Aleixandre,
Lobos nas
illas, publicado
por Xerais.
Vintetrés
relatos que se
desenvolven
entre o real e
o
imaxinado.
"Deitada ao
sol, hai
veces que
unha
queda coa
mente en
branco, non
durmida de todo, pero si duspendida
entre a vixilia e o sono no que as
cousas imaxinadas ou soñadas parecen
case reais, e as cousas·verdadeiras
esvaecen os seus contornos".•

•

....
'
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permite, a cada con máis exactitude, saber quen somos, e en
consecuéncia que papel pode. ~os xogar, sen perxufcios, fronte a ·outras nacións. +

Tres artigas,
s1ntoma
dunha,
nova epoca
.

~

M. VEIGA

Edición ·
do Tumbo

~

t i

Título: Portugal-Galicia, Galicia-Porrugal: un ,

diálogo asimétrico.

Pilar Váxquex Cuesta, Camilo NQgueira e Francís~o Rodfiguex.

Autora: Pilar Vázquez Cuesta.
Publicación: Colóquio-Letras n 2 137-138
Título: Sobre as orixes da cuestión nacional

galega.
Autor: Camilo Nogueira.
Publicación: A Trabe de ouro. N 25
2

Título: Definición, características e periodiza-

ción da lireratura galega.
Autor: Francisco Rodríguez.
Publicación: História da literatura galega.

AS-PG .

Ainda que escritos en periodos
diferentes coincidiron na sua difusión o pasado mes tres artigas
de notábel calidade que poderian
calificarse ademais de complementários. Trátase de Portugal-

Galicia, Galicia-Portugal: un diálogo asimétrico, redactado por Pilar
Vázquez Cuesta e que serve de
introdudón aos dous tomos que
a_revista portuguesa Colóquio-Letras ven de adicar a Galiza; Sobre

as ari.xes da cuestión nacional galega, da autoría de Camilo Noguei. ra ,e publicado no último número
de A Trabe de Ouro, correspondente ao primeiro trimestfe do~
ano; e Definición, características e
periodización da literatura galega de
Francisco Rodríguez, primeiro
fascículo da história da literatura
galega que edita a AS-PG en colaboración con A Nosa T erra.
Esta publicación é sintomática
por várias razóns: a coincidéncia
no tono analítico, non rñistificador; nos pontos de partida; internos ao próprio país; e mesmo nos
obxetivos: µn futuro que poida
ser pensado desde aquí. Coñecen-

do aos autores haberá quen dea
por sentado un resultado -semellante, pero cómpre valorar ben o
feíto. de que os paises sen normalizar rata vez ·
gozan deses
peiiodos longos que permi- Simbolizan
.ten a acumu- unha
lación de excedentes inte- maduración
lectuais. A que pode
·unicidade de -presaxiar
critérios e a
coincidéncia outras metas
no tempo de
aparición simbolizan se ca-:
dra unh~ maduraciqn que pode
pm¡axiar outras metas.
Certo que p9ucos leitor~s a_cceden a leitura de 15 ou 20 páxinas de tevista, pero a existéncia
e a pertinéncia dun ideário é unha condicióD necesáriá (que, óbvio é decilo, nop sempre se dá)
para a sua posterior divulgación
na socíedade. Tanto máis, canto
non se trata de traballos aillados.
O de Vázquez Cuesta incardínase na novidade de unha revista- portuguesa tomar a sério a temática galega; Camilo Nogueira
anúncia unha segunda parte do
mesmo artigo, ao tempo que
continua as investigacións para
a .publicación dun libro sobre a
cuestión nacional e o de Franciscó Rodríguez serve de adro
dunha colección composta por

médio cento de traballos que de
contado verán luz.

Xenealoxia dun ocultamento
Vázquez Cuesta documenta as veces que en Madrid se ten falado
dun "perigo portugués", orixinado
na hipótese de que Galiza mudase
o seu -encadramento· estatal. Nogueira descubre os mitos da historiografía oficial española que ocultaron a evidéncia da Gallaecia como reino pnncipal da cristiandade fronte .a ·Plispániá musulmana.
:franc~co Rodriguez configura un
primeiro modelo de análise que
explica a cultura nacional sen recurrir á·inserción·forzada en moldes impbrtados, único sistema que
- igual que sucede coa história
no seu conxuntci-- evita os cabos
soltos &permite unha comprensión lóxica dos fenómenos. Póñase por exceléncia o caso de Rosalia, a quen se 11~ aplicou impropriarnente a categoría de romántica-e que ainda así nunca superou
a denominación de ''rara" dentrp
da literatura española; como raro
foi o "Reino de Galicia" na histó::
~ia dominante e como extfaña é
tamén,· ainda que de distinta maneir-a; Oaliza para os p0rtugueses
que non incluen a outra beira do
Miño na sua xénese, polo absurdo
temor .a ser .fillos dunha província
.española.
·
Os tres artigos contribuen con
claridade a integrar as pezas do
puzzle histórico galego, o que

.valiosa fante
medieval
Titulo: Tumbo tiermello de don Lope de MendoZP
Edición: Ángel Rodríguez Gonzá.lez
Editorial: Instituto de Escudos Galegas
"Padre Sarmiento"

Presentábase hai uns días en
Santiago -no remozado salón
de actos do Instituto "Padre Sarmiento"~ o Tumbo Vermello de
don Lope de Menda.ta, en edición
do profesor Angel Rodríguez
González, garantía de fidelidade
a fonte pola súa longa dedicación á paleografía, como ficou
patente na que anteriormente
fixo do Pleito T abera-Fonseca.
Con esta obra -segundo indica
no Limiar o director da citada institución, Eduardo Pardo de Guevara- "recomenza a interrompida publicación da lembrada serie
Anexos dos Cadernos de Estudios
Gallegos", facendo o seu número
23, acerto ó que se engade o de
mantera vella maqueta, sobria e
digna, como corresponde ó caracter dos contidos. Advirtense fallos
na incompleta traducción dos comentarios ó galego, pois escapá~
ronse én castelán as notas a pé de
paxina e os índices.
Trátase dun interesantísimo ma~
nuscrito (custodiado no Arqui-

grupos escollidos, de distintos
países europeus, e cunha <lose de
experimentación que ·vai máis
alá do primitivo e rotinário rock

Panorama.de
fin de século
r

con~encio-

Título: UniverSonoro.

nal;
por
exemplo: X-

Autora: Varin. 2 CD.

Legged Sally,

Ouvfron falar algunha vez de
grupos· coma os vigueses "Rebelde Rejito" ou "The Killer Barbies"? Agora que a "movida" de
Vigo é xa un recordo do 'pasado
recente. Pois son alguns, os cita. dos, dos cuarenta e tres nomes
que se suceden neste duplo CD, ,
rockeiro a tope nun dos seus volumes, maiormente en forma de
punk-rock,· e no que se dá conta
das últimas tendéncias do xénero, verbo d~ grupos coma os nor- ·
deamericanos Alice Donut, c;mtando a Cuba en español, os· españois Sex Museum, os asturianos Kactus Jack, como non, tamén están pt;esentes .os nosos
paisanos Heredeiros da Crus! os
bascos Cicatriz ... en xeral, son de
garaxe ~ o qu~ se escoita no pri-

Coma
escolma
post/rock-ex- ampla e
·perimental, ta- · diversa da
mén hai ecos
vangarda
de sinfonis- ·
mo -A :C. musical
Acoustics-, desta fin de
de 'blues século que
Mil dolores
pequeños-, a andamos, o .
constancia · segundo
dun suposto volume non
mevemento
ten
"gótico" Christian ·De- desperdício
grupo mestura de jazz-

Compañía: BOA

,,

Vermello,

Chouteira.

meiro volume, que apenas dá
tregua na sua trepidáncia sonora.
Para os que somos críticos co
rock, é unha ocasión máis de
comprobar como esta corrente ·
de expresión repítese a si mesma,
e nesta edición recopilatória brila pola sua auséncia unha tendéncia asentada dun tempo a esta parte, calé o recurso á música
latina, únicamente perceptíbel
no duplo CD nunf1.a c;:anción de

Kojon Prieto y los Huajolotes, que
conta coa colaboración de Mano
Negra. Máis valorábeis son as letras dalgunhas cancións, ás veces
crónicas sociais como a do grupo
madrileño Matando Gratix,
"Gran desorden mundial":
Máis variado é o segundo volume, . igualmente con preponderáncia rockera, pero en xeral con
men0s agresividade no son -dos

cith, que se
amosan coma
un grupo calculadamente desaliñado. A .amplitude de critérios inclúe un te. ma de "acid-jazz" --dúo Raeo-,
outro ?o celeb~~do pianista Pas-

vo Histórico Diocesano de Santiago, 'redactado -parte en galega, parte en castelán- fundamentalmente baixo os auspicios
do arcebismo Lope de Mendoza
no ano 1435, para facer inven.tario escrupuloso das propiedades e rendas pertencentes á mitra cotnpostelá.
Toda publicación de fontes
(medievais neste caso) constitúe o alicerce básico para edificar a história .
científica
dun
país,
mais é certo Trátase dun
que non to- interesan..
das fornecen
informacións tísimo
do mesmo manuscrito
valor.
da que
presente é
reconstrúe o
moi elevado:
·
património
reconstrúe o
patrimonio da igrexa
da igrexa de de Santiago
Santiago e
descobre,
con detalle,
os lugares da
xeograffa da Arquidiócese e algúns de fóra dela, con datos imprescindibles á hora de reconstruir e explicar a realidade de
hai máis de quiñentos anos.

o

Do interese do documento xa se
decatara hai cen anos López Ferreiro, pois extraiu del moita información para os seus magníficos traballos, e actualmente está
a punto de saír á luz un completo estudio (de Marta González)
sobre os arcebispos composteláns da Idade Media que o emprega tamén profusamente.
Nada, sen embargo, pode obviar
o acceso directo ás fontes, tanto
por parte dos especialistas como
do público interesado en xeral,
pois nelas é onde se atopa o latexar vivo da Historia.•
ANSELMO LOPEZ CARREIRA

cal Comelade a xeito de baile de
salón. Pero a grande sorpresa
son os nosos paisanos Chout~ira
cun "Bolero" tradicional e conseguinte aportación folk ao disco, enriquecida igualmente coa
"marcha" dos bascos T xakun.
Coma escolma ampla e diversa
da vangarda musical desta fin de
século que andamos, o segundo
volume non ten desperdfcio, e é
de loubar a peneira realizada polos editores, que nos serven a
domicilio esta sorte de actualización verbo da música xoven actual, en tanto que interpretada e
composta por unha mocidade
aberta e desprexuizada, xa que
nas gravacións compiladas non
falta prácticamente nengun estilo musical. Pode set unha .ocasión para que os devotos do
punk-rock -primeiro volumeacaben decantándose por unha
música máis elaborada, e ampliaren asi; ce·rtamente, o seu
universo sonoro, tal como titula
o duplo CD.•
X.M.ESTEVEZ

A NOSA TERRA.
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den, que en moitos casos son
unha tí-apallada. O xénero policiaco e a pornografía é. o que
ten éxito no mercado. Tamén
hai demanda de noveliñas . me,
lodramáticas. lsto é o que esta,
mos a traducir. Pero os traballa,
dores da cultura entenden que a
cultura non pode ser negócio
porque forma parte do ser · do
povo e remos que pensar en se,
guir producíndoa. Vendéndoa,
perdemos moíto e non todo o que se vende é a cultura mesma
senón sub-produtos.

Elena Zernova; tradutora da poesia galegaªº ruso
'Os pÓetas nisos que non tiñan notícia da literatura galega
quedaron conmovidos pola sua beleza"
•

1

-0- G. LUCA

Elena S. Zernova, directora do Centro de Estudos Galegos e cate..
drática de Filoloxia da Universidade de Leningrado, veu apresentar
á Galiza a Antoloxia de Poesía Medieval e a antoloxia de poesía do
Rexurdimento titulada Entre dous Silenzos, a primeira prologada
por Xesus Alonso Montero e a segunda por Basílio Losada. Elena
Zemova encargouse da traducción dos poemas xunto coas catedráti..
cas Alexandra Koss e Elena Gólubeva. Os poetas rusos qu~ adapta..
ron os textos traducidos son Mihail Iasnov, Serguei Stepánov, Leo-:
nid Tzivián, Serguei Suharev, Victor Andrieev e Andrei Rodosskii.
Unha edición de luxo para un
tempo de bancarrota

Que é é o qué máis Íle interesa
da poesia do Rexurdimento?

É que non se vive só de pan.

Os poetas rusos que non tiñan
notícia da literatura galega que,
daron conmovidos pola sua be,
leza. Estamos dacordo en que
ten a mesmas ba,
ses que a literatura
e a poesia rusa. A
literatura galega
ten moitos máis
aspectos comuns
coa rusa que dife,
renzas. Isto foi un,
ha sorpresa para
os poetas que tra,
bailaron nesta
obra. Hai motivos, sentimentos
que consiperamos
típicos rusos pero
que resultan seren
gal egos.

Para nós é o que precisamente
nos dá forza para seguer traba,
llando porque estamos entu,
siasmados coa
cultura galega e
estou segura de
que a equipa que
ternos seguirá
traballando ain,
da que non teña
cartos, porque
quer facelo con
literatura de cali,
dade. Para viver
fan traduciÓn de,
sa literatura ruin
que agora se ven,
de alá. Dalles no,
xo pero é a única
forma que teñen
.
de gañar a vicl'a.
Subiron tanto os
prezos na Rúsia
que hoxendia
editar un libro é
máis caro que na
Finlándia. Para a
edición das duas
a ntoloxias ga,
legas fixemos au,
to,edición, sobre a base de tra,
ballo voluntário. A axuda que
nos dá a Xunta de Galiza para
o Centro de E tud Galegos
non alcanza.

'Ternos que
transmitir as
me llores
mostras da
cultura á
mocidade e aos
nenos como se
fose unha
medicina que
,,
os va1 sanar

Aquí din desde o·.poder que se
a maioria o quer será por von..
tade democrática e compre respeitala. •

É o mesmo que din alá, pero ta,
mén ternos a obriga de educar ao
noso pavo. O máis doce cómese
doadamente, pero compre saber
comer o que forma a eséncia
· mesma do povo. Ternos que
transmitir as mellares mostras da
cultura á mocidaded e aos nenos
corno se fose unha medicina que
os vai sanar. A miña filla per,
gúntame por que non pode comer sempre. o que lle peta. C9~
mendo só pasteis, morreria. As.
veces os mozos non comprenden
isto. Coido que debemos dar as
mellores mostras da literatura
universal, primeiro como medi,
cina pero acostumándose aos
poucos para acadar bon gosto:
Defenderá o govemo de Ieltsin
á cultura?

Especialmente o
sentimento da te..
rra.

Sobre todo, pero
tamén, en xeral,
os sentimentos da
muller rusa. A na,
tureza que atopa,
mos na poesia galega está repre,
sentada como algo esgrévio; non
hai nada melindroso nela. En,
cántame a poesía francesa pero
non a sinto tanto coma a galega

A. IGLESIAS

que é máis nórdica. Con estar
Galiza tan ao Sul da Europa, ten
un cerne intimista e -reservado
que parece do Norte. Os tradu,
tores están moi interesados na
poesía de Eduardo Blarico
Amor. Dinque hai algo de so,
bre,natural neste autor.

Sub,pr:odutos culturais
A privatización tanién chega á
política cultural na Rúsia.
Desgraciadamente si. Por iso di,
go que o que agora máis se tra,
duce son as obras que se ven,

No me ........................ .. :.......... Apelidos ................... ....... .
Enderezo .... ...................................................................... .
Cod. Postal .............................. Teléfono .......................... .
Povoación ................ ............... N.l.F. ............................... .
Provf ncia .........................."' .... País .................... ............ ..
Suscrébome a A Nasa Terra (Incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ············· ··'- 9.000 pta./ano ....... 4.500 ptalsemestre
Europa .................... ........... ........... 10.920
América e resto do mundo ........... 13.0BO

a) Subscricións para o Estado español

=

Talón bancário adxunto
- Reembolso (máls 130 pta.)
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O momentoque vivemos é mqi
complicado e non s~ pode ase,
gurar que Ieltsin non estea por
defender a cultura, mais a situa,
· ción na que estarnos non serve
para nada ao progreso da cultu,
ra. Nada; o orzamento para as
universidade só é 0,3% do PIB;
os profesores das. universidades
vivernos coma pobres de pedir;
ternos que facer traducións que
non nos gestan pero que son ne,
cesárias para viver. T amén compre dar clases particulares, pero
eu prefiro traducir li_teratura.
Calé o salário dunha catedrá..
tica?
O meu salário é dunha dezaseis
mil pe~etas ao mes e o mercado
está ao mesmo prezo que acó,
porque chégannos produtos de
todo o mundo. Ternos Cola,
Cao de España e queixo francés
e se queremos produtos nosos,
que son máis baratos, compre
buscalos por fóra das rendas.
Todos ternos que pensar noutros traballos porque cos salá-:
rios que ternos non podemos
nen sobreviver.

b) Para o resto do mundo

=

Cheque bancário adxunto
. _ Xiro Internacional a neme de
A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

Antes babia mais meios mate..
riais nas universidades, pero
menos liberdade.

PAGO DOMICILIADO:_ coeR1R os DADOS oo eoL;r1N ADXUNTo.
Banco/Caixa de Aforros ....... ~.................................. ;; .. .... :......... .
Conta ou Libreta ITIIJ

ITIIJ ITJ

11 1 1 1 1 1 11 1 1

Titular ........................ ............................. .. ................: ........... : .... .
........................ ........................_. .... Nº Sucursal ......................... .
Povoación ................................... Província .................. ... ........ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso. e con cargo á miña canta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promoci6ns Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).

DATA

ATENTAMENTE (SINATtJRA)

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)
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Daquela tiñamos barreiras id~o
lóxicas e agora térnolas económicas. Non sei dicerlle que será
pior: as condicións eco·nórnicas
non poden nen compararse co,
as de antes, maiS nunca cambiaría a situacion de hoxe pala
·de on te porque o. liberdade é
fundamental para un intelec,
tual. Polo menos agora podo di,
c~r o que quero. A xente dos
bancós e o sector de servizos
privatizado (que ainda é cativo)
vive· moito mellor; os que de,
pendemos dun salári0 público
pasamos as de Caín. •

GuieirQ ·
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Iolanda Castaño,ª sensualidad.e da poesia ªºs dezanove anos
Elevar as.pálpebras, o seu primeiro libro, fixo dela a membro máis ~ova da Asociación de Escritores
*A. ESTÉVEZ
lolanda Castaño publicou o primeiro poemário Elevar as pálpebras con dezasete anos e converteuse na membro máis nova da
história da Asociación de Escritores en Língua Galega. Con esta
obra gañara o prémio Fermín Bouza Brey en 1994, ano no que
tamén acadou o 1º Préinio Francisco Fernández del Riego no II
Certame Literário Galego de Xuventude. Con dezanove anos, segue escrebendo ainda que sen presas por voltar a publicar. Desde
A Coruña, onde vive, transládase a todo canto recital requfra da
sua presenza. As experiéncias sensoriais son as que lle gosta explorar e ere fundafllentétl que a poesia non quede na marxinalidade.

A calquera lle chama a .atención non xa· que lolanda Castaño escrebera poesía aos dezasete senón que o fixera de tal
xeito que non se lle resistisen
os prémios. "De pequena escrebia de xeito natural e espontáneo. A poesía foi
un descobrimento para min, que,
despois, foron
alentando na miña casa e na esco la. En 1992,
pasei de vivir en
Santiago na Coruña e· comecei a
apresentarme a
certames. Até
que no Fermín
Bauza Brei tiven
a posibilidade de
publicar un libro,
non se trataba xa
de poesías soltas", comenta.
Iolanda Castaño
láiase de que este
prémio teña desaparecido por
problemas de cartas xusto cando comezaba a
despontar como unha plataforma para xente nova.

máis aceda, cunha crítica a costumes e modas sociais que a
comodan. "Veño de escreber un
libro que se chama Delicias, que
q.on sei cando vou publicar, e
que continua coa mesma liña do
anterior. Preten;
de_ser unha poesía sensitiva, sensorial, feita de suxestións . e. bas- .
tan te sensual",
comenta. Admite
que o seu poema
modelo e paradigma é Beber leité, onde 1a imaxe
facer bon p·r oveito dese aprennos. "Hai que sacar a poesía á ' ñecidos e, por esta razón, ve poda sede e do prasitivo os recitais que se están ordizaxe e -escoitas falar á xente.
rua. Un dos mellares momentos
cer de beber apaganizando que serven para topara alguén que escrebe poesia é
É un aspecto que traballei moirecen como o anmar contacto entre eles.
-ceio dim bico sen · -ro, animada por profesoras que
cando a recita e, mellor, por
fin.
causas solidárias. A min, onde
tiven .. Escribo en galega con
Asegura que se sinte privi.leme chaman, vou, airida cos pronormalidade pero o conflito esxiada polo pouco que lle costá aí, eu seLque estou traballan-.
blemas que conleva ter que anAdemáis dun tatou ter un libro na rua pero
do nunha l_íngua con probledar pendentes dos trenes e ,autolen te que non
non sobrevalora este feíto.
buses para voltar a .casa. E memas. Por iso, se, ademáis, de exdeixa de abrai~r
"Canto máis o marino , vexo
llor tomalo sempre con humor e
po la sua idade,
presarme, podo contribuir á
craro que non hai que ter présa
que todo sexa pola poesía, levala
norma1izáción, é un dobre inIolanda ten unha ·
por publicar. Porque se es moi
riqueza .de lincentivo", di. ._
á xente. Se buscásemos o interenova, sempre existe a posibilise, deixaria de ser poesía. Taguaxe que, pola
mén ten que haber unha vontadade de ~rrepentirse do que fimesma caus·a,
A poésia na rua
de de achegamento porque, en
xeches. E moito mái impor' impacta ao leitante participar no recitai ,
princípio, case todos eremos que
tor. O mundo que ela desc,:rehe,
Xunto con Rafa Villar, Paco
probarte a ti mesma, se é realSouto, Ma'rta Dacosta, Lupe
estamos lonxe da poesía, que
cheo de sensacións, sen reglas
que coarten os desexos é descri;
Gómez ou Luisa Villalta, entre
non nos atrae cando, en realidamente o que che gosta . Cando
se teña seguridade, hai que
to cunha riqueza de léxico que
de, é disfrutar. De feíto, hai peroutros nomes, Iolanda Castaño
apostar por esa saida. Pero, por
fai que cada palabra sexa unha
está a part(cipar en numerosos
soas que van aos recitais por
parada na leitura. "A miña xeque as présas?", afirma. A prorecitais. "Dous por semana", di. - probar e saen moi satisfeitas. O
Sendo a máis nova de todos, só
achegamento ten que ser grasa está descartada para Iolanda
ración, entendida de xeito amCastaño porque "teño uha replo até os trinta anos, foi a príten palabras de agradecemento
dual", di. Góstalle pensar que os
meira que tivo o galego na esnovas poetas van ser os que tolación moi especial coa poe ia
·p ara o resto dos escritores que
cala. Ten que se notar se sabes
men o relevo dos nomes xa conui:ica a fixeron sentir de mee éncheme de abando".•

m-

'Escribo
:. en galega con
·normalidade
pero o conflito .
está ai,
sei que estou
traballando
punha língua
con
.
problemas."

\ ')
1

i.

.Oividiu a sua obra Elevar as pálpelJras en duas partes: poesía e o
que se coñece por prosa poética.
Na primeira busca a experiéncia
corporal, o primeiro sexo e o
amor adolescente; na segunda é

OPtNIÓN

UNHA FRENTE PARA A CULTURA?
Para muita gente, a uniom do nacionalismo político se está a converter, num referente estratégico de aq:om para o nacionalismo cultural.

"·

_Ilusiona o projeto de ir concentrando as di.;.
versas entidades, iniciativas e gentes da cultura, numha única estrategia (e/ou organizac;om) cultural. Pensa-se que, se a Espanha
aplicar violencia e repre·ssorri contra a nossa .
cultura em bloco, a resposta deveria ser a
unidade de acc;om de todos os agentes cul- turais galegas, xá que se considera ne.gativa
a atomización e dispersión de entidades .e
recursos.
A fórmula para artelhar essa ~ovimen
tac;om cu_ltural seria a velha Federac;om de
Associac;ons Culturais Galegas -agora
mesmo em processo de re-definic;om- ou
dumha Fundac;om Nac~onal.
Desde a nossa esperiencia de trabalho ct,{1tural organizado, que a nivel local no Pacho, quer a nivel nacional na Federac;om,
estimamos que o pacto político interclassis-

ANTOMMALDE
MANuEL RGUEZ. CASTRO

'°'

T . a necesidade
Vemos
do nacionalismo manter
o tecido do
associacionismo cultural
por cativo que seja.; e
tentar coordena-lo-. por
meio durnha
Coordenadora Nacional"

ta que representa o BNG, nom se pode re;
produzir linealmente na cultura.
Cada sector social representad~ no BNG através dum colectivo ou partido polít_ico, tem de
seu, umhas preferencias e consumos culturais
específicos. Os recursos humanos e materiais
estám enfocados para a satisfacc;om desses anceios. E isto nom é, polo de agora, nem bom
nem mau; simplesmente é. Por tanto, se cada
·sector social possúe umha demanda cultural
própria -além de outras gerais da sociedade-, achamos que é bom manter a diversidade e pluralidade da oferta cultural nacionalista, já que ajuda a achegar e sensibilizar mais
sectores sociais, ·do que o faria umha única estrategia. Consideramos qué isto repercutiria
de forma muí satisfactória para o BNG, xá
que representa ao nacionalismo político.
Por outra parte, a fórmula da -Fundac;om polo de agora é só um espelhismo foráneo. Por
definic;om, as fundac;ons gestionan capital;
se a antiga Federac;om e as entidades federadas tinham problemas económicos, pensa-se

quizá que, com umha nova fórmula jurídica
vam-se solucionar es tes problemas? Os só,
cios das agrupac;ons culturais vam entender
que, éstas se descapitalicem a prol dumha
estrutura nacional, deixando-as sem recursos
para as -suas actividades? Ou que as direitas
espanholas vam subsidiar umha fundac;om
nacionalista? Há que lembrar que, Galiza,
nom possúe o mesmo tecido socio-económico que Catalunya ou Euskal Herria; por tanto, certas soluc;ons daqueles paises podem
. nom ser acaidas para a nossa Nac;om.
~

Porém, vemos a necesidade do nacionalismo
.manter o tecido do associacionismo cultural
por cativo que seja; e tentar coordena-lo por
meio dumha Coordenadora Nacional que serva para assesorar ás entidades associadas na
gestom cultural, para po~enciar políticas de
cooperación inter-asociativa e dar cobertura a
grandes actividades de ámbito nacional.+
ANTOM MALDE foi presidente da Agrupación Cultural
0 Facho. M. RODRIGUEZ CASTRO é o presidente da
Agrupación Cultural O Facho

-,
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Pilar Vázquez Cuesta
'En Portu~al n?n se coñe_cen . o~ ~scritorés galegas por falta de promoción'
*

27

ROSAS
NOATAUDE
DELOIS
-PEREIRO

XAN CARBALLA

LUPEGOMEZ

Profesora emérita de Filoloxia Galega e Portuguesa na Universidade de
Santiago, a profesora Pilar Vázquez Cuesta ven de coordenar o especial
da prestixiosa revista Coloquio Letras (Funda~o Gulbenkian), adicado
á Literatura Galega, "un intento de estabelecer pontes que salven a distáncia de descoñecemento da realidade cultural galega en Portugal"
No prólogo do Colóquio fala
dunha preocupación moi distinta de Galiza cara a Portugal
e viceversa. Cal é a razón principal desa distáncia?
Penso que a preocupación galega
é normal e non desinteresada.
Hai un aspecto afectivo, pero
Portugal tamén representa o es,
pello máxico do que teria sido
Galiza, salva complexos de in,
ferioridade. Cando habia que
afirmar que o galega non s6 ser,
via para a poesía, o exemplo por,
tugués era bon. Curiosamente en
Portugal, case até este século, ta,
mén se dicia que o povo portu,
gués non era apto ·para a novela ...
O escritor na Galiza tivo un mo,
mento no que debeu escoller en,
tre a realización como escritor
ou como galego. O que o fai co,
mo escritor sentíase culpabiliza,
do, un pouco traidor. A Pardo
Bazán adicouse a facer publicida,
de da literatura portuguesa, e
cando di de Portugal "Mi España
chica", está a falar de Galiza. fi,
nalrnente hai unha utilización
corno arma dialéctica: Murguia
ou Castelao, cando dician diri,
xíndose a Castela,"Se aquí nos
tratades tan mal os portugueses
agárdannos cos brazos abertos".
Portugal ten moitos motivos pa,
ra ser ponto de apoio para o ga,
leguismo cultural e político.

Á inversa non se dá un fenómeno simétrico.
En Portugal teruos que pensar, á
hora de conformar unha deter,
minada imaxe, na grande onda
da emigración galega, que non

foco boa pr.opaganda. É un fenó,
meno normal, que tamén lle su,
cedeu aos portugueses no Brasil.
Quen emigra procede das clases
sociais máis humildes, e mesmo
que a consideración dos galegas
é sempre de honestidade, non
xerou interese. Asi se chegou ao
o absurdo de Anselmo de An,
drade, dicindo que ''Galiza era a
pátria de server dos criados do
xénero humano". Agora sucede
ao contrário, porque os galegos
falan con menosprezo dos portu,
gueses porque son eles os que
emigran acó.

.

CARBALLO

AS

20,30

NO CASINO

XOSÉ RAMON FREIXEIRO MATO E MANuEL PAN
ORGANIZA

A.C.

LCMIElllA

BARCELONA

SABADO

8

AS

20

HORAS NO CENTRO GALEG.O

DORES AsOREI E

PILAR GARCIA NEGRO
VIGO

11 AS 20 HORAS NA GALERIA SARGADELOS
.. MANuEL FORCADELA, XosÉ M. MnLAN E

MARTES

XAN

CARBALLA

A súa .poesía é coma él. Un pozo
de auga cunha hernorraxia.
Cunha auga fervendo. O seu
canto literário é unha vibración
íntima e social. Un corpo que
rnentres expira delira, fala. Reci,
taba os seus poemas póstumos
nun acto social. "Cómo non
chorar?" perguntábarnonos to,
dos. E él non choraba.

.

Tampouco a política dos libros
se entende ben. Na comisión
mixta hispano,portuguesa, ·para
aplicar o convénio cultural en,
trambos paises, o tema do libro
sempre estaba presente. Os li,
breiros sosteñen unha política
de prezo , no que a paridade das
moedas é distinta se se trata de

Historia da literatura galega
7

El foi maldito. Porque non po,
ñía valos ás palabras. Maldito,
porque abrazaba o mal, o subso,
lo. A súa poesía é carne triste.
Verdade á que agarrarse. Estan,
do vivo falou de morrer. Dixo
que se ia sen berrar, sen despe,
<lazarse. Esa é unha leción. Non
temer nada. A valentía por
· diante. Os comos da vaca, deste
povo, sereos.

O problemade que non se lean os
escritores galegas en Portugal é
que non se coñecen, non que
non se entendan. Como dicia fi,
del Castro, a mesma distáncia hai
de Cuba aos Estados Unidos que
ao revés; non irnos pensar que os
galegos son tan intelixentes que
entenden o portugués e os portu,
gueses tan burros que non enten,
den o galego. Pero non saben que
hai escritores galegos, que son
atractivos, que lles poden intere,
sar. No Jornal de. Letras, a conta
da saida <leste número, facian au,
tocrítica desa desatención portu,
guesa á literatura galega. Hai un
problema de intercámbio e de pu,
blicidade e difusión.

P I RIE I S I E I N I TIA I ClllÓ I N

VENRES

Unha cultura e unha tumba. Un
índio, uh poeta, Lois Pereiro. Solí,
tários e impotentes, nós, con vida
nas veas, invoc~olo. Non pode,
mas calar, perdelo. Neste mamen,
to, nen necrolatria nen siléncio.
O prant~ ·dunha cultura tén que
ouvirse. Agora, sen os seus ollas
limpos e amigos. A súa poesía é
unha montaña na nasa nación.

A. IGLESIAS

productos culturais, porque con, .
sideran que hai uns riscos co,
merciais maiores.
Pero da elite intelectual debía,
se esixir maior coñecemento.
T emos que pensar que o centro .
cultural é Lisboa. Mesmo un
Museu da Literatura que se fixe,
ra en Porto, cando David
Mourao Ferreira era Secretário
de Eultura, paralisouse. Pero
senda o Norte a zona máis forte
economicamente do país, non
dá levantado un movemento
cultural a~ seu redor que poda
equilibrar máis o país. Toda es,
critor .ten que ir .a Lisboa, que
está convertida nunha cidade
extendida en todas as direcións,·
e Lisboa ten moito menos a ver
coa Galiza , mesmo porque o
noso país, para eles, non ~ lugar
de paso a ningures. Miguel Tor,
ga é 'un exemplo dese afasta,
mento porque sendo do Norte
sempre que se achegaba a Galiza
<licia que viña a España.
As comunicacións son tamén
factor de alonxamento.
Agora mesmo segue a estar lon,
xe. Ir a Lisboa en tren é unha
aventura interminábel, con
transbordos, ... ademais é un
tren penoso. Tampouco por au,
tobus é fácil a comunicación.
Nas facul?ades de letras portu,

guesas debía haber cátedras de
galego, entendidas con rigor
académico, e puidendo xerar
arredor delas un intercámbio.
Tamén na Galiza o portugués,
presente na Universidade, de,
bia estar nos Institutos. O in,
tercámbio cultural de base deba
ampliarse e que non ficasen as
viaxes a Portugal en mercar to,
allas, porque ese turismo apenas
adquire libros, discos ou consu,
me cultura. Ben sei que isa im,
plica unha mellara das comuni,
cacións, porque ainda seguimos
igual ou case pior que hai anos.
O mesmo correo, despois de
tantos anos, segue indo a Portu,
gal via Madrid.
O debate da rexionalización
abre expectativas novas?
Hai moita sensibilización, ainda
que só se está falando de deseen,
tralizción administrativa ..Sempre
falo máis coa xente de Lisboa e
están alporizados, porque teñen
un conceito de Portugal, comó
Pessoa, de ·que é un só país, e non
ha lugar a esa división. Un Mi,
nistro como Valente de Oliveira;
utilizou como argumento o "peri,
go galega", e por iso chegán ~de,
bater cantas rexións deben criar.
Aquel home diciá que se facian
unha no Miño levarialle Galiza
unha parte do território. Iso ta,
mén é mentira, unha simples ar,
gúcia dialéctica.+

A súa poesía é un desgarro fatal
Pero branco, iluminado. Fisíca,
mente víamolo marchar. Pero él
non nds decía "adeus". Non. hai
porqué pronunciar esa palabra.
Hai que seguir. Povo en-marcha.
Segufr escribindo a história sen
esquecer que él pideunos e sí,
guenos pedindo fúria.
Fúria. Amor·. Revolución. So,
ños, Cando él falou da Hlstória
falou das infámias. Escrebindo
puido transgredilo todo. A súa
poesía era unha rebelión metafi,
sica. Un diálogo cun bci.ile de es,
queletes. Un exercício de exor,
cismo da hipocresía. Unha litúr,
xia da verdade. Unha danza en
siléncio, como o seu carácter.
Non podemos ser un povo que
non le as súas liñas. Que agacha
os seus párrafos. Pouco tempo an,
tes de morrer Lois Pereiro estaba
moi contento. Orgulloso de ser
lido e comprendido. Co seu de,
rradeiro libro, coma cun xoguete,
nas máns. Tivo a resposta do pú,
Q}ico. Comparteu as súas penas, o
cal lle dou ledícia. Non podemos
deixar que se alonxe ese barco
alegre que foi ás portas da morte.
Na marte, nen un · gran siléncio
nen un pranto estéril. Senón
moitísimas rosas no ataúde. Non
esquecer nunca. ·Seguer a invo,
car ao negro chamán que foi
Lois Pereiro. Seguer a lelo, orgu,
llosos de éli coma de nós, do seu
povo. Non enterrar, senón con,
fundir pasado, presente e cami,
ñar con .ollos libres. Que a nosa
c11lt.ura siga sangrando. Quera
dicir: viva. Como a tensión dos
seus poemas. Como · o epitáfio
que se rebela e non quere cha,
marse morte. Olvido. Non que_re
nen debe.+

•
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A dominante cult:urq da vaquiña
.....

.,.

Comisións Labregas, as únicas ·
moito ·da Vaquiña. Atrasados
eo ~nha entrevista cun
Gala e rion o Refraneiro da va,
c¡ue son: "'· · : .....
'
tn9zo galega guitarrist_a -de _ - ca de Xesús Ferro Ruibal, que é
obras que tentaron ~sa hexe~o
~'flamenco.·que se q·4eixa de .. · , móito má_is picante.
nia foron as novelas de vaqueiros de MarciaLLafuente Estefa0 caso é· q~e, por moito que di..,
· . que en Gali.cia dominá· "a cul,
ga o noso querido flainerico, . · nia,e Keith Lugar (pseudónimos
tura da vaquiñ·a". Con todos os '
al~do de cultura dominan,
non encontro na última ¡lonade republicanos represaliados) e
r~spetos, non 9 ·entendo moi
te, en Oalida;como en toda de Mátca ningunha ref~ren- · · ·. ese . libro de r~latos dun amigo
ben. En ·primeiro -lugar, a Va, ~,
das partes, Cataluña e Eus,
cia á Vaquiña senón'. dun besta · meu titulado Un mil16n de vacas.
quiña galega é moi :flamenca. ~
kadi incluida-S, é curioso consta;.
iMágoa .que .Augusto Assia
en segundo lugar; a productar como o xomal máis lido é o . . pardo chamad;t Jesús. Git. En
Pronto apárecen Pame_la. An- · . non se mollara máis no asunto
ción cultural va:cún case noll
deportivo Marca, a revista
coas influenci~s que ten! Con,
existe. Repaso os numeros
Pronto, e o máis visto, coa ex- - derson. e Isabel Pantoja e penso
feso que fracasamos. Nós~ a ireventos con patrocinio oficial · cepción do· Luar, cousas televi, · que s.ería un retorcimento ma,
chista pensar que, no fondo, esmandade protectora da Vaquie 'n on-aparece ningún . Día, da
-sivas como Esta noche cruzámo~
tán a falar de vaquiñas. En canña, amantes tamén de CamaVaquiña nin ningún Congreso · : el Mississipi. Non estou a·xulgar,
to ao programa de Pepe Navarón de .l!l Isla,· somos vencidos,
sobre a Vaquiña. e o Xacobeo .e > digo o que hai. En datos glorro e similares, nunca vin unha
un día e máis outro, por xentes
nin ningunha ex:Posición de · '_<bais, e. con productos.semellan,
Vaqlliña ainda que si aparecen
como Isabel Pres ley, Ana
Arte· Cowboy. Nos xomais fátes 1 o panor~ma non é moi dis,
moitos burriños.
Obregón ou· Claudia Schiffer.
lase moito das "vacas tolas"
tinto no Reino Unido, Portugal
ou Alemaña. En Noruega, Suebritánicas pero non encontro
Esculturais culturas dominanningún comentario sobre a
cia e· Finlandia, as estatisticas
on, en Galicia non domina.
tes. Ou xogan ao despiste ou
a cultura da Vaquiña. Acle,
cordura freudiana da marela.
son diferentes. Será que hai que
moito me temo que a maioría
máis do magnífico agitAdemáis, o libro máis vendido
papar algo de frío para quen~ar,
dos galegos non saben cantos
prop de Milucho e Lidia, das
é La regla de tres de Antonio
se cos libriñós. E en Suiza falan
teros ten a Vaquiña. •
·:
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A bola de cristal

Parécenme interesantes os libros
da história da literatura que está
facendo a AS-PG e A Nosa Terra,
e non quero que pareza publicitário. E recomendaría para calquer
momento o Sempre en Galiza de
Castelao, do que se debian facer
edicións resumidas para a xente
máis nova. Lelo non lle viria nada
mal a eles e a esta terra.

Despois dun tempo de parada o
boletin Bendado que vostedes fan
~egue a dar conta de todas as n~
vidades bibliográficas.
Envianse 4.200 exemplares a todo
o mundo e vai a todas as bibliotecas. Deixárase de editar porque tiña
unha pequena axuda da Conselleria
de Cultura e consideraron que non
prestaba servizo, agora alguns números teñen axuda de Política Un,
güística, e sae cada dous meses. In,
clue todo o libro que sae en galego,
todo o editado en Galiza en calquer
outro idioma, revista e tamén al,
gunhas navidades de portugués.

Aquelas boias, de cristal verde,
marcaban no mar ci extremo
do cabo das nasas ou dos tras,
mallos. O sol refulxía nelas e
ficaba prendido na súa esfera
como leves puntiños de luz.
Ela era a primeira que subía ·a
bordo, ó recoller as artes, e d_a
maneira en como caía, do gol,
pe que daba sobre a cuberta,
había quen' adiviñaba que ía
vir entre as redes. E cando o·
. tempo e as ondas acababan
rompendo os cabos, estas saían
á praia coa mallante, envoltas
no argazo que os labregos reco,
llían para abono.
·

O soño dos rapaces, que trinta
anos atrás xogaban entre nasas
e trasmallos, era ter unha bola
destas, como se fose a esfera-

Que libros recomendarla?

Un libro que creo que é interesante, Solrre as vangardas, de Xesus
González Gómez (Laiovento).

X

uen sabe se o dono des,
te hórreo, de preto de
.
Camariñas, non quixo
abordar · ax.ia do universo
- con esta bola de cristal, substi;
tuíndo o pináculo que na maio,
ría das veces se ergue nun dos
pinches, o símbolo fálico' por
excelencia, protector contra as
desgracias, agoirador de boa co,
lleita e da: mu'ltiplicación dos
grans, polo símbolo do roáis im,
portante dos deuses, o Sol, a
bondade e a dureza capturadas
nesta esfera que, conxuntamen,
te co hórreo, trae á memoria as
<lúas almas de Galicia: a mari,
ñeira e a labrega, perfectamente
conxuntadas.
·

'Ler o Sempre en
Galiza non lle viria
mal a esta terra'

Que libros está a ler?

a non é doado ver boias
de cristal, nin flotadores
de cortiza, nin cordas de
esparto nos portos, todo foi
substituído polo plástico e o
nailon, moito máis barato e
duradeiro; pero aínda queda
nos currunchos da memoria a
lembranza daqueles elementos
que vestían os peiraos ou saían
ás praias formando parte da
mallante. '

·1

Xesus Couceiro

A

1
o
Sinl

Foi pioneiro na comercialización
do libro portugués na Galiza.

das xitanas, para buscar nela a
'fórmula pola _que puidesen adi,
viñar o porvir, e viv;ir sen penas nin coitas que contar. Ou,
tros máis materialistas, perdían
os días rascando na boia cunha
pedra de seixo ata abridle un-:
ha r.egaña, e por ela ían atacu·ñando, peseta a peseta, os seus
~forros, coa pretensión de ~on,
· verter aquela bola de s.oños no
cofre dun pirata aferrador.

' e· . .uriha bola destas, un na,

.~egante experto e home
de mundo, afeccionado á
maxia e á adiviñación, conver,
teu a un cativo, soñador e xo,
guetón, nuh desconfiado e des,
crido, por non saber aplicar,
con ela o co neno, un xogo dé
ilusionismo.

As travesuras do cativo, que
daquela aínda non cumprira os
dez anos, pensaran os pais cas,
tigalas c_µnha ameaza traída
desd~-o Máis Alá. E nuñ cuar,
fo máis ben escuro, o home de
mtfndo-~e amigo da familia,
preparou o seu teatro rodeado
de toda a casa, para invocar o
espírito dun tío-avó do neno
qúe, sen facerse de rogar·, apa,
receu no iñt~rior da bola, en
cor sepia, inmóbil, de amplos
mostachos e traxado á antiga
usanza, levemente iluminado
por un cabo de vela. O suposto
"médium", mirando aquela
imaxe, transmitíalle á familia
o que o antepasado lle comu,
nicaba a el: que o cativo fose
bo cos país, que estudiase moi, .
to, que fose o~ediente e, sobre

todo, que non faltase ó cate,
cismo.'

A

o neno 'Pareceulle raro que
aquel antepasado non ti,
vese nada máis importante
que facer no Outro Mundo que
.vir a botarlle sermóns. Máis
aínda cando todos eran a gabar
\:)queles "bos corisellos" que da,
ba o defunto.
.

A desconfianza levouno a bus,
car a bola na que se refuxiaba o
seu antepasado; a ver por que
lle collera manía .. ~ e cal sería a
súa sorpresa cando encontrou
que a boia tiña unha fenda, e
por ela introducida a foto do
tíoavó. Desde aquela, o cativo
sempre foi un descrido e . un
desconfiado.+

De momento a demanda é superior
á oferta. O comportamento dos editores portugueses cara á Galiza é
moi superior que ao revés. Eles te,
ñen outra agresividade na comer,
cializacion, e están moi interesados
no mercado galego. Agora é máis
fácn o intercámbio desde que me,
llorou a comunicacion coa ponte
nova, a apertúra da fronteira, e o
transporte directo. Nas librarias ta,
mén se pode facer a consulta do
ISBN portugués en CD,ROM, o
que facilita máis intercámbio e co, .
ñecimento do catálogo vivo.
Demostrou que unha librarla adicada ao libro galego non só e.r a patriotismo senón un bon negócio.
Ternos duas librarías na Coruña e,
Santiago, levamos moito anos e de
momento fumos pagando as factu,
ras ... Agora en Ourense abriu a
Livraria Torga e coido que tamén
lle vai ben. É importante que se .
diga que se pode vivir do libro ga,
lego e non só o libreiro. Para a 1.m,
portáncia qu~ ten· unha indústria
cultural deste calibre non se lle
presta at.ención dabondo. •
\.
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O Trinque
2993 ~ Orwell en Compostela
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"O piar foi que deixaron ·
de chamarlle don Manuel
para se referir a el
comq O vello". Carlos
Mella conta en Luces de
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Fisterra, esperpento
xacobeo (Espiral Maior)
as intrigas da sucesión de
Fraga no fin _de sécuto
próximo.•
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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Carbailo

\

•TEATRO

.t':

HOSTIA
-

Polo C~ntro Dramático
Galego, a partir do texto
- de· Atffiando Cótarelo Vá': ·:_
· ' .Ueclor. Estarán; no Auditó- ' ~
~ río ·Gustavo Fre-i re ·do ·z.o , ao 22 con,p<!Ses._ás 8',JQ d:L ~

.• ::-

RUA SALSEPO[)ES, ~66

.

~-.~

A Bactéria Hilarante~rgd
nulo de produción de actividades teatraís apresen ta ·a
; '

.sua obra ihfantil (os 'actores e- acttices teñen idades
que van dos 5 aos 14 anos)
Rua Salsepodes, '666 . Unha
de terror para este Venres
7 ás 8,30 da tarde na Casa
da Xuventude.

A Corufia
• EXPOSICIÓNS
MASONERIA
UN1VERSAL
O Kiosko Afonso oferece
un percorrido pola história da rnasoneria, desde os
seus antecedentes ao seu
n acirne nto , sen esquecer
unha aproximación ao
funcionarnento das Lóxias
Masónicas . T amé n nesta
mostra expoñe n xoias
vinculadas ás lóxias, xa
veñan de fundos inédiros
da Real Académia Galega, de coleccións particu1a res, ou da lóxia Agra
Solis que é a organizadora
da exposición. Estará
aberra até o 30 de Xuño
en horário de 12 a 14 e de
18 a 21 h.

,:~arp<.:· 1 ·..:---~ .. <»,,'~"- ~
'·NAU DE.. f\MÓRES ::. ._.

·,,~2;< ·1·
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, MEJSCEé:: c

W, A HORA s 'INALADA. John

Badham (Xogos de guerra) intenta
facer un thriller ao Hitchcock (Estranos
nun tren), cunha estrutµra de temPo real
(S6 diante do perigo) e cunha trama de ase,
sinato 'd e político/ca de fondo UFK). As
tres vias fallan estrepitosamente. Johnny
Deep e Christopher Walker naufragan nas
suas persoaxes e o filme amosa, roáis unha
vez, o infaI}tilismo, a puerilidade e a falta
de rigor ( trinómio xa crónico dun tempo a
esta parte) dos guións feítos coma chouri~ nas charcuterías hollywoodenses.
~ FOUR ROOMS. Carro histórias
asinadas por Allison Anders, Alexandre Rokwell, Robert Rodríguez e
Quentin T arantino, cun botóns e un hotel

..M.oana
. .

~

.

.

.z: . ,. -=" ~

HEAT. Uíxha película (qué son '

·duas) para que Pªcj.no e ge ;Nírp
amosen as so.as cú,alidades, roáis feble~
que nunca.. sobre r-OQo P~cino quesobi~~ .
actaa. M ichael Mam:í' (O deM::adefro"
mohic.a.no) pon a cámara ~o semcio dos '
divos. Non paga a pena.• ._.
' ,.~:

:~-f~-

Ainda está aberra na sá <le
arte do Pazo da Maza a
mostra fotográfica sobre o
Lugo da posguerra. Organiza o Coléxio Oficial de Arquitectos de Galiza.
•MÚSICA

Amasa cadros recemes baixo o título Dende o Atlántico, até o 23 de Xuño no
Casino do Atlántico.

o MESIAS
A partitura de Haendel interpretada pola Orquestra
de Cámara Raiña Sofia e o
Coro da Universidadé de
Santiago de Compostela,
baixo a dirección de Juan
Carlos Dorgarnbide. O Xoves 6 no Circula das Artes.

VIDAL ABASCAL
A CORUÑA

Orquestra

Sinfónica de
Galicia

•TEATRO
DUETIO DE FIO
O Sábado -S ás 11,30 da
noite -no Café ·do Real, o ·
grupo Viravolta pon en
cena a peza cómica Duetto

de fio.

Ou.rense
LUGO NÁ POSGUERRA

MINGOS TEIXEIRA

Concerto
lírico
Ángeles
Blancas
G'11in coa

T amén. o auditór-io ,Gu.staUI}. pase
(Luns 2~ _ás_8,JO do serán)
da peza N au de amore~ do
poeta 'portugués Gil Vi -'
cente (1465-1470), agora
adaptada polo Centro
Dramático Galego. ·

yo Frnir.~ ac,ol!e

Expo ición obre o importante matemático Enrique
Vidal Abascal nos locais da
Fundación Barrié. Até o 30
d Xuño.

FILARMONICA
DE BOOURGAS

•MÚSICA

•µPOj!ClóNSVIRXiÍJO
Obra do recoñecido pintor ourensán na sá de Caixagal ic ia. Abre até finais
de mes.

• FEIRA DO LIBRO
ÜUTRA EDICION
DA FEIRA DO LIBRO
A Federación Galega de
Libreiros, organiza a Fe.ira
do 1 ao 9 de Xuño en Ourense.

Porriño
• EXPOSICIÓNS

En concerto o Venres 7,
dentro da Semana da Música do Corpus Lucense.

H ÉROE DEL SILENCIO
En co nce rto o Sábado 15
no Coliseum. Venden entrad as (2.000 pta) no
Centro Comercial Catre
Camifios, ou fara da Coruña: en Ferrol (Discos M4 ); e en Santiago (Disco
Laser) .

•ÓPERA
FESTIVAL DA ÓPERA
NO AUDITORIO

O XLIV Festfoal da
Ópera remata esta semana
no Pazo de Congresos-Auditório con Bastián e
Bastiana que oferecen en
concerto didáctico até o 7
de Xuño, o mesmo dia 7
pódese :¡¡sistir ao concerco
lírico Angeles Blancas
Gulin coa Orquestra Sinfónica de Galiza.

UNHANACION

Ferrol

L\lg'--o_ __

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFIA
SUBMARINA E
00 MEIO AMBIENTE

GAI.EGa3 NA ESCALElRA

O Ateneu Ferrolán acolle
duas rnostras fotográficas
durante o mes de Xuño,
Fotografia submarina (até o
25) e Fotografia do meio
ambiente (até o 20 de
Xuño).

A Guard.a
• EXPOSICIÓNS
ZECA AFONSO,

•TEATRO
HOSTIA
O Centro Dramático Galego repesenta a peia de
Armando Cotarelo Valledor, no Teatro Rosalia
Castro, ás 9 da noite do
12 ao 16 deste mes de
Xuño.

TIMOR LESTE.

UN Povo,

A Asociación de Amiza,
de Galego Cubana Fran·
cisco Villamil, organiza
unha mostra que permite
achegarse á persoa -e á
obra dQ cantor da revolución portuguesa. Pódese
visitar até o Domingo 9,
de 7 a 9 no Centro cultu- ·
ral da vila.

O fotógrafo Xurxo Loba·
to expón esta série de foto gra f i as onde recolle
unha estensa lista de figuras sobranceiras da actua1idade galega, sernpre
nunha escaleira. Pódese
visitar na sá de mostras de
Caixagalicia, até o 20 de
Xuño.

OCASTRÓ

•TEATRO
O Café Liceurn achega durante o mes de Xuño unha
mostra da actualidade no
O grupo Espello Cóncavo
Timor Leste, a ex-colónia
portuguesa que tenta agora
interpreta a peza de Nell
Dunn, Martes 11 e Mércodefenderse do imperialismo
res 12 no Auditório Gusta-_ - indonésio para man ter ·a
vo Freire.
sua independéncia:

VAPORES

•MÚSICA

SANTIAGO FELIU
O Sábado 8 ás 11,30 no
Café Liceum, cunha entra'· da 600 pta'. (500 pta. se se
compra antecipada no próprio Liceum ou río Dublin
de Vigo). Santiago Feliu'
pertence á última promo. ción da Nova Trova Cuba- na á que se incorporou no
remate dos setenta. O irmao de Vicente Feliu,
compañeiro de cenário de
Pablo Milanés e Silvio Rodríguez, confésase un poeta
que canta "no momento
-xusto no .que debernos e
podemos optar pola coraxe
de viver en paz e non por
este exceso de ·marte que
ternos fabricado ·nos últimos cen anos".

OURENSE ·
. Cachonda
do Paroguai.
Virxílio expón
atéfinais
de mesen
Caixagalicia.

Porto do Son
• EXPOSICIÓNS

--

FOTOGRAFIAS
EXOGUETES
O programa Preescolar n a!
Casa leva pola Galiza a
mostra dobre "A través dos
teus ollos e coas tuas
mans", unha primeira parte
recolle fotografias en grande formato con consellos
para a educación dos nenas , a outra "Coas 'tuas
rnans" é unha colleita de
rnáis de cen xoguetiños feitos na casa a panir de refugallos. Os organizadores teñen previsto expoñer en
Porto do Son do 10 ao 14
de Xuño, logo pasarán por
Pazos de Borbén (do 17 ao
21), e .a panir de ai van a
Lugo, ·a Palas de Rei (dias
29 e 30), Friol (do 6 ao 7
de Xullo) e Monterroso (do
8 ao 11 de Xullo).

SANTIAGO

lgn6cio Basallo
expón obra
recente

na Casa
da Parra.

.

DE VILAOONGA
A Biblioteca Provincial de '
Lugo· abre até o 15 de
Xuño, esta mostra sobre o
Castre> de Viladonga que
cunha estensión de 10.000
m2 é un dos maiores xacimentos arqueolóxicos da
Galiza. Ali foi onde en
1911 apareceu o torques
de ouro (colar xa ernpregado no tempo dos celtas)
da colección Gil Varela
normalmente exposto no
Museu .de Lugo.

•
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Convocatórias

• EXPOSICIÓNS

60 ANOS·
DO EsTATUTO DO 36

Até o 18 de Xullo na sá de
mostras da Casa da Cultura
pódese visitar unha importante escolma recollida pola
Ateneu Redondelán para
conmemorar os 60 anos do
Plebiscito do Estatuto de Autonom ia. Ali expoñen
os albumes de guerra de
Castelao,· os gravados do
Fardel da Guerra de Xosé
Conde Corbal, e a _colección de Isaac Díaz Pardo
de cartazes do Plebiscito
do Estatuto de Autonomia
do 36, xÜnto da revista Terra, voceiro do Partido Galegu is ta de Red onde la.
Unha mostra que aco1J1paña outras _iniciativas nas _
que colaoora 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 ]. Figueroa.
E para rematar o programa
a apresentación do libro Aillados na memória dos presos <la Illa de San Simón (o
Venres 14 de Xuño ás 20,30
h. na-Casa da Cultura) da
man dos a'utores Antonio
· Caeiro, Clara de Saa e
Juan González.

A Consellaria de Família Muller e
Xuventude abriu o prazo de inscri-ción par~ os certames Xu11entude'96.
Estes certames acollen expresións di;
versas como teatro (admiten solicitudes até o 14 de Xuño), narración e
ensaio (até o 14), canción (aberto
até o 28 de Xuño), fotografia (até o
2 de Setembro), banda deseñada (até
o 2 de Setembro), deseño de moda
(até o 1 de Outubro), coros polifónicos (até o 8 de Outubro), e artes
plásticas (até o 14 de Outubro). As
persoas interesadas en calquer dos
prémios han de ter menos de 30 anos
e residir na Galiza. Para calquer detalle sobre os certames pódese chamar
as delegacións provinciai-s da consellaria, as oficinas de información xuvenil ou ao Teléfono Xove (902-15 25
35). Os enderezas das delegacións:
na Coruña, Durán Loriga, 9-1 !!_¡ en
Lugo, Ronda de Fingoi, s/n; en Ourense, Avenida da Habana, 81-baixo;
e en Ponteved~a na rua Benito Carbal, 47-2 2 .

Lenzo de Yoon Kyung Youl da ·colección Valdarte do Barco de Valdeorras.

O Posmvo
do un modelo especial) teñen que
chegar acompañadas dunha curricula
do autor e cinco fotografias de obra
recente, antes do 15 de Xuño a:
Valdearte. Casa da Cultura. 32300 O
Barco de Valdeorras. O concello correrá cos gastos de mantenza e aloxamento dos seleccionados entre os
dias 15 e 26 de Xullo, mentres realizan as suas obras con total liberdade
de estilo e tema. Os pintores deberán
traballar ao ar libre, mentres que os
esultores contarán cun espazo cuberto e cos materiais e méios -mecánicos
que se acorden. O concello quedará
con duas das obras realizadas durante
o tempo da bolsa. Maior informacón
na Casa da Cultura do Barco: (988)
32 00 53.

BECA DE PINTURA E
ESCULTURA DO BARCO -

O Co_ncello do Barco convoca por
quinto ano consecutivo Valdearte,
unha beca de pintura e escultura que
terá lugar entre os dias 15 e 26 de.
Xullo de 1995. As solicitudes (segun-

ARTELIX0'96
Lago do grande éxito da edición do
ano pasado, a agrupación Josefá e
máis o Cine clube Claqueta están a
pr~parar o Artelixo'96, que terá lu-

Santiago
•DANZA
EN PÉ DE PEDRA

A sá Galán e máis o Concello de Santiago promoven a
segunda edición <leste espazo aberto para a difusión da
danza cor-temporánea a celebrar en várias prazas de
Santiago os dias 7 e 8 de
Xuño. Neste fin de semana
compañias estranxeiras farán intervencións de non
máis' de 20 minutos na rua
baixo a consigna En 'Pé de
Pedra (danza para paseantes). Os horários e participantes: Rosa Muñoz (Barcelona) coa peza De Lirios
(15 min), os dias 7 e 8 ás
13,30 h. na Praza de Fonseca. Mónica Valenciano
(Canarias) con Pesogallo
(20 min), os dous dias ás 5
na Praza de Abastos. T amén
os dous dias ás 7 na Praza do
Toural, Jerry Snell e Nadine Thouin (Canadá) estrean Phisical Street Theatre
(20 min). A compañia Prometeus Dance de Bastan
tamén estrea a peza De Profundis (6 min) os dias 7 e 8
ás 9,30 na Rua do Vilar, e
ainda odia 8 ás 12 da noite
na Praza da Quintana, pe•
cha Pé de Pedra con Shoot
de moon (15 min) . Tamén
está convocada a catalana
Margarita Guergué que interpreta a sua coreografia La
rosa sin porqué (20 min) os
dous dias ás 9 ,30 na Praza da
Inmaculada.
TERESA NIETO

A sá Galán trae á coreógrafa madrileñá Teresa·
Nieto, coa a sua peza La
Mirada. En cartel os dias
13, 14 e 15 ás 10 da noite.

• EXPOSICIÓNS

.

ITINERARIOS

Os cadros máis recentes do
pintor tudense Roberto
Campos na Galeria Sargadelos. Espón até o 22 de
Xuño de 10,30 a 14 e de
16~30 a_20,30 h:

mata o 15 de Xuño . O concurso
contá cun primeiro prémio de
100.000 pta. e un segundo de 25.000
pta. que poden quedar desertas .
Maior' información no Centro Gale.go de Bizkaia en Barakaldo: Galiza,
3. 48902 Barakaldo. Bizkaia. Teléfonos: (94) 490 34 29/499 29 92; fax
(94) 490 34 29.

CERTAMES XUVENTUDE'96

ESCULTURAS
DE BASALLO

RETROSPECTIVA
DE LAXEIRO

lgnácio Basallo expón
obra recente na- Casa da
Parra. Esta mostra estará
aberta dural}te Xuño, Martes a Sábado en horário de
mañá e tarde, e Domingos
só de mañá.

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

gar no mes de Agosto en Redondela
palas ruas e prazas da vila, onde expoñerán pezas feitas con materiais de
desfeita e lixo .en xeral. Asi pois convocan a todos os artistas interesados
en expoñer algunha obra. Ademais
este ano completan a exposición na
rua cunha mostra pechada para as
criacións de pequeno formato. Para
calquer proposta (cinema, charlas,
colóquios, teatro, música, etc) ou envio hai que falar cos organizadores
no (986) 40 26 93.
CONCURSO DE CONTOS
BREOGAN

O Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo convoca o XXIX Concurso
de Cantos 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 re-

raninfo da Faculdade de Xeografia e História. Os po·
nentes veñen das universidades de Lisboa, Zaragoza,
Bologna, Valencia, para fa.
'lar baixo tres lemas: "Perspectivas teóricas comparativas", "As bases clo poder.
Caciquismo e poder local na
. Galiza: continuidades e
cámbios", e "A loita polo
poder. Movimentos sociais
alternativos e poder local en
_ Galiza, entre a ruptura e a
acomodación". Cada sección do congreso conta a
maiores cunha dúcia de comunicacións. Para asistir ao
congreso hai que pagar unha
cuota de 2.000 pta. se se é
estudante ou parado, senÓI).
a matrícula vai a 7.OOC pta.

Sárria
•TEATRO

MAX ERNST

Obra gráfica ha Fundación
Eugenio Granel! . Abre de
Luns a Sábado de 11 a 14 e
de 17 a 21 h., Doming~s de
-11 a 14 h., e Martes pechado.
ARTURO REBOIRAS

A galeria Minotauro acolle
a segunda mostra individual do artista marinense
Arturo Reboiras.

•CONGRESO

MOURENZA

PODER LOCAL, ELITES
E CAMBIO SOCIAL NA
GALIZA NON URBANA
(1874~ 1936)

Producións Librescena recupera Mourenza un drama. de
Armando Cotarelo Valledor,
ao redor da terra, a emigración e o amor. A representación en Sárria, o Venres 14
na Casa da Cultura.

A Universidade de Samia~
go, a através do seu Departamento de história contemporánea, organiza un
congreso internacional os
dias 14 e 15 de Xuño no pa-

Tomiño
• EXPOSICIÓNS

Roberto Campos está na Galeria Sargadelos de Santiago.

RECUPERAN O LIÑO

O alunas do Coléxio Público 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
alunas houberon de recopilar información, trebellos,
fotografias, di tos e fa las,
entroutros engados que agora reunen en carro fiadeiros
murais de 5xl,5 m. O traballo de recolleita vai completado cunha mostra dos trebe llos empregados na
elaboración e algunhas teas
e mantas de-liño. Pódese visitar os dias leitivos de 9,30
a 16 h. Para concertar visi-

A Aula K da Coruña, organiza un
curso de especialización fotográfica sobre a obtención de cópias positivas en
B/N de alta calidade. Será impartido
por Luís Plácido durante duas semanas
a partir do 17 de Xuño, en horário de
19 a 22 b. na Escala de lmaxe e Son:
Someso, 6. Para maior infor¡.nación
chamar ao (981) 13 41 24.
PREMIO DE POESIA
]OHAN CARBALLEIRA

O Concello de Bueu decide apoiar á
poesia e homenaxear a Johan Carballeira, intelectual dos anos 20 afincado na vila. Este prémio está aberto a
todos os que apresenten os seus orixinais (os poemas han de superar os
cen versos) na normativa oficial, con
duas cópias, antes do 30 de Xuño de
1996 na Casa do Concello: Eduardo
Vincenti, 8. 36930 Bueu. O prémio
ten a dotación única de 125.000 pta.
para o primeiro clasificado.•

•CINEMA

Arnás, López Sancho, Pina
Lipináñez, Luis Femández,
Daniel Mermo, Valladolid
Carretero, o vigués González Lagares, Rufo Navarro,
e Rubén Dario Velázquez.
Abre os laborábeis de
18,30 a 21,30 h., e os festivos de 12 a 14,30 h.

SOUVENIR

BANG-BANG

Un filme que dirixiu Rosa
Verges en 1994 para o pase
do Mércores 12 do Cine
clube Lumiere. Será ás
20,30 h. no Auditório do
Concello. Entrada 300 pta.

Pinturas de Ana Cristina
Leite na galeiria Ad-hoc.

tas en grupo ou calquer outra custión. chamar ao telé-

fo~o (986) 62 26 51.

Vig_o_ _ __

• EXPOSICIÓNS

17

ARTISTAS NOYOS

O Colectivo Artístico lrmaslexos é o responsábel da
mostra aberta na sá da estación do tren, onde 17 xoves
criadores levan as suas obras
recentes de maior interese.
Pódese visitar até o 14 de
Xuño de 7 a 9.

DO

ROMANTICJSMO
AOS ANOS VINTE

O Centro cultural Caixavigo abriu a mostra Do romanticismo aos anos vinte encadrada no ciclo A arte galega
na colección Caixavigo. Ali
expoñen máis de 90 obras
de 51 autores nadas desde
comezos do século XIX a
primeiros do XX. Abranxe a
corda cronolóxica. que- vai
de Pérez Villaamil (18071854) a Manuel Colmeiro
(1901), co~ 'cadros de Maside, Castelao, Arturo Souto
ou Serafin Avendaño. Abre
até o 16 de Xuño en horário
de Luns a Venres de 6,30 a
9,30, Domingos e feirados
de 12 a 2,30.

e

PSICOGRAMAS

Fernando Valeiras expón
na Sá dos Peiraos perta de
40 _radiografias pintadas
baixo o título Psicodramas .
Até o 23 de Xuño.

MEMBRANA

Esculturas de Monica Ortuzar que van desde composicións con vellas potiñas
esmaltadas aré 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 s6 abre á tarde
e domingos á rnañá .

•MESA REDONDA
NACIONALISMO E
HISTORIA

A Nasa Terra artella a mesa
redonda sobre Nacionali •
mo e história, que ten lugar
o Venres 15 ás 7,30 do serán no auditório do Centro
cultural
Caixavigo. Ali
han falar
recoñecidos historiadores
como ·
B i e i to
Alonso,
L o i s
Obelleiro
Piñón,
Anselmo
L ó pez
Carreira
e Francisco Carballo, con Cesáreo Sánchez no papel de
moderador.
•MÚSICA

NOVE EXPRESJONS

SOZIEDAD
ALKOHOLICA E BOIKOT

A Nova Sá de Exposicións
Caixavigo acolle até o 17
de Xuño, obra de 9 artistas
de todo o ~stado, Vi_c~r_:te

A sala Óxido de Vigo ten
previsto para o Sábado 8 de
Xuño, o concerto de Soziedad Alkoüca a máis Boikot.

VIGO_

Homenaxe
a Francisco
Carballo.

•
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Anuncios de balde
• Descenso de ríos e rotas pola
enseada de San Simón, en piráugas
estábeis, fins de semana, organiza o
Náutico de Cobrés. Chamar en horas
de oficina ao (986) 26 24 95, ou ao
67 24 71 ás noites.
• Urxe vender 100 accións éle A
Nosa Terra, a 4.000 pta. Teléfono
(986) 47 21 87.
• Gralha. Boletim lnfomativo N2 11:
Objec~om Fiscal (como faze-la).
interéssante entrevista a Dias
Pardo, A Informática em Galego, e
as secgóes habituais Konstantino
Graphia, Circo Normativo, Polos
Correios, etc. Recebe-o de graga, assina Gralha. Apartado 678. Ourense.
• Já podes conseguir a bonita nova
camisola de Meendinho: A derradeira lit;om do mestre, homenagem a
Alexandre Bóveda no 60 aniversário
do seu assassinato. Pede-a contra reembolso indicando talha ao Apartado
678 de Ourense. Pre~: 1.500 pta.

EncruciUada
tamento económico en Ourense cidade. Chamar ao (986) 88 16 17.
• Véndense siberian-husky, netos
de Artic-Blue, James Bonde, Th.
Mundo. Interesados chamar ao telf.
(981) 65 06 44.
• Nativa 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, 1412 . Tamén podes usar o teléfono
(986) 22 44 57, de 5 a 9 do serán.
• Gatiños pequerrechos, espilidos
e agarimosos. Se queres un de agasallo chama ao (986) 43 29 1O e pergunta por Alberto , ou por Daniel no
36 33 75.
• As Viaxes Céltigas ten a vosa dis-

• Cursos de Inglés para novas e
maiores en Edinburgo (Escócia).
meses de Xullo e Agosto, acompañados por profesora: (986) 26 49 95 .
• Alugo apartamento estúdio en
Sanxenxo, Xullo e Agosto. Chamar
ás noite no (986) 72 44 76.
• Véndese precioso vestido de
noiva. (986) 23 67 06, perguntar por
Maria Xosé.
• Persoa responsable busca apar-

posición material actualizado deste 96
para a vosa estáncia nos paises cel-·
tas. Todo sobre exposicións, festivais,
feiras a desenrolar este ano ; asemade de información sabor 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 concretos a visitar.
Mandade 200 pta. en selos a: As viaxes Céltigas. Apartado 1364 (sucursal-1). 15007 A Corunha.

• 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 seles 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. '
lntéresados chamar á noite ao (982)
33 17 00, e perguntar por Manolo.
• A Cova da Terra, tenda de comér-

cio xusto : eremos nun comércio no
que as persoas somos o primeiro, en
potenciar as organizaCións que nos liberen (aos de aqui e aos de aló) das
estruturas de explotación e qpresión. O
consumo non debe servir para aumentar o enriquecimento duns poucos e o ·
emprobecemento de moitos. Por iso ,
vendemos produtos procedentes de
cooperativas e comunidades dos
países emprobecidos aos que $9 lié
paga o prezo xusto. Os benefícios repercuten sobre todos os membros da
comunidade a través de mellaras sociais . Na Cova da Terra atoparedes
alimentación, artesanía, libros .(ecoloxia, economia, denúncia ... ) e produtos reciclados. Tamén ternos un espácio adicado á difusión das asociacións que teñan algo que cambiar
na nos a sociedade. Sari Pedro , 13
(Galeria Novocentro). Lugo. Teléfono ·
(982) 23 02 11 .•

CATRO MOSTRAS
DE ARTES PLASTICAS

CHORAL PHYDELLIUS

O ába<lo 8 de Xuño no

O Dia de Portugal é come-

Centro V 1ciñal e Cultural
de Valadares terá lugar a
apre ncación do grupo de
cantiga Anamoura .

morado polo seu Consulado en Vigo, co concerco da
Chora! Phydellius o Luns 1Ó
ás 8,30 do serán no Centro
cultural Caixavigo.

HÉR E DEL SILENCIO
PIMENTEIRA

Actuan o Veme 14 no Pavillón Municipal do Deporte da Trave as. As entrada (2.090 pta) están á
venda en Elepe e na Columna CD.

Concerto flamenco con
Xesus Pimentel e Marcos
Teira, o Martes 11 ás 8,30
da tarde no Centro cultural
_Caxavigo.

As III Xornadas de Artes
Contemporánea do Porto
oferecen catro mostras até
finais de Xuño: Currículum
Vitae (no Instituto Francés)
con aportacións de Mathew
Antezzo (USA), Maurizo
Cattelan e V edova Mazzei
(Itália), Noritoshi Hirakawa (Xapón), Didier Trenet
(Frama) e Jean Jacques
Rulier (Franza). As outras
exposicións corresponden a
Cildo Meireres (na Fundar;ao de Serralves) e a Sophie Calle que amosa a sua
instalación Eurov (na Sinagoga do Porto). A mostra
colectiva Mais da que ver
(Moagens Harmonia) pecha
a oferta das Jornadas con
pezas de Fiona Banner, Luisa Cunha, Ceal Foyer, Ana
Hatherly, Rogelio López
Cuenca, Roger Meintjes,
Paulo Mendes, António
Rego, Joachim Schonfeldt e
Rirkrit Tiravanija . Maior
información na Funda<;ao
de Serralves: (07-351-2)

618 00 57.

HORIWNTAIS l. Ave de rapina nocturna 6. En cantidáde
elevada 10. Ao revés, emiten un son 11. O lugar ~n que 12.
Barraquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos 14. Que
chama a atención por ser estrafü> para nós 17. Acredita,
considera.que algo é verdadeiro. 19. Contracción do pronome persoal 20. Persoa de sexo masculino 21. lnstitutri7 23.
Concello da provincia de Pontevedra 24. Parte final do intestino 25. lmpede que se faga unha cousa 27. Pasa a vista
sobre un texto. 28. Que perdeu unha man, un brazo ou parte deles, no feminino 29. Relativo á voz 30. Proxenitor 32.
Enche un espacio 34. Nese lugar -36. Peza que cobre cada
unha das mans para as protexer 3?. Nome de dúas constelacións do hemisferio Norte. 38. Acido desoxirribonucleico
39. Pronome de terceira persoa suxeito 44-. Ao revés, décimo sétima letra do alfabeto grego que corresponde con R.
43. Súnbolo do sodio. 44. Relacionado cos monxes 48. Habilidade para actuar con coidado 49. Xuntar, agrupar

l. Cada unha das posicións do cambio dun vehículo 2. Ao revés, que non está vestido 3. Perde o equilibrio 4. No día en que estamos 5. Cada unha das pezas do
esqueleto 6. Apócope de moito 7. O que ven despois do
dez 8. Despistado, distraído 9. Pronome persoal 13. Ao_revés, muller do filio en relación cos pais deste 15. Forma
parte dunha expresión que significa "por moi pouco" 16.
Nalgúns xogos acción de pasar o balón un xogador a outro
18. Con moita emoción 19. O contrario de seco 21. Taboleiro cunhas boliñas que serve para ensinar a contar 22.
Acha, descobre 25 . Que non ten nada dentro 26. Lugar
onde se celebra sacrificio 30. Completa 31. Local onde se
imparten as clases 33. O mesmo que osma 35. Inscrición
que figuraba na cruz de Cristo 40. Coloca 41. Parte final
do brazo 44. Nota musical 45. Lazo que ao tirar se apreta
máis 46. Parte final do intestino 47. En números romanos, cincuenta e un.
VERTICAIS

• EXPOSICIÓNS

ANAMOURA

Antolóxica de Antoni Tapies
no Centro Cultural de Belem.

Lisboa
• EXPOSICIÓNS
RETROSPECTIVA
DE ANDRE KERTESZ

A Fundar;ao Gulbenkian
oferece até final de Xullo
unha retrospectiva do fotógrafo húngaro André Kertész, considerado un dos inventores da fotografia
moderna. Ainda que no é
parte máis recoñecida da
sua obra , a Gulbenkian
montou unha coidada e orixinal mostra onde custiona
o xeito de apresentar a fotografia. T amén en Lisboa, no
Centro cultural de Belém
até 16. de Xuño, expoñen
unha antolóxica cfO, artista
catalán Antoni Tapies.•
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LISBOA: André Kertész na Funda~éia Gulbenkian. Disto~áo
(40) Paris, 1933
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MANUEL CIPRÁS ..

A

raza humana, á que
tantos dos meus lectores pertencen -coma os ·
de Chesterton- persiste nunha
pueril inclinación á hipérbole
producto da ilusión de ser a cada paso protagonista da Historia. Esa desmesura tamén afecta ás leis, empezando pola Carta Magna e rematando polas
· leis penais, que son odiosas.
Delas se fala moto estes días
·con ocasión da entrada en vigor. do novo Código Pen al.,
efusivamente saludado como
Código Penal da Democracia.
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Éacriación máis popular de Xosé Lois .

Carrcibouxo, hul11or pOpular e comprometido
*X.C.

Os leitores de A Nosa Terra coñecen o humor de Xosé
Lois desde o cometo desta andaina no ano 1977. A Sabeliña foi unha pequena entrañábel que nos anos da transición contábanos o dia a dia·do nacionalismo, a ferocidade
dos caciques, as trampas e as alegrias daquel tempo de cámbi'o s e fondas mudanzas. Daquela tamén é aqueloutra personaxe, Colónio Carcacique, que todo o resurriia no seu nome.
dez anos, xa van catro edicións
recopilando os "chist~s do Carrabouxo", un dos meirarides
éxitos editoriá.is galegas, que
ben se gardá Deputación de
Ourense de editar.

Meiados os anos 80, o X osé
Lois móstranos en La Región,
as pernas longas e o ar retran..:
queiro do Carrabouxo. O éxito
é fulgurante, .e o fenómeno de
popularización total. Despois de

a

Esta paradoxa é recoñecida por
Xosé Luis Saltar, presidente da
Deputaci9n, no libro que agora
saíu ces Carrabouxos do ano 90,
"de paso e como que non quer a
causa desenvolve un quer que
lle qúer de apoloxia partidista
que varre para a sua casa ideolóxica. De .todos os xeitos o bo
humor é co que sempre nos enguedella o Carrabouxo".

O texto do novo Código está á
altura dos tempos, do eclecti,
cismo do discurso dominante
con pinceladas de sensibiliqade
ecolóxica, de feminismo, de omos iguales somos diferentes,
da razón telemática, en fin, de
canto nos é dado que pen emos. Con tanta cor o cadro é
vistoso, e certamente incorpora
importantes melloras re pecto
ao adefesio que tiñamos. Refu 1xen modemidade os novos delictos relativos ás mensaxes de
correo electrónico, á enxeñeria
xenética e á clonación, ás radiacións ionizantes, o aéoso e,
xual, o tráfico de influencias e
os delictos contra a flora e fauna, pero logo chegamos aos comúns entre os comúns, aos vulgares, aos de sempre, coma
sempre contra o patrimonio
acumulado polo paradigma do
ordenado comerciante, e aquí
remata o futuro. Aquí reviven
os sentimentos xurídicos atávi,
cos, o temor burgués que todos
acochamos, azurrado pola victimización colectiva da industria
do espectáculo do crime. Son
· delictos ·de pobres. Respecto
deles o endurecemento das penas, agravado pola supresión de
beneficios penitenciarios, ten
caracteres de ensañamento.

Marcos Valcárcel tal .o contraponto dun Saltar abrigado. ,. e .
prologa e disecciona o libro do
Carrabouxos'90, vencellándoo
á tradición nacionalista, de Lamas Carvajal a Castelao, e sobretodo a un coñecimento profundo da realidade do país, das
suas xentes e da sua língua.
"Xosé Lois coñece fondamente
o esquelete do naso idioma,
desde a máis pura enxebreza,
desde a identificación máis total
coas veas da tala. Coñece o
seg red.o do idioma e ese -é o
mellar tesauro do escritor e do
humorista e do·artista en xeral-".
Na comparación co Castelao,
Valcárcel_lembra unha viñeta
sobre a marea negra da Coruña en 1992, "unha mancha negra que cobre case toda a viñeta e a desolación do Carrabouxo ante a ¡:>aisaxe, capaz só de
pronunciar con resignacion a
frase «Témola,.negra»: como 110
Castelao do A/bum Nós a arte
gráfica serve para denunciar a
ínxustiz~ e para cobatir o fatalismo :d os que queren que as
causas non muden para non
perder os se_u s privjlé~ios" .

Para o pobre, ainda que exa
ladrón, non hai futuro nen equera en democracia. O pobre
sabe de sempre, ante de que
escribira Bloch, que "quen vai
mal vestido fará ben en non
poñerse no camiñ do licía".
Nace sabendo que "o pobre
ten pouco que agardar do xuiz
e moito que temer; do xuiz que
custodia o arca do diñeir ".

O fenómeno segue e trunfa
neutras zonas do paí ~, tamén
. atraves doutro xornal do grupo,
Atlántico Diário. A identificación
co Carrabouxo non é local, quizais porque, como dí o Valcárcel, ·~cambiarán os caciques e
as suas formas de actuar, pero
a m'irada solidaria dos humoristas seguirá a denunciar todas
as estruturas de domír:iio social
empeñadas ·en evitar que os
homes libres exerzan como tales , ·como cidadáns libres nun
mundo libre".•

Estarnos outra vez no principio.
Para tan curta viaxe non cumprían tan grandes palabras.•
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VoLVER AO REGO

O

s pasaxeiros do vó VigoMadrid, do pasado Mar,
tes 4 de Xuño, deberian
obrigar á compañia a devolverlle os cartos. Prevista a ch~gada
ás 10,40 non foi até as 12,15.
Resulta que a chegada das 18
naves de xomalistas, que anunciaran con quince dias a sua
arribada para a presentación
dos novos Citroen, ninguén de,
beu tela en conta. Resultado:
30 minutos sobrevoando Compostela, descenso a Alvedro para repostar e .des
' ~ '
dun reactor D
· história gal
pe
150 quilorn
a '

_ ... , , ·>." ~ '. ~nnov0. re<;:
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