Un informe da Xunta recoñece o aumento
· da povoación ·de eucaliptos
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Vázquez non apoia a proposta do seu partido
de ampliar o aborto
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Os asasinos de Nigran aproveitaron que.eran
policias para entrar na casa
Encontro de mulleres poetas peninsulares
do 26 ao 28 en Vigo
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OPP galega eas Caixas permiten que outras comunidades se fagan coas erl}presas públicas privatizadas

AXunta cámbia de postura e apoia as privatizacións
En canto a Caixa de Catalunya e o Banco Bilbao-Vizcaya están a
piques de criar un sector indu~trial nas suas respeitivas comunidades através da participación en lberdrola, Telefónica ou Repsol,

nengunha Caixa galega, nen tampouco a própria Xunta, teñen
mostrado até agora interés por establecer unha política industrial
própria sobre un sector do que depende o 22% do PIB galega.

Fraude millonário
na Consellaria de Agricultura
A Consellaria de Agricultura é víctima dun fi:aude millonário através de certificacións falsas de obras en pistas forestais e corta-lumes,
até o ponto de que algunha paleadora traballou máis de 'cen horas ao
dia. Como principal implicado aparece Femando Saez de Miera, até
a sua xubilaéión Xefe Provincial de Montes e lndústrias Forestais na
província de Pontevedra. No Parlamento xa se debatiu no seu día
unhas xustificacións falsas de obras na comarca do Deza, facendo de
chivo expiatório un funcionário, e o BNG acaba de apresentar unha
iniciativa semellante na Cámara. A partires de 1992 Fraga lribame
e Pérez Vidal tamén tiveron coñecimento das irregularidades, algunha descubertas antes do Govemo Tripartito , sen que se tomasen as
medidas oportunas contra os responsábeis que, por suposto, seguiron ocupando o me mos cárregos. •

1PP e PSOE rexeitan a reciclaxe p~sie
~

a estar avalada por 50.000 firmas ·

A violenta carga policial contra os traballadores do hospital Povisa de Vigo, ocurrida na tardlf\a do Martes 18, causou 32 feridos e supón un cámbio cualitativo notábel na actltude guvernativa, toda vez que se produciu dentro do
próprio hospital, prévio acorralamento dun grupo de traballadores que mantlf\a a sua protesta en actitude pacrtlca.

leltsin perde o
30% dos votos que
lograra en 1991

OVAL DO TERROR
Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes recibe
unha enigmática mensaxe.
Cando a descifra, vaise ver
involucardo nunha·nova e
sorprendente aventura.

ga

Eran case as nove da noite cando chegou ao pleno, apresentada
por Manuel Soto, a iniciativa lexislativa popular contra a incineración e por un tratamento de resíduos sólidos baseado na reciclaxe. O aval de máis de 50.000
sinaturas non conseguiu que o
texto fose tomado en considera-
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Boris leltsin perdeu en cinco
anos un trinta por cento dos
votos a pesar de contar co
respaldo de case todos os
meios de cbmunicación, de
repartir diñeiro a mareas das
· arcas do Estado trinta dias antes das eleicións, de contar co
apoio de Kohl e Clinton e de
finxir a paz en Chechénial. Este caida dase en 86 dos 89
distritos eleitorais sobre a
mesma porcentaxe de partícipación do ano 1991, pero
os asesores de imaxe de leltsin consideran que o seu éxito fl9íl ;é • ~e.qweno .. (Páx •.·}'?·)
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ción e seguise o trámite parlamentar. Os votos en contra do
PP e PSOE tumbaron a iniciativa que foi rexeitada tras un intenso debate onde se deixaron á ·
vista os intereses que hai detrás
da incineración. O BNG mostrou
o seu "total apoio como xa foi
demostrado na prática". (Pá~. 7)

Homenaxe a Francisco Carballo,
historiador e fundador de A Nosa Terra
Na tarde noite do 15
de Xuño, o historiadar Francisco Carballo recebia a homenaxe de máis de
duascentas persoas
chegadas a Vigo
desde toda Gal iza.
Recoñecian nel o
maxistério e o bon

desenvolvemento
de proxectos como
Promocións Culturais Galegas, o asociacionismo cultural
de base, a conformación dunha verdadeira escola de
historiadores ou a
galeguización do
cristianismo de
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As empresas públicas radicadas en Galiza proporcionaron ao Estado
62.843 millóns de beneficios en 1994
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A Xunta é favorábel ás privatizaci~ns, pero non
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Coincidindo coa presentación
de informes e actos entre os
trab'allad-0res, por parte das
tres centrais sindicaís, todos
eles moi críticos coa política de
privatizacións, o Conselleiro de
Economía, Xosé António Orza
Factoria de Endesa nas Pontes.
manifestábase no Parlamento
a fava·r das mesmas. "A experiéncia di que o capital privado - ltália ou o 8,3% da Alemaña. A
central nacionalista aproveita
mellora a eficiéncia e a produtiestes datos para afirmar que
vidade", sinalou Orza en res"no Estado español o sector
posta a unha interpelación do
público non está sobredimenparlamentário do BNG, Xesús
sionado como se di".
Vega. O Conselleiro xustificouse tamén en que "esta é a tenA Xunta cámbia de postura
déncia en todos os paises europeos". Precisamente unha
Xesús Mosquera, secretário
nota da Confederación lntersinxeral de UGT de Galiza, considical -Galega desmentía a padera contraditória e lamentábel
sada semana este ponto, ao
a ·actitude da Xunta, toda vez
lembrar que no co.nxunto do
que o próprio governo galega
Estado español o sector público representa o 8% do empreasinara o 23 de Outubro de
1992 un acordo cos sindicatos
go, frente ao 13,4% de Fráncia,
no que se mostraba claramente
o 14, 7% de Grécia, o 13,5% de
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As 11 primeiras empresas industriais galegas
Nome

Facturación

Cadro de Persoal

Propriedade

CITROÉN HISPANIA
REPSOL PETRÓLEO
INDITEX (ZARA/GOASAM),
ENDESA

353.973

7.814

UNIÓN FENOSA
GRUPOINESPAL
PESCANOVA
IBERDROLA

101.314

2.156

Privada

90.000

2.107

Pública

58.863

3.808

42.064
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COREN .
. TABACALERA
BAZÁN
Fonte: CC.00.

Privada francesa

287.700

582

174.000

6.531 .

Privada galega

105.545

2.400

Pública

Pública

Privada galega
Privada

41.339

875

Privada galega ._

34.683

449

Pública

34.669

4.045

Pública

RAMÓN LOUREIRO

partidário de manter o tecido
estar presente en todos os Conindustrial público.
se 11 os de AdmiO governo galenistración de emga, comprometiapresas públicas
ubicadas en Ga"
se, no texto rubricado persoalXunta
liza. Este acorde
mente por Fraga,
seria aprobado
considera
a "defender as
tamén, case nos
empresas públimesmos termos
prioritário
e por unanimidacas en Galiza,
colaborando na
o mantenemento de, no Parlamensua consolidato galega , a proción, na mellora
do sector público" posta do BNG,
da xestión, nos
algúns meses
decía Fraga
procesos de modespois. Pésie a
dernización e no
esta completa
en ·1992
enraizamento
coincidéncia enempresarial no
tre axentes sotecido galega". A
ciais e forzas poXunta calificaba
1íti cas, non hai
de "prioritário"
notícia de que o
governo presidieste sector e
comprom·etiase
do por Manuel
ao mantenimento
Fraga fixese dedo emp.r ego no
manda
neste
sentido, nen ante
mesmo, ao temo governo de Fepo que demanda1i pe González,
ba do governo
central (daquela
nen ante o máis
próximo de José
o PSOE) "a elaMaria Aznar.
boración .de programas que perA CIG promove
mitan que os benefícios do secmobili:zacións
tor público se
reinvistan na própria ComuniComisións Obreiras e a Unión
dade Autónoma".
Gener~I de Trabajadores desenvolven na actualidade unOutro dos acordes asjnados na- - ha campaña de información e
quela'ocasión instaba á Xunta a.
Pasa á páxina seguinte
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Ven da pá.xina anterior
temuñal". A central nacionalista
- debate na maioria das empre- . convocará previsibelmente mobilizacións en toda Galiza densas públicas co fin de dar
tro da primeira quincena do
conta dos perxuícios que, ao
próximo mes.
seu m~do de
Xosé Diaz, ecover, causará o
nomista e exper-proceso privatito deste sindicazad o r. Xesús
to no sector naDiaz, secretário Ac1Gchama
val, recorda que
xeral de CCOO
"UGT e CCOO,
de Galiza espea mobilizarse
pésie ás suas
ra que este propara frear
críticas formais,
ceso se prolon_ tragaron con togue até Setemas intencións
da a reconverbro .
sión".
privatizado ras
A CIG comparA análise da potindo a crítica ás
do PP
privatizacións,
lítica económica
m óstrase partiestá a aportar
contado algund ária de tomar
medidas de forh as outras
aproximacións
za antes de que
entre as centrais
o proceso privatizado r se consolide. "Unica
sindicais. As tres coinciden en
ver no Tratado de Maastricht e
forma -segundo Manuel Mena internacionalización que
ra, secretário cohfederal desta
central- de que a nasa propromove a Comunidade Europea a raiz das actuais transfortesta sirva para algo e non
quede nun simple pataleo tesmacións. •
DELMI ÁLVAREZ

Aindústria estatal xogou un papel importante durante atransiciqn

Resultados da lndústria pública na Galiza en . 1994
Nome

ENDESA
VIESGO
REDESA

INESPAL
IMENOSA
EMESA
SANTA BÁRBARA

Vendas

105.545

46.515

37.299

89.811
10.374
5.625

. 26.008
-474 ,
454

17.930
-613
330
-~ ..;;Jl;l)gj'j;jiJ~~

SUBSECTOR aAB. METAiJCos
REPSOL
TABACALERA
E.N. CELULOSAS
AUXINI
OUTRAS

287.800
34.683
18.071

27.645
1.703
3.815

19.193
1.508
1.532

-4.095
-8.641
-492

-4.676
-9 .020
-640

sen datos
sen datos

340.554
34.669
10.021
4.358

Aconsolidación do sistema político ·

Cash-flow (1) Benefícios (2)

TOTAL EMPRESA PÚBLICA
(1) Diñeiro disponfbel en caixa
(2) Beneffci os antes de impostos
(3) Astano ten proibida, desde a segunda reconversión naval, a construción de buques.

Fonte: CC.00.

·correu á par do saldé> da empresa pública
Entre 1975 e 1985 sitúanse
os picos mais altos da partici. P,ación pública nas empresas.
E o periodo no que a transición necesita dun maior cansen so social. Á altura de
1985 o Estacto conta con participación indirecta en 17 4
empresas e directa en 71 . Só
cinco anos despois este número reduciase xa a 100 e
65, respeitivamente.
O Instituto Nacional de lndústria comeza a desfacerse do
seu aparato produtivo en Galiza en 1984, cando o PSOE leva a cabo a primeira reconversión naval. Dous anos despo is liquida a sua participación no asteleiro vigués de
Barreras, ao tempo que Sodiga retírase da fábrica de motores Deutz de Porriño, deixando a factoria en máns dunha
firma alemana que acaba ·cerrando a empresa, mália os
. 4.000 millóns de pesetas rece-

bidos en subvencións públicas.

viver o derradeiro alento.

En 1987 a empresa pública lnespal e Sodiga retíranse de Evatsa. Un ano despois anúnciase a
segunda reconversión naval. O
Estado vendé parte da propriedade de Endesa e Ence através
da-bolsa e desfaise do sector da
alimentación formado por Lesa,
Carcasa, Colsa e Fridarago. En.
1989 princípia o proceso de privatización de Repsol que ten unha importante refinería na Coruña. Ao ano seguinte anúnciase a
terceira reconversión dos asteleiros que acabará por impedir a
Astano a construción de buques.
O cuadro de persoal dos asteleiros públicos redúcese a menos
dunha quinta parte.

En 1995 o Estado vende ou- ,
tro 19% de Repsol, quedando só ca 21 %. Nova reconversión- naval. Oferta pública
de accións de Endesa. Liquídase o INI que se desdobra
entre unha sección non rendábel que recibirá o neme de
Axéncia de lndústria e o grupo Teneo que recolle a parte
con beneficios.

En 1991 o INI vende o Grupo
de Empresas Alvarez a Estudesa, unha pequena factoria, cuxos
proprietários, próximos 'ao Partido Socialista, acaban por desfacerse do Grupo que hoxe está a

Xa no ano en curso T elefónica perde o monopólio do servizo básico e comparte o seú
negócio con Retevisión, unha
empresa moito máis peque_na, á quen terá sen embargo
que ceqer a rede a prezo de
custo. A telefónica, que fixo
un grande irívestimento no cabo, aplícaselle unha moratória
de 24 meses para poder oferecer este servizo. O Central
Hispano entra, pola sua parte,
no accion_ariado de Endesá •

Xunta e Caixas deben criar unha política industrial galega
Non se trata, como vulgarmente se ten afirmado tantas
veces, de que o Estado se desfaga das empresas con ·
pardas. A indústria pública implantada en ~aliza ing.resa,
pota contra, máis de sesenta mil millóns anuais nas
arcas do Estado, despois de beneficiarse da enerxia
eléctrica que produce o noso país e de devolvemos a
nociva choiva aceda ou de contaminar a ria de
Pontevedra. Como gratificación, o Estado central nen
sequera ten disponíbeis as cantas de explotación
desglosadas dos.seus centros produtivos en Galiza, polo
que o único coñecemento posíbe.I establécese através
da pescuda nas memórias anuais de cada compañia.

•, ..'

Se o comportaryiento do Estado para con Galiza
adequire tintes coloniais -nunca completou o ciclo do
papel ou o do alumínio, preferindo levar os procesos
con maior valor engadido para outras comunidadesmáis graves ainda foron as privatizacións acometidas
até agora. Motores de Barreras foi traspasada á
xermana Motores Deutz que cerrou a factoría do
Porriño para evitar asi a competéncia que .esta
empresa lle facia aos seus centros de produción en
Alemaña. Algo parecido lle sucedeu a Alvarez, hoxe a
piques de desaparecer, en canto lnespal pc;>de caer de
novo en mans da canadiana Alean, unha vez, isa si ,
que o Estado saneou as suas cantas, como ven de
denunciar o deputado do BNG Francisco Rodrí~uez.
\·, .: . . -.
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A presente xeira de privatizacións obedece ao interés
do capital privado por facerse cos sectores ponteiros e
·
con máis futuro da economía: enerxia e
telecomunicacións, sobre todo. O PSOE preparou a
venda criando o grupo Teneo como trinque das
empresas rendábeis e a Axéncia Industrial para a
liquidación dos restos. Ao PP tócalle rematar o labor e
un dos seus ministros xa anunciou que "se privatizará
todo o privatizábel".
En Galiza non está en xogo a dicotomia públicoprivado en abstracto -xa se viu como actua o
Estado- senón a posibilidade de desenvolver unha
política industrial própria. "As privatizaciqns -pode
lerse nun recente comunicado da CIG-.non
favorecen aes traballadores galegas, pero. tampouco
aes nasos empresários que non cantan con recursos
para mercalas. As empresas públicas non son
competéncia para a patronal galega e si un bon •
cliente". "As privatizacións-engade a nota desta
central- só favorecen aos especuladores e ás
grandes multinacionais".

A Xunta, teimosa en privatizar o ensino e a sanidade,
participa con capital públicu en empresas de servícios
vinculadas-a proxectos como o Xacobeo, pero
abstense-de realizar c~lquer tipo de política industrial.
As Caixas que, como recordq. Xesus Mosquera de
UGT, "exportan" o 41 % do aforro galego, son
incapaces de implantar unha política que se asemelle
á catalana.

Esta opinión foi refrendada recentemente polos
empresários ferroláns que, contestando ao líder do
empresariado galego António Ramilo, mostraron a sua
p~stura contrária ás privatizaci~ns.
' .. 1,irl;.1
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Pero, en canto bascas e cataláns utilizan méios
financeiros próprios (BBV_e Caixa de Catalunya
para facerse cun importante grado de control sobre o
negócio público a repartir -velaí as suas adquisicións
en lberdrola, Telefónica ou Repsolestando a piques de criarse en Cataluña un sector
empresarial semi-público, a pasividade
-da Xunta e das Caixas de Aforro galegas
agoira a perda dunha oportunidade histórica para
Gal iza.

-

Que diferéncia entre a actual clase dirixente galega e
un Pujol que, por moito que se tilde de conservador,
xestionou a subsisténcia de Seat ou o plano de
viabilidade da empresa de electrodomésticos Taurus,
co argumento de que era vital para o mantenimento da
econom ia dunha comarca.
A NOSA TERRA
- - -- -
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Martany eXoán Fernández en~abezan opróxecto

OManifesto da Toxa propón unha opción.de nacionalismo sereno
e0- XAN CARBALLA

O pasado dia 15 de Xuño,
nunha reunión de apenas oite n ta persoas encabezada
polo ex-presidente da Deputa ció n da Coruña, Enrique
Marfany e o ex-conselleiro do
PP Xoán Fernández, lanzouse
na Toxa un Maní.testo que
pretende "dar o aldabonazo
na sociedade para unha nova
alternativa nacionalista de
centro". O partido a fundar
teria o seu primeiro congreso
a fins do vindeiro Setembro.
Poucas caras coñecidas de políticos na reunión celebrada no
Hotel da Toxa. Ademais dos an'teditos e alguns concelleiros, sobmtodo da Coruña, estaban Pepe Miñones e Manolo Núñez (exdeputados autonómicos co POP
e a UCD). Nunha mesa compartida cos xornalistas, alguns asinantes do manifesto (entre eles o
constructor coruñés Cholo Seoane) explicaban a sua preséncia .
como adesión persoal a Marfany.
Na mesa pre~idencial sentou tam é n Xenxo Carballo, a quen
Marfany presentou como "galeMarfany protaganizou
guista veterano, emigrante e funo encontro en compaña de Xoan Femández:.
dador do Lar Galega-O Penedo
de Barcelona", un farmacéutico
de Pontevedra que nas eleicións
das urnas "porque haberán de
blicar artigas de prensa nos que
anteriores prónunciamentos desta
Un manifesto de tanteo
municipais pediu, nas páxinas do
pronunciarse moi pronto. Fraga
·albiscaba un terreo outravolta vircaste- son repetidos: ''fai falla un
Diário de Pontevedra, o voto pavai adiantar as eleicións e ali
xe, que reclamaria unha opción
nacionalismo moderno, integrador
A operación lanzada desde A Cora o Partido Popular.'
veremos se a sociedade apoio
e moderado, lonxe de calquer vigaleguista de centro-direita.
ruña semella encamiñada a tanteesta alternativa". Pero ás per- , ar o ambiente. Ao pouco das eleisión arcaica ou revolucionária da
O novo intento de "nacionalisnasa realidade (... ) un nacionalisguntas deste periódico sobre
cións do 3 de Marzo, no que o re- . A n_egociación posterior do PP
mo de centro" nace facendo táanteriores sancións eleitorais
mo sereno, máis preocupadado
para acadar a governabilidade
sultado pareceu sancionar definitiboa rasa das pasadas expeprefería canear a resposta "as
polo futuro que polo pasado. Un
do Estado, dalle azos e sérve de
vamente un mapa político con
riéncias de CG ou CNG. Marurnas non se pronúncian unha
xustificación para o pronuncianacionalismo no que o timón sexa
tres forzas en acción (PP, PSOE
fany emprazaba ao verédicto - única vez".
mento, "A actual estrutura de forempuñado polos sectores sociais,
e BNG), Marfany comezou a puzas políticas -afirma o Manifeseconómicos e culturais que tan a
to-- condena ao noso país a un- Galiza todos os dias, cun patriotisha posición subalte(na frente a
mo natural e espontáneo".
Aautovia Madrid-Valéncia foi modificada despois de ser aprobada polo Consello de Ministros
outras comunidades que contan
O idioma case exclusivo na Tocon forzas soberanas para dexa foi o castellano, agás na leifenderen nos foros españois e
tura pública do Manifesto, que
europeus os seus intereses. Daf
autoxustificaba esta disociación
que a necesidade dunha forza
lingüística "quermes unha forza
política própria e interclasista, xa
non só atopa respaldo na gloriopolítica que, rexeitando toda
tentación de illamento, ou mosa história dos nosos devanceiro s, senón que se converte
nolitismo, seña quen de soñar
cunha Galiza próspera, aberta e
nunha necesidade actual da que
O cámbio do trazado na autovia
seña que o feíto de que o trazasentara as alegacións ao trazaplural a ideas, creéncias e línMadrid-Valéncia, no tramo que
do estivera aprobado polo Condo, que "os concellos de Baralla dependerá a Galicía do futuro".
guas, onde caiban diferentes
afecta ás fauces do rio Gabriel,
sello non foi impedimento para
e Becerreá non só aprobaron a
culturas e xeneracións, e na que
non dependeu de que este promodificalo cando no caso do solución adoptada, .durante o As adxectivacións do nacionalisalenta unha visión fraternal da
mo proposto por Marfany e Ferxecto estivera xa aprobado polo
Neira, se se utilizou Gomo excuperiodo de Información. Pública,
hispanidade e o europeismo": +
nández -ao que non se coñecian
consello de .Ministros. A carteira
sa. Os ecoloxistas de Baralla
senon que recentemente dirixíde Fofrie·nló, ex ministério de xunto con oufras asociacións ga- ronse ao ministro instándoo -a
Obras Pub1ii;as, accedeu á .P~ti , legas . apreseritarón un proxecto
que se manteña a alternativa
ALFOi'\SO EmÉ
ción do pres,iC:tente de ·Castilla-La
elexida ao ter coñecemento da
aternativo qüe, se be.r ~oi acepMancha, José Bóno e modificou
·existéncia de peticións de cámtado nunha primeirá ínstáncia
o -proxecto,. . o. gov'ernante do
bio de trazado".
- ,,...
criando esperanzas, , fói" rexeitaPSOE, tendo eir canta o estudó
do polo ·eonsello de Ministros. O
de impactó anít¿¡éntal, saiu en deParlamento · Europeo estudia a
No Parlamento, o PP non apoiou
fe_
nsa da p~isaxe da sua comunidocumentación· remitida: polo sea iniciativa de BNG e PSOE de
Os anúncios sindicáis de que se opoñerán ás medidas liberaliza~
dade. Para os membros da Asocretário de Ac;fega, Manuel Soto
solicitar a modificación do tratadoras programadas polo capital trasnácional, que pretende execu~
éiáción' de Amigos do Val de Neixa que considera que as cuesdo por considerar que o cámbio
tar O· Governo do PP, está a relanzar unha campaña antisindical,
ra, as circunstáncias eran mói setións formuladas · pola asociación
serian moi caro. Segundo a Asomellantes no caso galega e casecoloxista son admisíbeis.
descalificando ás centrais pola sua escasa implantación e falta de
ciación de Amigos de Val do
tellano, peró foi decisivo o papel
Neira, no caso das fauces do rio
representatfvidade. Toda presión sindical a xeito de declaración,
do poder político na decisión final
A clave de non ter acadado un
Cabrjel compróbase que non vamanifestación ou folga, é considerada q.ntidemocrática. Pola con~
do Ministério. Mentres no Val do
éxito ecoloxista no caso do Val
le . ese argumento. "Pola nosa
tra, a imensa forza da patronal e das grandes empresas multina~
Neira, as obras xa están comeza- . do Neira está, segundo di Mont- .. parte, ainda coas obras iniciacionais, infin.itamente maior sobre o Governo que a dos traballa~
das despois de que o PP, tanto · serrat Lombardia, en q1,.1e as insdas, non renunciamos á defensa
dores, conrémplase comó algo normal, en benefício· da comunidada Xunta como dos concellos
titucións políticas non susc'ribi- · do Val do Neira. Seguimos co
de. Cando asi o expresan concienzudamente, simplesmente están
afectados, apoiara o trazado, p
ran o trazado alternativo. De feirecurso contencioso administratidando por sentado un princípio segundo o cal só QS ricos e ?S popresidente de Castilla uniuse aos
to, o ex ministério de Obras Púvo apresentado e coa denúncia
derosos teñen o dereito a retorcer o brazo dos lexisladores e a di~
ecoloxistas e acadaron a con serblicas, de Josep Borrell , contaba
no Parlamento Europeo. Ainda
tarlles o que deben de facer porque asi é a democrácia: un sistema
vación do seu património natural
co pleno apoio dos concellos
que non nos serva para deno
que os previlixiados toman decisións no seu próprio interese e
afectados . Miguel Cruz Amorós,
fender o Val do Neira que S$3rva,
se
o
povo trata de presionar a favor do seu proveito, entÓf! consiMontserrat Lombardia, da Asoque era director xeral do gabineao menos, como exemplo de sidéranse que son manobras brutas e antidemocráticas. •
ciación de Amigos do Val do
te de Borrell, respostou a Monttuacións similares no futuro", di
Neira, no concello de Baralla, reserrat Lombardia, que lle apre~s>nts~r~aJ .Lo!llq~rc;ila. t, . ~ _, . , . .,. L.._------~--------___,,,-------,-----'

.As-obras no Val do Neira comezaron
mália a denúncia no Parlamento Europeu

A descalificación sindical
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• Proiben unha acampada protesta ·
· diante de Bonxe

20 DE XUÑO DE 1996

·--

Un iriforme da Xunta recoñece que medra .
o número de eucaliptos e diminuen ás froridosaS · ·.~·
Galiza camiña cara ser unha reserva de eucaliptos, segundo ·
se desprende da información
contida en Galiza Forestal, unha publicación da Consellaria
de Agricultura que pretende
"dar a coñecer a realidade do
actual Sector Forestal da Galiza
e o seu esperanzador futuro".
Mália a maquilaxe de dados, a
publicación da Xunta deixa entrever que A Coruña e Pontevedra son as províncias onde se
vai concentrando o esforzo da
indústria madereira dedicada á
explotación do eucalipto. D·algun xeito a publicación oficial
confesa esta intención ao dicer
que "as condicións do meio natural galega permiten desenvolver unha silvicultura intensiva,
baseada na produción alta de
madeira en quendas de rotación
curtas". Contado, evita mencionar ao eucalipto e unicamente
se retire ao piñeiro.
Os piñei ros son as espécies
máis presentes nas superfícies
arborizadas na Galiza, pero tanto na Coruña como en Ponteved ra están próximos os eucal iptos. Con respeito ás frondosas
caducifólias , conservan certa
presenza en Ourense e Lugo,
ainda que nestas duas províncias son superadas polos piñeiros , non polos eucaliptos.
Os dados xerais aterecidos pola
Consellaria indican que o 39% da
superficie arborizada corresponde a coníferas, o 23% a eucaliptos e o 20% a caducifólios, ainda
que hai que matizar que "un 18%

da superfície arborizada corresponde á mestura de piñeiros e
caducifólias", o que significa que ~
a presenza de caducifólios é ainda menor a ese 20% reseñado.
En .realidade, o informe da Dirección Xeral de Montes e Meio
Ambiente Forestal trata de disimular a orientación do estarzo
madereiro cara o eucalipto
meiante a apresentación dos
dados de forma esgazada e
illada, sen amasar a sua evolución através dos últimos anos .
De feito, só fi gura unha táboa
comparat iva de anos , qu e re flicte a superfície repovoada
desde 1990 a 1994, pero se n
indicar as 3spécies repovoadas
en cada periodo .
Unha fonte alternativa é o Informe de Conxuntura da Economía
Gal ega, qu e, fin anciado pa la
Caixa Galicia , trime stralmente
publica o Instituto de Desenvolvimento da Galiza, ldega. O Informe de Conxuntura de Marzo,
correspondente ao último trir'nest~e de 1995, descrebe , en
termos económicos, a evolución
do panorama forestal: "Estancamento, substitución de piñeiros
por eucaliptos, recuperación do
impacto incendiário e auséncia
de diversificación se~en a marcar o ano 1995". O ldega emprega fontes da Asociación Forestal da Galiza e asegura que
"a caída de cortas [do piñeiro]
segue a sua tendéncia , o que
contrasta coa estabilidade do total español e é boa proba da
descapitalización dos montes
galegas nestas espécies. Por

outra banda, o eucalipto segue
a gañar posicións nas licéncias
de cortas case que igualando ás
coníferas (en ·España só é a terceira parte), clara testemúña do
monocultivo que coexiste con
aquel a descapitalización".

5 ·

A situación dos presos foi o motivo de que vários colee~
tivos, que forman a plataforma Basta Xa , organizaran
unha marcha ao cárcere de Bonxe que incluía unha
< aGampada protesta,ante a. prisión para o Sábado 15_ Ao
chegar a Bonxe, atóparonse cun grande .ñúmero de Gardas Civís que lles proibiu a instalación dun campamento
e identificaron aos ·integrantes de todos os automQbeis
-que circulaban por esa ·e.st.rada . .A protesta centrábase
na petición oe liberdade pára os· presos enfermos e a protesta palas condicións nas que viven os reclusos do Ficheiro de Internos de Especial Seguimento, illados e coas
comunicacións intervidas, dos . que hai sete en Bonxe.
No Domingo, os membros da Plataforma transladaron a
sua protesta pelas ruas de Lugo e di ante da catedral.•

-

A extinción de lumes
Por outra barida, a política de extinción de lumes forestais está a
provocar uns gastos tan elevados
que a Consellaria de Agricultura
veuse na abriga de botar man de
dous mecanismos para diminuir
as partidas orzamentárias dedicadas a este conceito: recrutar a
obxectores de consciéncia e implicar aos concellos no pagamento do presuposto dos grupos de
extinción. Pero ambas· opcións
están a resultar polémicas.
O emprego de obxectores para
postas que até agora estaban
ocupados por persoal profisional
poderia chocar coa própria Lei
de Obxección de Consciéncia e
o Regulamento que a desenvolve , xa que estabelece que os prestacionistas non poderán
ocupar pastos de traballo. Da
outra parte, a pretensión da Xunta de que os concellos paguen o
30% da factura da extinción do
lume non gusta a estes últimos,
xa que non participan no deseño
da política forestal e a suma é
moi elevada: algo máis de mil ·
millóns a pagar polos municípios. Precisamente o operativo
de extinción de lumes implica un
modelo forestal que incide máis
no estarzo ·para apagar lumes
que na política preventiva.•

• Proposta alternativa
-á selección de acceso á Univérsidade
Coa actualidade da celebración das probas de selectividade, os CAF, CAE e CIG pediron a derogación do artigo que
estabelece estas probas de acceso á Uníversidade.
Mentres iso non aconteza, propoñen medidas como que
os tribunais calificadores sexan nomeados por sorteo pola consellaria de Educación, como xa acontece no território_MEC para evitar as filtración~ que se dan ano tras ano.
No que estes tres-organismos denominan A nosa alternativa , hai unha crítica ao modelo educativo xa que consideran que a situación económica segue a ser determinante,
denuncian que as bolsas de axuda entréganse a finais de
curso e lembran que xa está imposto o númerus clausus
en todas as faculdades galegas.•

• Denuncian represálias
na folga de fame de Chao Dobarro
A familia de Manuel Chao Dobarro, preso que leva en
folga de fame desde o 9 de Xuño, ven de poñer unha
denúncia diante do xuiz de vixiáncia penitenciária palas
represálias exercidas contra o. recluso.Chao Dobarro ,
que cumpre condea actualmente na prisión de Soto dél
Real de Madrid, recolle o turno da folga ·de fame despois de que f-0ra abandoada polas suas compañeiras en
reivindicación polo reagrupamento e achegamento dos
presos. Desde que comezou a folga, foi transradado a
outro módulo en situación de aillamento. e as Juga denúncian a presión que se está a exercer sobre el. •

Multitudinária protesta contra Celulosas
O areal dos Praceres en Lourizán, murado hoxe polo complexo
Elnosa-Ce/ulosa de Ence, concentrou mais de tres mil manifestantes contra a contaminación aérea, terrestre e marftima que producen estas duas fábricas desde
que as instalara o INI no ano 59
sobre unha das praias marisqueiras máis ricas das Rias Baixas.
Perante a porta da fábrica os alcaldes de Poio e Bueu reclamaron
o urxente traslado das fábricas. A

Asociación para Defensa da Ría
salientou a irracionalidade de
manter integrada no perímetro urbano unha instalación de recoñecido risco en caso de avaria e de
comprobado dano para a saude.

Na concentración participaron os
sindicatos de Banca e Ensino da
CIG, así como ADEGA e Greenpeace, Amigos da Cultura, a
Asemblea de Grupos Naturalistas da Galiza e entidades vecinais de Marín, Poio e Ponteve-

dra. Barcos de pesca e recreo de ·
Aldán, Marín, Sanxenxo, Pontevedra e Vigo, saudaron coas bu:gu inas aos manifestantes que
abrían a marcha coa pancarta
Pola nosa saude e polo trabal/o
do mar. Na marcha estaban o
deputado do BNG Guillarme .
Vázquez e o vice-reitor da Universidade de Vigo Xúlio Pardellas. Os participantes ondeaban
bandeiras da Galiza e Portugal e
na porta do complexo industrial ·
tierraron Fraga ven e báñate.•

A: IGLESIAS

• OTSXG abre sumário
polas "tractoradas" de 1990
A querella que o que tora fiscal xefe António Couceiro Tovar puxera contra os implicados nas tractoradas. estaba
sendo levada polo xulgado n2 4 da Coruña pero pasou ao
, Tribunal Superior de Xustiza de Galiza -ao facer valer o nacionalista Emilio López a sua condición de deputado.
Xunto a el, hai perta de vinte persoas investigadas polas ·
mobllizacións de Setembro de 1990 por todo o país cando
se albiscaba á reestructuración que a UE impuña ao sector lácteo. Os denunciados xa están emprazados e o xuiz
instructor é Ces;u Alvárez Yáquez. Entre os primeiros están case todos os dirixentes das organizacións agrárias,
como Lidia Senra e Xan Carlos Carreira do SLG ou Luis
· Mília e Xan Xosé Quintáns; de Unións Agrárias.+

• Estévez dille a Vázquez ..
.que non sexa s~ galeguista nas eleicions
Despois do último enfrentamentc con motivo do proceso. de empadroamento que o alcalde de Santiago estaba a levar a cabo e que lle valeu as críticas desde o
concello da Coruña, é agora Xerardo Estévez quen atacou a Francisco Vázquez polo seu uso interesado do galeguismo. O alcalde compostelán lembroulle a Vázquez
que debería valorar dun xeito "activo e continuado" a língua e a cultura galegas e non .só en época de eleicións. +
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OPtNIÓN
A TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, NO Ql.J_E TOCA
AO MAPA ADMINfSTRATIVO, AINDA NON CUL,
MINOU. Á PAR DO ESTADO AUTONÓMICO SO, .
BREVIVEN AS DEPUTACIÓNS. EDUARDO GUTJE,

RREZ OPINA AQUI SOBRE AS TRANSFORMA,
cióNS QUE SON NECESÁRIAS E TAMÉN CRÉ QÜE
PENSAR NAS COMARCAS EN TERMOS LOCALIS,
TAS É UN SÍNTOMA DE INMADUREZA POLÍTICA.

MERCADO
DE TÍTULOS

COMARCAS E DEPUTACIÓNS

X. F. PÉREZ OrA

EDUARDO GUTIÉRREZ

Hoxe é xa moeda corrente falar da reforAnt!.go concello
ma da Cqnstitución e, ainda que con· con,
de Carballo,
tidos diferentes, fotzas políticas antitétihoxe desaparecido.
cas postulan a reformulación do título
VIII da Carta Magna, sen que ninguéri se
amilagre. Pero non sempre foi asi, e agora
que se repasan estes últimos vinte anos
. non estaria de máis -sequer fose como
t!xercício de hixiene política- reparar
nos xufaos que se teñen feito e nos estrondan_tes calificativos empregados contra os
daquela discrepant~s do texto. Tal proceso de desmitificación, ou de desacraliza,
ción, deberia ter producido similares efectos noutros níveis, pero moito tememos
que, contado, a intención se ben nominal
do señor Fraga de se converter ao federalismo e a puramente pragmática de José
Maria Aznar de ceder nada menos que a.
Agrupación de Tráfico da Guarda Civil
ao Gobemo catalán, sexan simples volalla~. en comparanza coa nosa pretensión
de que desaparezan as Deputacións Provinciais. E quen teña dúbidas, non ten
mais que repasar recentes declaracións do
Ilmo. que preside a de Lugo.
· e co sintetismo próprio dunha colabora,
ción _dun simples marco de referéncia.
"
ción de prensa, estamos falando dunha al,
E, non .obstante, desde a aparicjón da Leí
temativa; calificá,la de destrutiva, como
E é que, en definitiva, para poder vertede Bases do Réxime Local, hai agora dez
xa se ten feíto, non
·
brar un país, para oranos, a província viu amingoado o seu pa,
dená, lo territorial e
deixa de ser unha bur- .
pel' como ente local, remitindo o lexislada hipérbole ou unha
administrativamente,
~
.
dor ás comunidades autónomas a faculta,
superficialidade.
non ahonda co dese,
de de manter ou de atemperar o seu pro,
ño técnico, nen setagonismo. E se son-moitedume os que
quer coa ilusión aca,
Do me.smo xeito,
non comparten hoxe as ideas que hai
pensar nas comarcas
demicista que compre
cento cincuenta anos puxo en práctica D. . en termos de compe,
recoñecer, lle a alJavier de Burgos, criando as actuais cir, · téncia localista consguns, senón que é
cunscripcións provinciais, son lexión os
titue un claro sínto,
preciso un proxecto
que pensan que o ei:ite provincial debe ser
ma de debilidade e,
político capaz de ver~ubstituído por comarcas. Non se esqueza
por suposto, de inma, '
tebrar e de embeber
que as actuais províncias non son territ©dureza política. As
previamente á forza
rios históricos, ao xeito do Páis Vasco, se- . liortas que o proxecto
que ten a responsabinón o fruto da inspiración afrancesada do
da· Xunta subscita, te·
lidade de gobernar. É
t~empo"
señor de Burgos que, en 1833, dividiu o
ñen a sua orixe na
óbvio que quen hoxe
território do Estado en corenta e nov.e demaioria dos casos, na
detenta a maioria
partamentos.
prática política cliennon responde a esta
telar que caracteriza
caracterización, seNo noso país, o nacionalismo cuestionou
aos concellos do pp e,
nón máis ben ao sissempre tal división, á que calificou de imno fondo, acredita untema de taifas locais
posición exótica e, hoxe, de obsoleta. De
ha alarmante febleza institucionaL E isto
baixo a férula dun emir provincial.•
feito, o seu carácter de cirqmscripción
é, mesmamente, o que está sucedendo agoadministrativa do Estado viu-se mui esvara, cando as previsións da Administración
EDUARDO GUTIÉRREZ é
ído do ponto de vista da racionalidade adnesta matéria apenas van alén da confecdeputado provincial do BNG en Lugo
ministrativa, particularmente no caso de
comunidades autónomas históricas. Pero
non só desde o nacionalismo se mantivo
sempre unha postura crítica co réxime
provincial, senón tamén desde o administrativismo, chegando o profesor Soriano a
afirmar que "a insisténcia digna de mellar
empeño de manter a capa e espada a Pro,
víncia, c_omo tal, é culpábel da situación
de falseamento da nosa Cámara Alta".
Lembre,se, en fin, a sonada fras~ de Orte,
ga na que se r~fire á división provincial
como "torpes tatuaxes cos que se maculou .
a -pel da Península".

'E a realidade tanto

autonómica como
municipal a que fai
aparecer áS deputacións
como unha espécie de
excrecéncia própria de
outro

. r'

Pero á marxe de todo isto, é mesmamente
a realidade tanto autonómica como municipal o que fai aparecer as deputacións como unha espécie de excrecéncia própria
de outro tempo; xa que se por unha banda
as suas máis importantes funcións (plan de
obras, rede de estradas, alguns centros
asistenciais, etc.) deberian se-lo da Coinunidade Autónoma, pala outra as resta~tes
deberían ene.her de contido e, xa que lago
facer operád~is : as· tomaicas. ~orno se ve,
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Xa vai disto moitos anos, nos meus
tempos de estudante na Universidade
de Santiago, chegou ao noso coñecemento o oferecemento dunha secta ou
igrexa dos Estados Unidos de poder
- nomear bispos mediante o pago de,
seica, dez dólares. Ainda que os anun,
dantes garantían a autenticidade da
sucesión apostólica e emitían unha
certificación moi axeitada rexeitei,
non sen mágoa, a forte tentación que
para min supuña o oferecimento, non
só por mor do esforzo económico,
mais tamén polo feíto de confiar que o
tal certificado me dese o direito de pasear pala rua revestido e con mitra, o
que me facia ben ilusión. Lembrade
que as leis que naquel tempo rexian os
nasos imperiais destinos vedaban eses
excesos mesmo nos días do entón
proibido entroido.
Recordaba iso lendo o último Sábado
a nova de que un aristócrata británico
organizara unha subasta dos seus títulos nobiliários. Semella que título
máis altisonante foi mercado polo director dunha empresa de traballo temporeiro, sen dúbida por mor de que os
seus traballadores se sentisen máis le,
dos. Non é a mesma cousa ceder unha
boa tallada do xomal ao conde, duque
ou marqués disto ou aquelo que a un
burgués anónimo]

o

Coido que o exemplo británico debería alongarse pois poderia· redundar a
pral das arcas do noso Estado. A coroa poderia axeitar cada ano unha su,
basta de títulos. Os diñeiros da venda
permitirían enxoitar o déficit do Esta·
do e, coa mesma, achegarnos aos obxetivos de Mastrique.
O Vaticano que seica ten tamén un
déficit poderia facer a mesma cousa.
Atópome certo que o título de Prínci,
pe da lgrexa ou sexa cardeal, atinxiria
unha alta cotización nos globalizados
mercados de valores.
Ainda se atopan xentes que ten sau,
dade do que o difunto Marx chamaba
"feudalen, patriarchalisen, idyllishen
Verhaltnisse (relacións sociais, feudais, patriarcais, idílias)". Eles erran;
nós debemos marchar cara adiante,
cara dunha medrante racionalidade e
mercadoiración das V erhiiltnisse ou re,
lacións sociais.
O proceso. xa está a marchar; cárceres
· e hospitais.. van ser privatizados e os.
servícios outorgados nesas institucións
serán, logo no futuro, congruentes cos
merecimentos, isto é a capacidade
económica, dos seus usuários. O precitado dubidoso cadavre xa nos dixera
"Alles Heilige wird enrweiht", todo o
sagrado será profanado; "Alles stehende verdampt", todo o sólido esvairase.
Que é das tradicións, das árbores xeneaolóxicas, do sangue .azul, e mesmo
dos cromosomas para as forzas do mercado? Nada.•
XosÉ FERNANDO PÉREZ ÜIA é econoll\ista.
ex-Xefe da Sección dos i;iaíses do Sul da Eur1opa na .
Co thÍsión E~cinÓ~i~~ para Europa (éEPE~
ONU
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.os·intereses económicos impuxéronse sobre asinatura de 50.000 cidadáns
c. .

Os.pactos.do PPe PSOE irrípeden
que progrese a iniciativa popular pola reciclaxe

Por fortuna para as pitas
galegas non se aprobou a
Iniciativa Lexislativa
Popular. Segundo explicou o
parlamentar do Grupo
Popular, Xan Casares, a
ineficácia dun plano que
prevera a recuperación ,
reciclaxe e reutilización dos
resíduos provocaria
enormes acumulacións de
lixos nos vertedoiros. As
pitas, que de sempre se ·
alimentaron dos restos
orgánicos dos lixos caseiros,
sofririan unha marte cruel. .
"As cen primeiras pitas
morrerian ao comer as
miñocas contaminadas que
sairian dos montes de lixo.
As cen seguint~s polos
gases que ·emanarian os
resíduos e as restantes ao
beber as augas
contaminadas procedentes
das filtracións", afirmaba
Xan Casares. Gracias a el
as pitiñas galegas
aseguráronse a
supervivéncia. •

-0- CARME VIDAL .

Eran case as nove da noite
cando chegou ao pleno, apresentada por Manuel Soto, a
iniciativa lexislativa popular
contra a incineración e por
un tratamento de resíduos
sólidos baseado na reciclaxe.
O aval de máis de 50.000 sinaturas non conseguiu que o
texto fose tomado en consideración e seguise o trámite
parlamentar. Os votos en
contra do PP e PSOE tumbaron a iniciativa que foi rexeitada tras un intenso debate
onde se deixaron á vista os
intereses que hai detrás da
incineración. O BNG mostrou
o seu "total apoio como xa
foi demostrado na prática".
A apresentación hai apenas
quince dias dunha proposiGión
do grupo socialista sobre os resíduos sólidos que foi na mesma
sesión retirada ao teren aprobado os tres grupos a constitución
dunha ponéncia conxunta para a
elaboración dunha lei foi o argumento máis recurrente tanto polo
PP como polo PSOE para xustificar o seu voto en contra. O debate, no que máis dunha vez foi
invocado o consenso da cámara,
viu a luz ao seu remate, cando o
portavoz do BNG, Xosé Manuel
Beiras tomou a palabra desde o
escano e pediulle ao presidente
do Parlamento, Victorino Núñez
que clarificase se poderia haber
algun tipo de interferéncia coa
ponéncia se se lle daba curso á
iniciativa. A negativa de Núñez ainda que pacata e despois de
sinalar que era mellar non adiant ar acontecimentos antes de
asistir á votación- serviu para botar por terra toda unha sorte de
argumentos dialogantes que, evitando tamén se posicionar sobre
o tema por parte dos socialistas,
querían pasar por riba da iniciativa sen por iso condeala.

c. .

Manuel Soto, Secretário Xeral de ADEGA, defendeu a terceira lniciarivo Lexistarivo Poplor defendida no Parlamento galego. Todas fo·
ron rexeitadas.

Amorte súbita
das pitas

A. PANARO

Prorróganse
as eleicióris
ao Consello Reitor
de Terneira Galega

nos escanos socialistas. A neración" cunha emisión de dioxiO deputado nacionalista ironizou
gativa a aprobar a iniciativa pon?s segundo afirmou "case ineco "lixo .pasteurizado-producto
pular que rexeitaba o plano da
xistente" e, como proba mostrou· galega de calidade" promovido
Xunta de incineración respondia
unha fotografía de Montecarlo supala Xunta cun plano que califiO grupo parlamentar Popular
segundo o voceiro Xosé Carlos
postamente ao pé dunha planta
cou de "detestábel, despilfarrador
rexeitou a petición do grupo
Baños a un ha "postura razoáincineradora. A resposta que recido BNG de celebrar eleicións
e reaccionário" e do que dixo que
bel" ao ter en marcha a constitu- · · biu de Soto foi o cuestionamento
supón "unha grande agresión
no órgano reitor de
ción da ponéncia conxunta. Redenominación de orixe de
do seu sentir-democrático xa que
que pode enriquecer a Fenosa e
visou case un a un os artigas da
coa sua intervenao PP". Defendeu
Terneira Galega nun prazo
de 6 meses. Segundo o PP,
iniciativa e dixo estar a favor na
ción buscaba "titamén Emílio Lóestas eleicións non se
maior parte -non citou por acaso
rarlle validez á repez a "autonomía
podarán celebrar mentres a
aquel no que se proibia de xeito
collida de siñatuactuación
dos concellos paclaro a incineración-, pero non
ras, xa que o disra xestionar os
UE non homologue os seus
estatutps.
xustificou a sua tramitación sincurso apresentado PSOE dificulta, servizos" frente á
"calquer
amenaza de Cuiguiar senón que optou por dicer
do non difería en
que o texto se poderia incluir conada do texto que
. fía de retirar calO parlamentar do BNG,
- Emílio López defendeu a
mo documento de traballo na
se entregaba en
pos'bTdade
de
quer
subvención
1 11
necesidade de celebrar
ponéncia conxunta. No pleno
panfletos. Non hai
na matéria para
unhas eleicións
que esquecer que
diálogo,
as entidades loanterior acordárase por proposdemocráticas que permitiran
ta do PP e sen a negativa do
esta iniciativa está
cais que non paca entrada dos Sindicatos
PSOE que o texto básico de traapoiada pola totaaté Novembro
ten o plano de
nesta organización, que leva
lidade de grupos
opu' ñanse ao plano Sogama. Consibailo na ponéncia seria o proxa sete ·anos criada con .
ecoloxistas da
·derou asi que a
xecto remitido polo governo.
caracter provisional. López
Galiza. Non hai
e agora están
postura do conseinsistiu tamén na
Lixo con ideoloxia
partidismos pero,
lleiro estaba a ser
Eran case as dez, hora inusual
- necesidade de que se
de remate dun pleno, cando o
contra o que di
totalmente a favor" unha clara "chancontrolara a alimentación
Na sua tónica parlamentar, o deCasares, está clataxe aos cidaportavoz da Comisión Promotoputado do PP, Xan ·Casares foi
ro que o lixo si ten
d'áns que non
que están a recebar estes
ra, Manuel Soto abandonaba o
ideoloxia". Como
apostan pola inci·animais, utilizando para iso
hemiciclo despois de asistir a un , me.nos caute á hora de expoñer
o modelo tradicional
as razóns do s.eu grupo para reexemplo da sua
neración e que tadebate onde as razóns ecolóxibase'ado na utilizacion de
xeitar a iniciativa. Comezou por
información, o ecoloxista citou a
mén pagan impostas". Para o decas se deixaron ver claramente
recursos próprios e non os
dicar que "o lixo non ten ideolonegativa a"instalar a incineradora
putada do BNG, que valorou o
políticas. Xa tora da tribuna, a
cebos artificiais de engorde.
xia" -frase que repetiría tres veen Vigo mentras se impoñia en
significado da iniciativa popular,
sua interpretación dos feítos erq.
ces como pouco na sua intervenCerceda, unha comarca rural,
"é lamentábel que un parlamento
que "o PSOE xoga ao despisté
ción- mentras acusaba ao discursen neng·un tipo de estudo de imnon teña aclarado o que asocieAinda que de?de o PSOE
de forma mesmo innecesária, din
so de Soto de "partidismo" insi-. pacto-ambiental.
dade xa aclarou" e retou a Guiña
apoiaron a petición da
que están de acordo coa maior
celebración das eleicións
nuando a coincidéncia coas íntera un debate público despois de ,
parte do articulado da iniciativa
tanto eles como os
vencións do BNG. "Non lles soChantaxe aos concellos
criticar que a comisión científica
que apresentamos e, sen embarnaba nesta cámara o discurso do
criada ao respeito só se tivera
parlamentares do PP
go, vota en contra polos pactos
señor Soto?", perguntou Casa"Erre que erre que erre" foi o coreunido unha vez coa .comparesinalaron que non se podía
prévios e coñecidos que t~ñen
res, que case non abordou o promezo da intervención de Emílio
céncia dun comité científico conutilizar como argumentación
· co PP no tema dos. resíduos, os
xecto de reducción, reutilización · López do BNG para aludir tanto
trolado mentras ainda están á esunha alimentación de máa
acordes polos intereses en Fee reciclaxe de resíduos sólidos
á persisténcia negativa a aceppera da presenza de economiscalidade xa que iso pode
nosa entre Paco Vázquez e os
pero non evitou por iso felicitar ao
facer perigar o mercado
tar un plano acaido cos intere- . tas que respo'sten ao custo do
populares tan que apoien a inciPSOE máis unha vez por ter retises ecolóxicos polo governo coplano da Xunta. Tamén se referiu
vacun, nestes momentos én
neración mentras din estar en
rado a sua proposición e por ser
mo á teimosia dos nacionalistas
con claridade aos intereses agoalza. Ante ista aseveración
contra". A actuación do PS-OE direafirmar na que uns e outros deLópez argumentou que non
na sua oposición á incineración
chados no proxecto de resíduos
ficulta, ao dicer de Soto, "calquer
ron en chamar ''vía de consenso".
da que fixo unha breve relación . sólidos do governo galega para o
se trata tanto de gañar cartos
posibilidade de diálogo, até Nocomo de asegurarse que o
Á fin mesmo dixo, mentres tenta- nomeando ás máis importantes que preguntou: "Por que non se
vembro se apuñan ao plano e
gando está correctamente
ba defender o plano da Xunta,
propostas, desde a iniciativa
lle adxudicou o plan á empresa
agora están totalmente a favor".
que non lle gustaba "chamarlle
apresentada hai dous anos na
Topais de Pontevedra que por
alimentado e polo tanto que
incineración senón un proceso
a povoación recebe carne de
que se pedía a supresión da in8.000 mil_
lóns faria un plan de traA postura do PSOE foi clara,
verdadeira calidade:+ · · ·
no~ ho~~o siquer ~bstencióflS
,que se aproaveita da i_n_cin~- __ ~!ne!~~~~~?:~~¡~~~~~!!~·- ~:·.·_._ t_a~~nto de resíduos?"+ ' - - ~
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Beiras di que qs cámbios responden áperda da maiória absoluta

Fraga·pon como máximo activo de ..
governabilidade () de ser fundador do PP
Manuel ·F raga, no canto de
comparecer no Parlamento
como presidente da Xunta,
manifestou en mái's dunha
ocasión estar a falar como
"presidente fundador do PP"
. habida conta de que só acertou explicar os cámbios do
seu governo como respostas
á '.'nova maioria" do governo
central. Fraga rexeitou falar
de crise pero, tanto para o
BNG coma para o PSOE os
cámbios producidos responden a un claro debilitamento
do governo da Xunta e, nome- ..
adamente, dó seu presidente.
Os nenas dun coléxio que
asistian naqu·e1 momento convidados ao pleno non sabian
que vendo a Fraga na tribuna
estaban presenciando un acto
case insólito no parlamento
galega. Contadísimas son as
veces nas que Manuel Fraga
respondeu a unha petición de
comparecéncia. Nesta ocasión
facíao para explicar os cámbios no governo e esta foi a
crítica de saida que a sua actuación provocou ao voceiro
nacionalista Xosé Manuel Beiras para quen Fraga -nun momento que chamou de "decrepitude política"- está ausente
· dos grandes problemas da Galíza mentras só sai_para respostar a "temas domésticos no
seu partido". A habitual delegación de funcións á que acode o presidente era tamén un
argumento que .botaba abaixo
a creación da conselleriá sen
carteira de Relacións co Parlamento ocupada por Victor Vázquez Portomeñe pese ao seu
intento de xustificar a creación
"aténdendo á importancia da,
institución" e lograr o que cha- ·
mou "diálogo, pero isa si, cada .
un desde o seu sjtio".

mas os dous famosos deputados do BNG que queren salvar
a Galiza", Beiras replicoulle que
se estaba a sentir o seu medo
porque o "BNG está crecendo e
a sua costa , citando ao 30%
de vótantes dq PP que a escollen ao BNG como segunda forza". Por isa trataria de controlar ainda máis a información,
con máis diñeiro a .disposición
Pérez VareJa, argumento que
tamén utilizou Fraga para nomear ao xornalista redondelán
como conselleiro.

. ,,O PSOE denúncia a falta
de credibilidade de Fraga

o

Para PSOE só se pode talar
... de crise de governo detrás da
- remodelación que evidéncia a
debilidade política da Xunta e
· que ten o seu ponto de saida no
anúncio de presentación ás eleicións de Manuel Fraga, "desdoutros .goyernos autonómicos
pois de ter asegurado que non
que o superaban buscando dese ia presentar e de terlle alemostrar qi.Je Galiza ainda non
grado a cara política ao Sr. Guiestaba no nível máximo relatiña que xa ten complexo de-Hirovo. Mais escolleu como quixo,
Hito que ·chegou a vello como
incluindo a Valéncia e deixando
príncipe herdeiro". Cortizo recrifóra a Euskadi, por exemplo, e
minoulle a Fraga a falta de peso
sen ter en canta a povoación
nas negociacións políticas do
ou a exten9ión das autonomias
PP· con CIU, PNV e ce e cuescomo-Andalucia.
tionoulle as ventaxas que anun' ciaran coa chegada de Aznar á
Para Beiras, a debilidade políti- · Moncloa para acusalo de estar
ca de Fraga que rron e quen
a "renunciar á defensa dos intesequer de nomear ao seu próreses de Galiza".
prio goyerno, ven tamén pareila
.
cunha baixa das espectativas
Ante os ataques da oposición
do -PP "un paraugas que cada
que poñian en cuestión a govez abriga a menos xente". O
vernabi lidade da. Xunta polo
voceiro nacionalista aludiu ta- ·seu presidente, Fraga baseou a
rnén ao ascenso de Pérez Vasua defensa nos cargos galerela a conselleiro -de "kultur" digas trasladados a Madrid e na
xo repetidamente rnentras lemque recoñeceu como asunción
braba a nostálxia de Fraga polo · por parte do governo central da
seu ministério de Información e
sua doctrina da Administración
Turismo, "meios e' pelegrin" diÚnica, apresentados como os
xo-. Desp<;>is de que Fraga chaseus éxitos para rebater que dimara aos do BNG "tigres de
gan '.'que estamos en plena dePese á criación dunha nova papel" nunha exaltada segunda
bilidade cando estamos goverinter-vención e nomeara aos
conselléria e contra a sua pronando". O anúncio da sua preseus representantes nas Cormesa reiterada de reducir prosentación ás próximas eleicións
tes Xerais para dicer que estagresivamente o número de alunha vez dixera que este seria
ba "partlcipando nos acordos,
tos cargos, o pre-sidente da
o seu último mandato -e que
pero non se fai desde afora coXunta botou man de dados
Beiras considerou a sua única
"desqbediéncia" a Aznar- expli. couno como unha "obriga" unha
A. EIJU:
vez o PP chegara ao governo
.c entral. QuitándoHe en todo
momento ferro aos cámbios no
governo -relevos plar¡ificados e
capacitados, · chamoulle- anunciou tamén que non s~ celebrarian nó\las ·eleicións antes dun
Fraga lribame tentou aproveitar a sua preséncia na tribuna parlaano e.que explicaria en compamentar para tratar de relanzar a sua imaxe, murcha polos trasacordos
recén cia a ,l:>Ua participación
nas negociacións1para o finane os.cámbios na Xui;ita. Empregou a contundéncia e un tono sorpre- .
ciamento autonómico, cando tisivamente enérxico na sua exposición reafirmándose no seu liderazvera os dados que tiña que ter.
go único na Galiza e na sua capacidáde de influ'énc'ia en Madrid.
No entanto, para Beiras como
Mais foi preci$amente o comido do seu discurso o que descalificou
para Cortizo, a figura política
as pretensións de aparecer como un político que sigue a controlar a
de Manuel Fraga resta moito xa
. situación na Galiza. Realizou unha exposición en clave ( eleitoral)
de ter credibilidade.
española apresentando ao gove'mo Aznar como á Corte dos Miragres
da que depenc;le totalmente Galiza. Autodescalificábase invocando a
As acusacións· da oposición de
Madrid como factor resolutivo dos problemas, sen r:eparar nos posireparto de cargos en función
cionamentos habidos no PP déspois de gañar as eleicións. Para reados intereses particulares denfirmarse na sua condición de Presidente botou man dos resultados
tro do partido, o portavoz do
de pasadas eleicións, nas que obtivo maioria e, como era de agardar,
PP , González Súarez viuse na
negou que na Xunta existira crise. Os cámbios foron coi;rectos e,
abriga de. ir presentando un a
aqui non pasou nada. Recordounos a frase de lglésias Corral na marun aos novas membros do gocha de Barreiro Rivas: pasou o que pasou. •
verno. co apelativo de "militante
do PP e fraguista". +

ccm,

trário, O caldo de cultura em que
assenta a moda das relllfoes entre
o Norte e a Galiza é simples . Ao
estreitarmos os lafos entre nós,
buscamos a forqa necessária para·
nos impormos face a.os tres centros
de poder: Bruxelas, Madrid e Lis,
boa, acrecenta Camilo Noguei,

As pontes
sobre o Miño
"Nao é preciso ser um fino observador para reparar que Santiago de Compostela tem mais
a ver com Viana de Castelo do
que com Sevilha", escrebe Luiz
Carvalho nun traballo de 44
páxinas sobre as relacións da
Galiza con Portugal que publica
a REVISTA, suplemento do semanárjo Expresso, de Lisboa.
"Oito séculos de fronteira vigiada pelas armas nao foram suficientes para impedir que Braga
estej~ mais próxima de Vigo do
que Evora.(._.. ) Bastou a queda,
quase simultanea, das ditaduras
de Lisboa e Madrid, aliar-se ao
levantar das.fronteiras,
decorrente da adesao dos dois
Estados peninsulares aCEE e
ao profundamento da Uniao
Europeia, para que as for\:a5
centrífugas amea~em fazer
regressar as rela\:6es entre a Galiza e o Norte de Portugal ao
ponto em que estavam em
HOO, o ano mágico em que
Afonso VI, rei de Leao, separou
as duas regi5es.( ... ) As pontes
políticas, sociais, turísticas, económicas e de betao sobre o río
Minho já tinham come~ado a
ser lan~adas há alguns anos.
Desintegradas as barreiras
alfandegárias, inmediatamente
se apliccu o princípio enunciado na Leí de Massas: matéria
atrai matéria na razao directa
da massa e na inversa do
quadrado da distancia Ora, Vigo fica a uns longos 700 quilómetros de Madrid e a uns curtos
150 do Porto, que, por sua vez,
.está a 300 quilómetros de Lisboa. As relllfoes naturais entre as

duas margens foram artificialmen,
te impedidas pela franteira política. Assim que ela desapareceu,
galegas e partugúeses voltaram a
encontrar,se, explica Camilo
Nogueira. Esta aproxirrtaflio era
inevitável e nao tem nada a ver

ra, director de desenvolvimento
da SODIGA, sociedade galega
que acaba de constituir, en parceria coma sua congénere nortenha NORPEDIP, um fundo
de capital de risco dotado com
dois milhoes de contos e vocacionado para apoiar empresas
conjuntas luso-galaicas ou empresas industriais empenhadas
en investir na outra marge do
Minho".•

Políticamente
correctos
Xesús Vega advirte no lNZAR
que despois de fracasaren os
intentos de demonización do
BNG por parte de Fraga e de
Vázquez (Francisco) antes do
3-M, o actual empeño por recortar a intensidade reivindicativa do BNG pode alcanzar
algun efeito práctico. "Todo
proceso de expansión eleitoral
alimenta tendéncias
favorábeis á eliminación
daqueles aspectos da identidade política que podan impedir
o achegamento de novos segmentos do eleitorado. Esta
premisa, comprobada en moi,
tos paises e circunstáncias históricas, pode actuar nun futuro próximo no seo do BNG.
Existe polo demais unha circunstáncia que non deve pasar desapercebida. O medre
eleitoral que coñece o BNG
desde hai tres anos non vai
acompañado por un dinamismo social de entidade comparável. Prodúcese unha
disociación charnativa entre
as espectativas eleitorais que
desperta a organización
nacionalista e a febleza que se
detecta en moitas
organizacións sociais á hora
de promover ambientes
reivindicativos e
mobilizacións concretas. Esta
situación limita as potencialidades transformadoras dos
éxitos eleitorais que se podan
rexistar no futuro e posibilita
un maior campo de manobra
aos que desexan esa nova
identidade centrista para o
BNG".•

A arenga de Fraga

EXPllESSO

.GALIZA ,
20 DE XUÑO DE 1996

Vostede foi dos últimos en dar
por rematada a Converxéncia
Nacionalista Galega. Por que
fundar un movemento político
cos mesmos presupostos vistos aqueles resultados?

Cando a CNG se afundia eu pensaba que por moitas razóns, políticas e persoais, pagaba a pena
aportar un grao de area -e tentar
apontalar o edifício do nacionalis-·
mo moderado. Pero non houbo
xeito. Voltamos a aquela frase
dos nobles galegos hai centos de
anos: "somos todos galegos, pero non hai xeito de nos entender".
Aparentemente falabamos o
mesmo idioma, pero era imposíbel acordar entre nós. A idea de
fondo hoxe é a mesma. Na Galiza hai un sector da povoación
que demanda un nacionalismo
moderado e ese espácio está valeiro. Queda por determinar o seu
calado . En democrácia o único
contraste para saber a demanda
da xente son as fumas.
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Enrique Marfany ·
'Quera unha forza política que serte con cataláns, bascas e
canários anegodar a·governó do·estado'
. -0. XAN CARBALLA

O PP xa torria decisións fortes
en política económica que
abrigan a toda forza a pronunciarse. Cal é a sua posición
en matéria económica?

Se aqui houbese poder galega e
puidésemos negociar co poder
central caberian solucións. Alguén dubida que non seria distinta a nasa posición de .estarmos sentados na mesa de negociación? O poder non funciona porque nos teñah especial
animadversión aos gálegos, senón porque non usamos a nosa
forza para negociar. Se a esluimos nos grandes partidos estatais non irnos pintar nada, e outra causa sería que estivésemos
sentados na mesa do. reparto_e
a negociación.
-

Agora lanzan un Manifesto para convocar un congreso fundacional en Outubro. Que esperan facer nestes tres meses?

Un Manifesto é unha provocación
social, se as reaccións de adesións se producen, como espero,
o partido terá unha base sustantiva e debe nacer. Se fose só un
foguete, non pasará nada e a sociedade galega permanecerá indiferente ao Manifesto. Verémolo
nos próximos meses, pero estou
convencido que vai nacer con bases razoabelmente fortes.
·

No manifesto tan unha referéncia a unha Galiza "plural nas
línguas". Como_se entende?

Galiza é claramente bilíngue.
Nós non ternos o problema de
Cataluña que ten que defender
a sua língu9- porque hai moita
inmigración e sínten en _perigo o
catalán. O galega defendeuno
sempre a xente máis sinxela,
que o tala po.rque lle peta e o
sinte. Pero non hai povo máis
tolerante para as línguas que o
noso, e a ún paisano se lle fa-lan en castelán cámbia de língua sen nengun problema e
non se sinte agredido nen nada
sucede. A miña idea é que o
galega é un riquísimo património que ternos os gaJegos , e.
poucos povos no mundo poden
presumir de ter unha língua própria e tan fermosa,. Até Alfonso
X o Sábio fai en galega as Cantigas de Santa Maria. Ten unha
estrutura fermosísima e é un
património que debemos conservar. Pero Galiza debe abrir
os seus brazos a moitos nori
galego talantes que aqui desenrolan -a sua vida e traballan· e
que ás veces se sinten rexeitados· por unha forza política que
lles esixe talar o galego se que- ren participar nas suas tarefas.

Non dan a impresión de estar
recollendo restos de naufráxios anteriores?

lste non é un experimento, só
un primeiro test. Chamar a profisionais de toda caste era a nosa
idea, non xuntar políticos en excedéncia que puidesen dar a
impresión de estarmos a restaurar fragmentos perdidos. Que
sexa xente normal, da sociedade galega, os que apoian este
manifesto é o principal valor.
Aparentemente o espectro político está coberto coas opcións
actuais. Onde esperan situarse,
porque no centro chuchan o PP
e o PSOE e o BNG hexemoniza
o nacionalismo.

A diferéncia é clara no que atinxe a PP e PSOE , porque son
partidos de obediéncia estatal.
Non dubido da galeguidade dos
seus dirixentes de acó, pero se
o obxectivo de Aznar é governar
no estado, a ése fin xuntarán todos os esforzos. A opción que
agora pulamos só terá obediéncia galega e non terá que pedir
permiso a ninguén.
O Bloque ten un indubidábel
mérito, porque cobre un espácio
de esquerda radical e paréceme
intelixente e bon para Galiza o
seu esforzo de moderación. Pero resultaria ridículo dicer que
pode moderarse tanto como para ir duns postulados marxistalenin istas a outros centristas.
lso seria unha mutación revolucionária. Daquela hai un espácio nacionalista valeiro, cunha
demanda insatisfeita.
Vostedes plantean converterse,- primeiramente, en forza-bisagra no Parlamento. Pero de
calquera hipótese de governo?

A miña razón dime que, nun resultado hipotético das eleicións, o
PP e o PSOE van competir polo
governo. O B!>JG ten un importan-

O urxente non é o modelo de
Estado. O que me importan son
os problemas reais que agora
ten Galiza: a crise económica
profunda, o envellecimento da
povoacion, a fuxida constante
de capital humano que desangra á nasa terra desde hai séculas (e o que está a suceder agora na Xunta é sintomático, marchando todos para Madrid}. Nós
ternos que topar .saidas oróprias
para os nasos sectores indústriais, da pesc;a, do agro,... porque os problemas actuais ainda
se van agravar cando se incorporen ao Mercado Comun os
paise3 do Le~te EtJropeu.

Como forza política hai que tomar decisións sobre o galego
no ensino, a sua preséncia nos
meic. :> públicos, o perigo sobre
o que advirten todos os sociolinguistas de perda de falant~s.
XAN cARBALLA

te medre, pero seméllame fóra da ·posición respeito aos cámbios . máis que polas suas formulación
teóricas, ten que brilar polos seus
que se están a dar no E~tado?
razón que poida ter uns resultaproxectos prácticos. O urxente
dos tan espectaculares que apaagora é que teñamos unha forza
Todo proxecto debe nacer cunha
reza en pé de igualdade coas oupolítica que se sente en pé de
carga de utopia e ideais, pero a
tras forzas políticas. O BNG, en
igualdade a negociar con catanosa opción é dun nacionalismo
todo caso, aspiraria a facer un
láns, bascas e canários eco partípacto co PSOE. Para nós seria . de conviéncia. Galiza é unha nado estatal que acade unha maioción español~. con todas as caimportante pontuar, e teriamos un
ria relativa. Eu non son un inderacterísticas de tal, dentro das copapel de estabilizador entre as
pendentista senón un autonomisordenadas de solidariedade e de
duas forzas con maioria relativa.
ta. O horizonte non é a indepenconvivéncia que marca a Constidéncia senón o pleno desenrolo
tución. A miña opinión é que EsNo manifesto vostedes falari de
do estatuto e lograr as cotas de
paña ev9lue cara un Estado fede"nacionalismo sereno" e fan
autogoverno que permite a Cons-.
ral, pero non me preocupa ese
apelacións moi idealizadoras.
titución, porqµe iso é abotJdO: ·- - - ·
modelo tendencia!. Un político
Cal é a sua cerna ideolóxica e a

É un tema de debate. Pero seria
absurdo que eu _lance ideas cando non as teño claras. Coido_que
hai que abrir un debate importante, porque é un terreo ainda escuro ou no que se fan políticas
pouco axeitadas ás necesidades
do ·momento. A mocidade coñece e sabe o galega de maneira
impecábel pero non o talan. Por
que? Sobre iso hai que pensar,
porque aqui non estamos para rifarlle a ninguén. Hai que ter humildade para recoñecer no que
estamos equivocados .e ter unha
mentalidae aberta para correxir
- ·todo o que sexa necesáFie.:+- - - · - -

10

.GALIZA -

N2 731 - ANO XIX

ANOSATERRA

Oxuizo polo crime de Nigrán revela
a neglixéncia do ministerio do Interior
Dous axentes de policia da Comisaria de Vigo en activo, entraron
nun domicílio particular valéndose das suas acreditacións e asasinaron a catro persoas para roubar. No xuizo contra os policias
Manuel Lorenzo e Xesus Vela,
celebrado na Audiéncia de Pontevedra polos sucesos de 31 de
Xaneiro de 1994 en Nigrán, estabelécese que o crime foi posíbel
grácias á autoridade e a posesión
de armas dos dous valedores da
leí, que eran, polo demais ben coFiecidos da família que roubaron,
e á neglixéncia do ministério do
Interior que coñecendo o pasado
delictivo dos axentes non os expulsou do carpo.

ponsabilidade excesivamente
onerosa para os acusados, pero
alguns meios de comunicación
preferi,ron esta liña feble e patética ao feito obxectivo de dous
servidores da lei voltos contra a
lei. O cativo Pedro Fernández
sinalou aue as chamadas telefónicas da· policía Manuel Lorenzo desde a casa de Nigrán foran
finxidas, xa que só marcou tres
ou catro díxitos. Lorenzo quixo
implicar ao asasinado David
Fernández nun presunto contrabando de armas que lle teria reportado máis de cen millóns de
pesetas en diñeiro negro. Ficou
· probado que o administrador demorou duas horas en rebañar
vinte milróns de pesetas nas
cantas do in~ustrial graniteiro.
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CARTA AMARGA A
XOSÉ OTERO ESPASANDIN
DIONISIO PEREIRA

ridade (outra vez a COTOP) dea via libre ao vertedeiio. Pouco importa que varias aldeas ,de San Marti,
ño e do val de Quireza, entre elas o teu Castro natal,
estean a menos de dous mil metros da maldita ester,
· queira. Que os regueiros que alimentan o Lérez e dan
de beber ao val, flúan no seu recinto e o proxecto pa,
se por riba dun monte de artigas da Lei de Augas.
Que Castrodiz se considere non urbanizábel e que a
única auto,declaracion de utilidade pública sexa a do
Pico de Castrodiz promotor, desdicindo mesmo as declaracións do anti,
go xerente de SOGAMA, Diz Guedes, subliñando o
X.O. EsPASANDIN(*)
carácter privado da iniciativa. Que as pretendidas
Non valvas, polo de agora, non valvas. Aínda ·non
instalacións non teñan vías de acceso e non figure a
Estes feitos probados durante o
ubicacion exacta dos edificios nos planos presenta,
tes ese metro e -medio que pides. Non é que Castroxuizo trasladan pervisíbelmente
dos. Que, diante da impotencia da Comisión de Padiz _non te acolla; é que a cobiza e o egoísmo campa
Outra evidéncia que alampea no
a responsabilidade sobre o Estrimonio, desfagan mámoas e murallas e os penedos
e,
en
troques
daquelas
terras
de
palas
abas
do
castro
tad o, que deberá pagar até
x:uizo é a dun ministério do Intede Castrodiz, hoxe como onte cubertos de liques e de
2.000 millóns de pesetas aos
rior que coñecia as graves faltas pan que xa n,inguén traballa, queren instalar un ver,
soños, ollen a petpetuidade o ruín refugallo da civili,
herdeiros de David Fernández
cometidas por algúns axentes tedeiro de lixo. Cento cincuenta mil metros cadra,
zación do consumo. E non deixa de amolar que, nun
Sanromán: O informe balístico
da Comisaria de Vigo na véspe- dos de merda; emporcallando regueiros, fumegando
tempo no que se discute no Parlamento de Galiza
os
soños
dos
poucos
rapaces
que
ainda·
xogan
no
seu
e forense sinala aos dous acura do crime de Nigrán. A pesar ·
unha Lei de Residuos Urbade que contra Manuel Lorenzo e regazo . Din que o fumeiro
sados como autores do. cuádrunos que rexeita os vertedei,
ple crime por máis· que desde o
Xesús Vela habia expedientes só é para inertes (¿inertes os
ros, eiquí nos metan un tres
banquiño, Manuel Lorenzo tenpor desafio á autoridade e pro- plásticos e botes de pintuveces maior que o Polígono
tase pór en pé a sospeita dun
bas palmárias da sua relación ra?), pero aos que nos tocou
co mundo da delincuéncia, Inte- vivir eiqui neste tempo de,
terceiro implicado.
Industrial de Lalin. Como
rior indica que apartou de servi- solado, sabemos que alguén
ves, de pouco serven as leis
zo a Xesus Vela por reiterados elixiu as súas ladeiras para
A coartada dun irrecoñecíbel
se non ternos azo para tro,
problemas psicolóxicos pero os guindar o que a "boa Vila"
aactor externo resoaba na sala
car interpretacións interesade xuizo coma o derradeiro redous axentes conservaban as de Pontevedra non quere.
das, neutralizar influencia
curso para expulsar unha ressuas armas e acred!tacións. •
e deixar pendenres débedas
O texto do proxecto pre,
di entelares.
sentado por unha empresa
- privada, ambiguo, trapallei,
¡Como se vos bota de me,
ro; un concelleiro da capital
nos, a vós, cidadáns rebelque fala de máis na prensa e
des doutrora, nestas veigas
na radio; o titular do nego,
que a Guerra e a emigración
cio, un de tantos sen máis
deixou sen xente ningun,
principios que encher a
ha!. A vosa leccion de
canta corrente caía quen
consciencia e dignidade fi,
caía, célebre palas súas des,
cou esqueéida. Ninguén se
feítas medioambientais denlembra de ti en Cerdedo;
de Poio ata Forcarei.. .. ¿No,
das acedas crónicas no xor,
mes?. Claro que hai nomes;
nal "Galicia" ou do traballo
a cabeza visible é un tal
nas revistas madrileña
Carballo, de profesion, non
"Nueva España" e "P.A.N.";
sei.., escoita o que lle canta,
da vizo a amizade con Ma,
ban os rapaces de Salcedo
no Maio diste ano: "En Sal,
noel Antonio, os Dieste,
Fernández Mazas, Blanco
cedo xa é famoso / que unTorres, e tantos outr s; d
ha vez a escala nosa / con,
teu compromi o coa R pú,
taminóulle,las augas / coa
blica durante a Guerra civil
merda da Celulosa". Detras,
o edil De La Iglesia e persoeiros locais do Partido Po,
e da inxente laboura no exili . Nin unha triste pu,
blicación, nin unha rúa, nada. Non es o único: nin,
stamos en pleno período de romaria opositora. Trinta e cin,
pular (xa sabes, os de sempre, os que antes chamaba,
. des "a caverna", "o Vaticano") con man na Deputa,
guén sabe de Xesús Garrido e Alfredo Igle ias, ocia,
co mil aspirantes teñen a esperanza de entrar nunha das 34 7
ción e na COTOP, mal nome do Ministerio de Folistas e fundadores das primeiras sociedades agrarias
prazas vacantes ofertadas pola Xunta de Galiza. A partir de
mento enxebre. Eles, botaron contas dunha veciñan,
meados de Xuño comeza o proceso selectiva;· exames, lápis do nú,
da bisbarra. Tampouco vive na memoria colectiva
za en regresión e sen· xuventude, dun Concello subSerafín Loureiro, canteiro que foi Presidente da somero dous, nervos e contactos prévios. As estradas enchen,se de
'miso e na cola·dos pedichóns, e i:iveron a 41-fame pe,
examinandos en procura do Coliseum, de Coto,grande, de Econó,
ciedade de resistencia "Obreros Picapedreros" do
micas ...
ro interesada idea de endosarnos o lixo que lles reTandil, provincia de Bos Aires, expulsado de Arxen; _·. ~~ .. :
tina por anarquista. E só algúns vellos atesouran a fe
borda. E abofé que o negocio será redondo, mentres
Os Tribunais -que van xulgar,. tanto coñecimento e mérito,' están
de vida daquelas sociedades agrafias e obreiras, cuxo
non entre en funcionamento a ern.pacadora de SO,
suxerente anuncio xa metía respecto: "La Alianza"
GAMA (desculpa tanta letra sen sentido: non é máis
compostos polo máis variopinto elenco da clase política, académica,
que a pretendida recolledora de lixo por toda Galiza,
xudicial e sindical. Merecentes todos eles de figurar nun manual de
de Pedre; "La Luz" de Bugarin; "El Trabajo" de Figueroa ... Quixera pensar que con el as, con todos os
cunha incineradora alucando na ctlistancia) ou a· op,
Antropoloxia Sodal. Están: o Fiscal experto en confundir mensaxes
que dejxachedes terra e vida pelas. "grandes
incendiárias con pirómanos, o sindicalis.ta namorado ' de~ Carnees;:.º' _ c ~on do~ reciclaxe colla máts forza.
causas",teríamos un país distinto e non lle cambia,
político retirado pelas suas afeizóns insalubres, o catedrático que áin:
Non penses, intentamos loitar. Puxemos a andar aos
rían a Castrodiz mamoas por paleadoras e camións de
da non actualizo u os apuntes desde o Fuero de los Españoles ... até as
incansáveis de Cangas, teñen representazón ...
que gobernan o Col).cello ao seu antollo (os do PP,
50 toneladas.
adiviñáchelo), esixindo transparencia e información
Pero o pasado non serve para evitar o que semella es,
puntual. T eimamos para que non se lle éoncedese li,
As perguntas superar teñen tamén o seu aquel. Poden destacar se
entre as máis choqueiras: Idioma oficial da Comunidade Autónoma?,
cencia á obra; presentamos dudas de alegacións ás · tar decidido, ainda que non nos foi comunicado.
Comisións provinciais dé Urbanismo e Medio Am,
Agora precisamos de toda a axuda que nos queiran e
Capital de Galiza?... , e estas son para o grupo B, supostamente titula,
biente que deciden o que tan só nós deberiamos de,
nos podan dar. E asi como os cristiáns poñen a Deus
dos médios e con experiéncia demostrada no xogo de La Voz. Bota,se
e todos os santos en xogo, eu solicito de vós, que o
de menos algún inquérito sobre cuestións vitais no devenir dos últi,
cidir; fixemos follas volandeiras, asembleas e alenta,
vaso exemplo de cidadania consciente dos seus demas anos: que cilindrada ten a Virago 1.100 de Cuiña? Cantas vezes
mas o movemento veciñal. E, ri.on che pareza mal,
reitos e comprometida coa súa xente, conceda von,
ao día chama Manolita ao seu valedor Ingués? De que cor é a carteira
botamos man de ti. D~xeches que a arte, a escrita, só
tade e firmeza a todos os que eiqui estamos empeña,
tiña razón de ser en tanto servira as "grandes .causas".
invisível de Portomeñe? Tempo de cocción do limón na queimada
dos en que esta terra vella semelle unha mociña en
Por isa empregamos os. teus poemas, para damos for,
presidencial? Para cando o pase á reserva sen soluzón de contÍnuida,
de de Omero Pérez Antonutti Quintana? Onde se atopa a relíqüia in,
za, para defender os dereitos dos que ainda enchen
cada abrente.+
corrupta do bañador de Palomares? ...
de vida veigas e rueiros. ¿Existe causa máis grande?.
(*)O poema foi escrito a comezos dos anos 50 na
Estou seguro que, se por ti fora, estarías con nós.
"terra envellecida nova" dos EEUU, derradeira estacion
As dificultades a vencer son pois dignas do preciado trofeu a conque,
do seu exílio sen fin unha vez rematada a Guerra Civil.
As causas non van ben. Levamos asi dez meses e
rir. As colas de entrada, as perguntas aparatosas e os desplantes dos
chégannos v·emos de desfeita. Os que deciden, láiluminados do Tribunal son tramas só superáveis, cando se faga pú,
DIONISIO PEREIRA é historiador e membro da Comimidade de
blica a'lista Cle aprc:>v'ados. +' '
' · ' · ·"
vanse as' mans·os uns· polos outros ate '<:itte a -superfo, '. , • · - · · • •
Ve'deos' de Vilár de San: Martifió (Cerdedo)
"Castrodiz, rexo castro de celtas ....
¡Pastor de -mamoas en terras de Cerdedo!
Pídoche, Castrodiz, dende esta terra
envellecida nova, metro e medio
.
de chan pra cando morra
soñar cos enxamios dos vencellos,
ca fror do toxo, ca groria das labercas
e a brancura das neves de febreiro."

'Botaron cantas
dunha veciñanza en regresión
e sen xuventude,
dun ·Concello submiso e
na cola dos pedichóns,
e tiveron a infame
pero interesada idea
de endosamos o lbco
que lles reborda

O longo carniño
para fazer-s~
funcionário

E

a
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Os seus votos permiti.ron que Caixa Ourense controle as cantas do Concello

O PSOE clave

na privatización dos servizos financeiros de Ourense
Cos votos a favor do PP e
do PSOE, o pleno do Concello de Ourense celebrado
o pasado 14 de Xuño aprobou a privatización dos servizos financeiros e ceder a
sua xestión da Caixa Ourense. O BNG foi o único grupo
que se opuxo á privatización.

ú PSOE en dous meses pasou
de criticar a privatización dos
servizos financeiros por considerar que se trataba dunha
operación poi ítica destinada a
beneficiar· a Caixa Ourense, a
ter un papel decisivo nesa privatización . Caixa Ourense gaña para si a renegociación
dunha débeda do Concello que
ascende a 4.392 millóns de pesetas, a xestión da recadación
municipal e a planificación financeira do Concello.
Hai dous meses, no primeiro pleno no que abordou a cuestión, o
PSOE, que daquela votou en
contra, tratou de dar unha explicacion ao empeño do PP en conceder á Caixa Ourense a privatización da xestión deste servizo
-mesmo suxeriu que o prego de
condicións fara redactado polos
servizos xurídicos da Caixa en
lugar de facelo técnicos do conce!lo- e relacionou o feíto coa recente contratación do irmán do
alcalde, Manuel Cabezas, por
parte de Caixa Ourense. Naquel
momento o PP non conqueriu
aprobar a privatización, de modo
que houbo de agardar dous meses para atopar unha conxuntura
máis favorábel, que si se deu o
Venres 14 de Xuño.
A au$éncia de tres concelleiros
do PP na votación -por mor da
sua relación coa Caixa Ourense- abrigaban ao Partido Popular a buscar apoios para aprobar
a privatización dos servizos financei ros, xa que, ainda qu·e
ten a maioria absoluta, só canta
con un concelleiro máis que a
oposición. A Corporación está
composta por catorce edis do

Os servicios financeiros do concello de Ourense prlvatizáronse cun acordo PP-PSOE.

PP, sete do PSOE e seis do
BNG. Nesta situación, · no segundo pleno o apoio do PSOE
foi decisivo na aprobación da
devandit8: privatización.

As mesmas condicións
que hai dous meses
Por outra banda, o próprio secretário do concello asegurou
que entre as condicións da privatización da xestión dos servizos financeiros -rexeitada polo
plano municipal hai dous meses- e a recén aprobada, teñen
diferéncias de matiz e daquela
non é preciso elaborar un novo
prego de condicións. Sen ~m
bargo, o portavoz do PSOE no
concello, Xabier Casares, acolleuse a esas pequenas modificacións para xustificar, esta vez,
o apoio do seu grupo á privatización. En concreto, as diferéncias
entre a proposta inicial e a definitiva é que agora a Caixa Ou-

rense non terá unha oficina no
interior do concello e non será a
encargada da elaboración do
padrón municrpal. A representante do BNG no concello, Margarida Costas, considerou "chocante" que o PSOE mudara de
posición pero· non quixo abordar
"posíbeis contrapartidas" dadas
· polo PP aos socialistas.
Un dos acordes do pleno do
Venres 14 de Xuño foi criar unha Comisión de Seguimento da
xestión dos servizos financeiros
recén privatizados, valeirando
de contido a Comisión de Economia e Facenda, cuxa existéncia, xunto coa Comisión de Governo, é de imperativo legal en
tod_
as as corporación locais. Na
nova Comisión de Seguimento,o PP reservábase para si catro
postos (o alcalde máis tres conc e 11 e iros), :quedando para o
PSOE dous e para o BNG un e
rachando coa proporcionalfoac;te

do Concello, xa güe o PP vai ter
catre representantes e o BNG
só un. De todos xeitos, o BNG
non participará neste órgano
porque considera que as suas
funcións debe obstentalas a Comisión de Economia e Facenda.
Unha das consecuéncias da viraxe dada polo PS0°E nesta
cuestión foi provocar unha fenda na oposición municipal, xa
que até o momento o BNG e o
PSOE tiveran moitas coincidéncias. A partir de agora o BNG
estará só na la.bar opositora, por
canto que o PSOE cóincide coas liñas económicas agora aprobadas. Ademais, o próprio
PSOE rexistrou no seu seo diverxéncias derivadas do cámbio
de parecer do seu grupo munici- ·
pal e a crise interna agudizouse
até o ponto de ser previsíbel un
futuro enfrentamento da liña crítica do partido co sector oficial
que dirixe Xabier C~sares. +

O polígono coruñés de Mato Grande sen servizos públicos

Hai meses que o Polígono de
Mato Grande está rematado e
habitado· e desde entón os viciños veñen denunciando 'graves
deficiéncias d~ urbanización e a
, ·c~ré.ncja
servizos·,eJem~(ltais;

·de.

A execución da ·condena de
inabilitación por seis ano9 contra o alcalde de Oleiros, Anxel
García Seoane, leva vários
meses sen producirse porque
non remata de chegar a orde
do Tribunal Supremo, que está
á espera dos trámites para o
indulto. Ante esta situación, a
Audiéncia da Coruña deu a arde de destituir ao alcalde en
- quince dias se antes non chega o indulto. A situación coincide un cruce de acusacións entre o PP e o PSOE, na que os
dous din ver manobras para
tratar de atraerse para si ao alcalde e á forza que o apoia, a
Alternativa de Viciños. +

Manifestación en Cangas
en defensa .do litoral

OConcello di que non recibju as obras pero cobra os impostas municipais

O Governo municipal da Coruña
négase a recepcionar as obras
do Polígono de Mato Grande e
a consecuéncia disto, non dota
dos servizos necesários á zona,
que está abandonada e mesmo
sen alumado público. Pala contra, o Concello si aceita cobrar o
Imposto de Bens lmóbeis e o
Imposto de Incremento de Valor
de Terrees de Natureza Pública.

AAudiéncia dá 15 dias
para indultar ao alcalde
de Oleiros ou destituilo

a saber: falta de subministración ·
eléctrica para o alumeado público, auséncia do servizo de recollida de lixo e acumulación de
suciedade e escombreiras, viais
sen asfaltar, sen sinalización e
ateigados de bulleiros, problemas de seguridade pública, parcelas sen pechar -mesmo de
propriedade municipal-: que son
un perigo para os nenas que xo·gan no entorno ... Os residentes
entenden que o Concello ten a
responsabilidade de subministrar os servizos xerais, xa que
cobra os impostes municipais.

pensación do Poi ígono manteapresentou unha moción e unha
ñen unha polémica entorno á ti- _pergunta, a debater no vindeiro
pleno municipal, nas que se retu l aridade dos viais públicos.
Mentres o primeiro di que non . clama do cohcello a ~restación
dos servizos independetemente
recibiu as obras e que percebe
certas deficiéncias, o segundo · dos problemas de recepción das
obras. Para o Bloque, o Conceasegura que o Polígono foi recepcionado e replica que ten
llo asumiu "de facto" o domínio
público dos viais ao abriles ao
unha acta de recepción asinada
transito e, no que se retire ás
o pasado 14 de Marzo por un
obras que deberon facer os proenxeñeiro municipal. En todo
motores e que non fixeron, asecaso, os viais interiores están
gura que o Concello pode "coabertos ao tránsito xeral e o
rrexir ou reparar os desperfeitos
Concello Xq puxo as placas de
ou deficiéncias que as obras e
denominación das ruas.
instalacións puideren apresentar
( ... ), repercutindo nos promotoAnte a situación de desamparo
res os gastos". +
. O Concello e a ).(1,mta, de .C{~m, , , do;; ~ yicj~?~ p BN.G ,da Coruña

A Plataforma de Defensa do
Litoral de Cangas, compoSta
por vários grupos ecoloxistas
da zona, convoca unha manifestación en apoio do gover·no de Cangas na sua política
de derrube das obras ilegais
que están situadas no domínio marítimo terrestre do município. A manifestación parte
da Alameda.Vella o Venres 21
de Xuño ás oito e meia do serán e percorre as principais
·
ruas da vila. +

Xuízo oral contra
o ex alcalde de Lugo
por comichura
O fiscal acusa ao ex alcalde
de Lugo, Notário Vacas, de ter
pedido·comisións de entre un
10% e un 15?/o ao constructor
Amador Puente Rico, proprietári,o aa ·empresa Coherpu.
Poucos dias despois de ter tomado posesión do cargo, en
1991 , comunicou a Puente Rico que ia rescindir algun$ dos
contratos coa sua ·empresa
pero que o compensaria con
novas condesións, ainda ·que
co requisito de entregarlle as
anteriores porcentaxes en
concepto de comisión.+

Os vicerreitores de Vigo
desautorizan
a San Rosendo
Vázquez Barquero e Xosé
Barreiro, vicerreitores da
Unlversldade de Vigo
acordaron·impugnar o acordo do pleno do concello de
Ourense no que este cedia á ·
Fundación terreos para
construir residéncias universitárias. Afirmaron que a
Universidade é a proprietária
dos terreos porque foron ce. didos e que nunca negociou
con San Rosendo. Cando
ofereceron a cesión por 20
anos, desde a San Rosendo
ameazaron con que o concello ofereceria 75 anos. Sinalaron que non recoñecerian
como universitárias ás residéncias da fundación que dirix~ .~~f1i9':'~ . M~ur~· ,•, . _,'.,'

ECONOMIA

12

20 DE XUÑO DE 1996

ANOSATERRA

Nº731 -ANOXIX

O TURBO CAPITALISMO
-FAI MEDRAR A ECONOMIA E
MULTIPLICA A POBREZA
.

'

.

a actuar

.

EowARD LurrwAK
Non hai hoxendia mais que unha ortodóxia económi, · O que se deduce é que non dará chegado o equilíbrio
que debería traer a reconversión .empresarial. Os despe,
ca, ensinada e proclamada por case todos' os profesores
didos da General Motors non van entrar na Microsoft. A
de economia, celebrada con xúbilo por Wall Street e
tecnoloxia da información, .noutras palabras, non cria
pola gran patronal. Nos Estados Unidos, abrázana por
traballo senon que o destrue. Amortiza millóns de pos,
igual demócratas e republicanos e o . mesmo pasa coa
tos de traballo nos servizos e na administración é xene,
meirande parte dos partidos políticos da Europa. ·
ra relativamente poucos, a maioria deles, nos Es~ados '
Esta ortodóxia coida que a. economia dos Estados Uni, ·unidos. Noutros paises, en terras éie infortúnio con ca,
tiva indústria informática, a tecnoloxia da información
dos está no seu mellar momento, grácias ao pulo que lle
esmaga traballo sen mais. .
dan os Novas Titanes da ·era
da infÓrmación: os lexerÍ.dá,
A cada hai novas probas de
rios xemeos Microsoft e Intel
que o da Microsoft pode apli,
e os seus irmáns menores Ap,carse ao conxunto da indús,
ple, Novel!, Cisco, Oracle,
tria da alta tecnoloxia. Ain,
Bay Net, Sun Microsystems,
da que o sector requira so,
Sybase, Adobe Systems , Am,
bre todo de enxeñeiros, en,
gen, Cirrus ,· Infarmix, Intuit,
tre 1968 e 1995 o salário
Cordis, Am.Online, Auto,
médio anual dos enxeñéiros
desk, MBC Soft , Picturetel e
con dez anos de experiéncia
Peoplesoft entre outras.
baixou un trece por cento en
dólares constantes. Os non
A maioria destas empresas
reciclan obreiros da cadea de
non existían hai vinte anos
montaxe, pero tamén non
pero hoxendia o valor con,
queren tantos enxeñeiros. O
xunto das suas accións so,
número total de empregados
barda ao dos vellos xigantes
na indústria de informática e
da indústria: General Mo,
do procesamento de dados
tors, Ford, Dupont e Kodak.
No seu ascenso desde come,
renteaba o millón o ano Pª'
sado. O total de asalariados
zos modestos, os Novas Tita,
·nes fixeron centos de millo,
.
nos Estados Unidos, é de
nários e algúns multi,millonários entre os seus primei,
114 millóns. A indústria electronica (que abrangue a
producción de ·computadores e accesórios) baixou de
ros accionistas. A ortodóxia económica apoiase no
1.700.000 empregadbs no ano 1990 a 1.600.000.
éxito das exportacións de alta tecnoloxia e programas
informáticos dos Novas Titanes, xunto coa política de
Pola contra, é certo que aumentan nos Estados Uni,
libre comércio e Circulación de capitais.
dos os empregos na sanidade, nas sub,contratas de
servizos e no pequeno traballo domiciliário. Mais os
Pqla contra, non se lle cogcede importáncia á perda
ingresos dos traballadores por conta allea (77.500.000
de 1.400.000 postas de .traballo (dacordo cos pruden,
empregos de 114.000.000 que hai nos Estados Uni,
tes cálculos dos próprios defensores do libre comér,
dos) non paran de...cair desde hai anos, desde 8.40 dó,
cio) causada polo exceso crónico das importacións
lares por hora no ano 1978 á 7.41en1994, en dólares
sobre a5 exportación. Dinque estes empregos estaban
constantes de 1982. E isto sucede porque moitos nor,
condenados a desaparecer en industrias sen futuro.
teámericanos traballan hoxendia en choios malpaga,
dos nos serviros.
Ahonda con comparar a criación de emprego dos Novas
Titanes co valor das suas 'accións para comprobarmos
O tan envexado segredo da economia norteamerica,
que o pesimismo do senador republicano Pat Buchanan,
na para criar emprego só consiste en que contratar é
candidato á presidéncia dos Estados Unidos, é correcto e
un xogo cando os salários son tirados e o despido li, ,
a ortodóxia está completamente trabucada: Microsoft e
Intel, que valen en Wall Street moito máis ca General bre'. 'E non falamos dos grandes armacéns coma Wal,
Mart (434.000 empregados), K,Mart (358.000), Se,
Motofs (a empresa máis grande do mundo), dan traballo
entre as duas á 48. IQO persoas. A Ford emprega a ars (403.000) ou a ·cadea McDonald (117.000), que
325.300, máis da metade nos Estados Unidos. Todos os
pagan salários moi baixos en comparanza coa Gene,
Novas Titanes antes citados dan traballo a 128.000, ral Motors ou a Dupont, senon dos grarides bancos.
¡.náis da metade da nómina ·da Ford en todo o mundo.
Porque fracasaron as prediccións de que ian ser altos
os salários da banca, os seguros, a intermediáción
Certo que aparte da industria inf01;mática hai outros · fianceira e-as axéncias da propriedade inmobiliária
Novas Titanes saidos da nada, como poden ser South,
porque o soldo médio só supera en poucos centavos o
west Airli.ne~.•.Nike Shoes, Charles Schwab (o campeón de 1970, medido en dólares constantes, e é moi infe,
dos in~ermedi-ªri.os financeiros) e algúns máis, pero to,
rior ao do traballador de cadea da General Motors.
dos xuntos_~on, §Uman tantos postos de traballo coma
.Ford, e ~a nqn _qjgamos coma a General Motors, que ten Velaqui a paradoxa dunha sociedade que aumenta .en
721.000 empregados, a metade nos Estados Unidos.
riqueza e que cada dia ten menos xente ben paga. O
100 por cento do crecemento económico dos Estados
As consecuéncias destas· cifras son enormes. Que lle
Unidos durante o último cuarto de século foi só para o
pasaria aos Estados Unidos se a económia· de. alta
2 por cento das ~nidades ·familiares dos Estados Uni,
tecnoloxia que,.fantasearr Bill Gates e Al Gore fose
dos. Este é un dos resultados do turbo,capitalismo, con,
· realidade? O índice da Bolsa de Nova Jorque atinxi,
secuéncia do cámbio .tecnolóxico, a supresión do in,
ria 10.000 ou se·:cadra 20.000 e haberia moitos máis · tervencionismo do· Estado e a globalización. A eco,
multimillonáfios. No entanto, a sustitución das -in,
nomia norteamericana medrou moitisimo desde 19?8,
dúsfrias tradiciónais de crecemento lento coma Ge,
p~ro sete de cada.dez traballadores le.van·menos cartos
neral Motors, For&, Kodak (132.600 empregados), ou
para casa. Moito <lera que rir a pr_oposta de Pat Bucha,
a Dupont (125:000) polos Novas Titanes reduciria a nan de proibir a inmigración, pero o certo é que os
unha fracción o total de salários que hoxe se · c obran negros dos arrabaldos terianlle dado as grácias. Os ein, ·
nos Estados Un~idos 'á unha fracción.
migrantes que non pasasen terian aumentado a oferta
de ofícios míseros que-ocupan e que son os únicos aos
Co~ empresas coma General Motors ou Kodak estas · que poden aspirar moitos norteamericanos. T erán que
cantas non poden cadrar se a maioria dos seus posibeis
esperar parados ou facedle as beiras ás organizacións
clientes no mercado interior están parados ou traba,
delincuentes. Penarán eles e o país, que padece unha
llin con contratos,miséria. Os Novos Titanes venden diáriá intifada dos parados e marxinados. +
no mercado mundial os seus produtos e poden ignorar
EDWARD LUTTWAK é director do departamento xeo-económico do
o axioma básico do fordismo que consistia en pagar
Centro de Estudos lnternacionais (CIS) de Washington. No ano 93
cinco dólares diários por montar un coche (o Ford T)
publicou "O Soño americano en perigo". Este artigo é o resume dun
que custaba 360, e que os próprios traballadores podian
ensaio titulado "Buchanan as it right, on the merits of protecionism"
comprar. Os Novos Titanes suministran ordenadores e
(Buchanan leva razón; eneal dos méritos .do proteccionismo),
programas ás elites mundiais e a~s seus entornos.
aparecid~ !lª I.on4on Review of Book;s de 9 de Maio pasado.

'Velaqui a paradoxa dunha
sociedade que aumenta en
riqueza e que cada dia .ten
menos xente ben paga.
A economia norteamericana
medrou moitisimo desde
1978, -pero sete de. cada dez
traballadores levan menos
cartas para _casa"

L

i

'

( \

r '

f

1

j

H

o

f

•"

1

_)

<ir'

.1

_Q Governo empeza

,

MANUELCAO

As primeiras medidas importantes do govemo Aznar, aprobadas
no Consello de Ministros do 6 de Xuño, atinxen a aspectos fis,
cais e estructurais. No referente ás medidas fiscais preténdese
reducir e facilitar a tributáción en matérias diversas: plusvalias,
actualización de balances, fondos de investimento, imposto de
sucesións, imposto de sociedades, etc. As medidas estruturais
atinxen á prestación servícios en sectores até agora intervidos
dando pasos cara unha liberalización das telecomunicacións,
. solo, e enerxía. Existen tamén medidas menores sobre servícios
funerários, coléxi9s profesionais e matriculación de automóveis.
A lóxica das medidas tomadas responde ao fomento da compe,
téncia mediante a liberalización e o desregulamento coa pre,
tensión de abaratar determinados servfcios que reducirán a in,
flación, os custos de transación e facilitarán a adaptación á
competéncia global. Por outra banda, preténdese favorecer o
aforro e o investimento reducindo a imposición sobre as rendas
do capital e as empresas. Desta maneira haberá unha maior ac,
tividade económica e aumentará o emprego. A minoración, no
curto prazo, dos ingresos do Estado verase compensada pola
maior actividade de xeito que se poderá cumplir o obxectivo
de reducción do déficit públko,
Obsérvase con.nitidez o contido conservador deste govemo co,
mo corresponde aos grupos que o sosteñen no Parlamento, máis
algunhas das medidas poderían ser asumidas sen dificultade Pº'
lo anterior gabinete. Dende o punto de vista nacionalista exis,
ten aspectos positivos e negativos. A liberalización dos servícios
e o seu abaratamento será positivo para a nosa economía, as
medidas fiscais son as máis preocupantes pola previsibel perda
de recadación e a auséncia de
progresividade e as medidas
en matéria de solo (supresión
da diferéncia entre solo urba,
nizábel programado e non
programado, máis autonomía
aos alcaldes, cesión do 10%
do solo aos concellos, etc)
poden acentuar o caos urba,
nístico.

'A reduc1on
·~

O aspecto máis preocupante
está na dinámica xerada por
estas reformas. A reducción
de impostos aos perceptores
de rendas altas non ten por,
que significar unha maior propensión ao aforro e ao investi,
mento produtivo mentras que
do que si estamos cerros é de
que se reducirán os ingresos
fiscais. A tentación de recor,
tar os gastos aparece de inme,
diato polo que as conquistas
sociais corren un perigo inmi,
nente. A recurréncia ao curo,
primento dos critérios de con,
verxéncia é a escusa perfecta
para xustificalo.

O máis grave é que estas me,
didas explicitamente favorá,
beis aos empresários preten,
den completarse xa cun debi,
litamento da posición dos tra,
halladores mediante unha no,
va reforma laboral que flexibi,
lizaría a entrada e saída no
mercado de traballo. Hai que
confiar que os sindicatos e os
grupos políticos se manteñan
firmes e non cedan nun ponto
que podería alterar a paz polí,
rica e social. O consenso so~
cial básico com;ría sério peri,
go. Se en asuntos autonómi,
cos Aznar deixou en ridículo
ao PSOE nos temas sociais pode atopar o seu Waterloo. Incluir
a tantos membros da CEOE no govemo é como poñer ao raposo
ao coidado do galiñeiro. Transformar aos parados en mendigos é
unha política moi pouco novidosa.+

de impostas
.ás rendas altas
n:on significa
maior
investimento
produtivo".
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, Apolicia acorralou ecárgou contra os traballadores dentro do hospital

Manifestación en Madrid
.dos traballadores
de Sinte/

Ogovernador civil de Ponteved'fa
estréase.con 32.feridos en Povisa

Ás doce da mañá do Xoves 20
comeza en Madrid unha manifestación dos traballadores de
Sintel, filial de Telefónica que
recentemente foi vendida ao
empresário de Miami Mas Canosa por unha cantidade moito
menor ao valor da empresa. O
acto, no que van participar os
230 traballadores de Sintel na
Galiza, emárcase dentro da
folga que levan adiante todos
os Xoves en demanda dun
convénio colectivo para a empresa, ao que esta última négase. Os traballadores pretenden ser recibidos polo Ministro
de Traballo e que este aclare
as condicións de venda a Mas
Canosa de Sinter e dunha filial
sua: lncosa, que na Galiza ten
200 traballadores. •

A violenta carga policial contra os traballadores do hospital Povisa de Vigo, ocurrida
na tardiña do Martes 18, causou 32 feridos e supón un
cámbio cualitativo notábel na
actitude guve~nativa, toda vez
que se produciu dentro do
próprio hospital, prévio acorralamento dun grupo de traballadores que mantiña a sua
protesta en actitude pacífica.
Un feíto desta natureza non se
coñecia desde o franquismo, como non deixaron de sinalar alguns dos feridos . Outras fontes
atribuen a brutalidade policial á
amizade do director desta clínica privada, Fermin Piay, co novo Governador Civil de Pontevedra, Alexandre Millán.
Os traballadores que reivindican
a negociación do seu convénio
colectivo, decidirán concentrarse,
ante a sá onde se celebraba a
Xunta de Accionistas, reclamando alguns deles -os que eran
accionistas- o dereito a participar
na reunión. A dirección non explicou en nengún momento a razón
desta negativa a impedir a preséncia de parte do accionariado.
A policia foi auxiliada polo forte
operativo privado que a dirección acostuma contratar. Ostraballadores foron informados de
que o seu único recurso era a
denúncia xudicial contra a dirección. Sen mediar máis palabras,
a policía cegou as saidas do corredor onde estaban concentrados os traballadores -na entrada de químio terápia e rádio terápia-, e ali acorralados cargou
violentamente contra eles.

Trinta e dous feridos
O resultado da carga foi de trinta
e dous feridos , case todos eles

A afiliación ás Cámaras

de Comércio contrária
ao tratado da UE

Os proprietários do hospital néganse a negociar o convénio colectiva

na cabeza, con numerosos traumatismos cráneo encefálicos.
Dous deles permanecen ingresados. Trátase de Maria Xesus
García Fónseca, con traumatismo cráneo encefálico grave e ferida inciso contusa na frente , pela que houbo de recibir 14 pontos de sutura, e Xabier Asia Regueiro, con contusión inciso contusa no coiro cabeludo, hematoma cráneo encefálico e contusión no ombreiro, feridas que lle
provocaron a perda do coñecimento, do que ainda non se recuperou. Un nene e unha visitante tamén resultaron feridos.
Cando os traballadores trataron
de ser atendidos no servizo de
urxéncia do próprio hospital,
que ten un convénio co Sergas,
a dirección negouse a tal e pre-

tendeu abrigar aos mesmos a
asinar un compromiso de pagamento, segundo denunciou a
presidenta do Comité de Empresa, Consuelo M_artínez. Cando a
dirección tomara xa a decisión
de ceder, entrou de novo en liza
a policía, que tomou as urxéncias_e pretendeu estabeceler un
filtro pará a atención dos feridos, en lugar de que rexera un
critério de selección médico. A
resultas desta segunda intervención policial, vários empregados máis resultaron feridos.
Os traballadores están a preparar denúncias contra a dirección
de Povisa, contra a policía, contra o Governador Civil e contra o
Sergas, por unha atltude que
Consuelo Martínez calificou como "terrorismo empresarial ava-

lado polo Governo do PP e a ·sua
mentalidade fascista própria do
franquismo". Tamén están previstos vários actos de protesta.
Estes sucesos teñen relación
coa reivindicación do convénio
colectivo e a pretensión da dirección de impedir -co apoio do
Sergas- a convocatória de folga.
A dirección quer conxelar a antigüidade e subir o salário por baixo do IPC; a maiores estabeceleu uns servizos mínimos do
100% do cadro de persoal no caso da folga. O recurso dos traballadores ante o,Sergas foi desbotado e houberon de pospor a-folga indefinida -en principio para o
27 de Maio- até o 15 de-Setembro, en tanto non se falla un recurso contencioso administrativo
sobre os servizos mínimos.•

TEMP2 SINDISAL.

ECONOMÍA PARA RICOS
FERNANDO ACUÑA

Os resultados da política económica e laboral
practicada nestes últimos anos, teñen dado en
que as grandes empresas e particularmente a
banca, estean a bater records de beneffcios,
mentras se deteriora a calidade de vida da clase traballadora en matéria de emprego, de precariedade laboral, de capacidade adquisitiva
dos salários, de participación das rendas dos
traballadores na chamada renda nacional. Este
empobrecemento ten levado, como non poder
ser doutro xeito, a que o consumo priva<;lo, un
dos componentes da demanda agregada, ·se estanque ou retroceda en termos reais, de maneira que a recupera~ión dunha dinámica de
me<;lre apreciábel e sostido do ' conxunto da
economía, atopa aí unha das súas principais,
senón a máis importante, dificultade.
Este aspei;:to do marco económico no que nos
movemos, é esquecido á hora de decidir o paquete de medidas adoptado polo novo govemo
de Aznar, que pomposamente se definen como
"de reactivación económica". Non é esaxeración nen demagóxia, a afirmación· sindical de
que, máis uriha vez, séguese na adopción de

medidas destinadas a que os ricos sexan máis
ricos e os pobres acentúen a súa pobreza. De
feito, o novo tratamento fiscal das plusvalías
vai representar unha reducción dos impostos,
pero só para que teñan uns ingresos superiores
aos cinco millóns de pesetas ao ano. A actualización de balances pode convertirse, para moitos, nunha amnistía fiscal encuberta,. aflorando rendas ocultas a un coste ínfimo (o famoso
"peaxe" do 3%). A chamada liberalización dá
solo semella dirixirse a facilitar a especulación
in:mobiliária, ademais de limitar a promoción
de vivendas sociais.
Son estes só uns exemplos. En calquera caso,
as medidas non van favorecer, máis ben ao
contrário, a criación de emprego. T ampouco
van propiciar unha mellora no déficit público,
pois de feito ·o recente recorte presupostário
queda absorvido polo impacto que as medidas
fiscais van significar en merma dos ingresos da
facenda pública. As prioridades govemall1.entais, polo que se vé, son unhas as que se escenifican nos actos e declaracións, e outras as reais: baixo un discurso pretendidamente dirixi-

do á defensa dos intereses xerais, acóchase unha política reaccionária real que pouco ten
que envexar á ·desenvolvida, mutatis mutandis,
polo tandem Reagan-Busch ou por M. Tatcher.
E cando acto seguido, o presidente do govemo
central chama aos empresários e sindicatos a
asumir a súa grave responsabilidade cun pacto
social, e a CEOE secunda a ·escena esixindo
que o executivo goveme se fracasa o diálogo,
non é dificil adiviñar que o abaratamento do
despido, a conxelación salarial de funcionarios
e· pensionistas, as privatizacións de todo o público, os recortes presupostários nas inversións
e prestacións sociais, e toda canta medida supoña saciar as fames dos poderosos, definen o
fu.guro que algúns desexan. Seria bó que dende
o sindicalismo estatal se caíse na conta de que
cada día que transcorre sen pasar das palabras
aos feítos, significa. contribuir a alimentar a
consolidación deste tipo de políticas, propulsar o triunfo das teses máis retrógadas. +
FERNANDO R. ACUÑA RUA é

Secretario Xeral da CIG

A senténcia do Tribunal
Constitucional sobre a afiliación obrigatória das empresas ás Cámaras de Comércio
non foi tan unánime como
pretendia facer ver o Consello Xeral das Cámaras de Comércio; o presidente do
Constitucional, Rodríguez
Bereijo, e outros tres maxistrados, votaron en contra por
considerar que vai contra a
liberdade de asociación e recordaron que vulnera o artigo 22 do Tr~tado da Unión
Europea; polo que poderia
haber un pronunciamento
contrário á afiliación obrigatória por parte do Tribunal de
Estrasburgo. •

Unanimidade
na ra6ficación de Gaioso
á frente de Caixavigo
Na Asamblea Extraordinária de
Caixavigo, ratificouse a Xulio
Fernández Gaioso como director xeral para cinco anos máis,
despois de trinta no cargo e
sendo considerado como o motor da entidade. A asamblea tamén tiña como ponto central a
· valoración da nova Leí de Caixas de Aforres, onde consta
unha nova regulación para controlar os procesos de fusión e
disolución das caixas e aparecen figuras como o defensor do
cliente, que actuará pai:a todas
as caixas. O apartado que se
considerou con maior modificicación é o que se retire á Obra
Benéfico Social, xa que a leí
marca as dotacións e a finalidade á que se destinan. Por outra
parte, quedou claro a optima si. tuación económ·ica e financieira
da entidade, cuns índices, sobre todo en préstamos e inversións, que a poñen á cabeza
do crecimento das caixas do
país. lnformouse tamén do proceso de renovación tecnolóxica
emprendido e a próxima inauguración dunha sucursal en
Porto como "recoñecemento da
indudábel releváncia que como
mercado económico e social
ten o eixo atlántico e a eurorexión Galiza-Norte de
Portugal".•
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DA
TERRA

Seis anos
A. IGLESIAS

Este ano amplia~ase ostensibelmente aedición de libros

AXunta de Accionistas certificou
o aumento de vendas .
do senianário A Nosa Terra

ple~te~!ldo

contra
o · Sergas

ban no seu veículo. A melloria
non só foi notábel, senón sor,
· prendénte. O endocrinólogo da
Seguridade Social que a trataba
supervisaba a melloria e certifi,
caba "que a medicina natural·
está senda satisfactória e que
debe seguir ese tratamento".
A situación ecouÓmica e. a
constatación de que a sanidade
pública estivera sometendo á
sua filla a un tratamento errado,
·fixo que Manuel demandara ao
Sergas axudado polos servizos
xurídicos da· CIG da Coruña,
pedindo que lle pagaran os gas,
tos ocasionados polo tratamen,
to no centro madrileño. O xul,
gado do Social fallou na sua
contra no ano 1992, aducindo
· que fora pola sua conta e risco a
outro centro médico.

"Non se trataba de medicina
privada contra pública, senón
de que hai unha paciente
cunha doenza grave, que 'precisa axuda e que a están someten,
do a un tratamento que a per,
O Presidente de Promocións Culturais Galegas S.A., empresa edixudica. Ademáis, o próprio mé,
tora de A Nasa Terra, Cesáreo Sánchez Iglesias, calificou o ano
dico que a trata, está aconse1996 "como o do grande salto para a empresa", no transcurso da
llando unha terápia pero, ao
xunta xeral de accionistas celebrada nos locais do xornal en Vigo.
mesmo tempo, denégannos o
= direito a que se someta a ela. É
As afirmacións de· Cesáreo SánAsi, a venda en quio~ques auun área que o Sergas non ten e
chez baséanse no incremento
mentou nun 15% en 1995 e os
que pode servir para salvar un,
das -vendas· do semanário e no
suscriptores nun 20% no mesmo
ha vida", conta o denunciante.
aumento de actividade que a emperíodo. Os dados son ainda
Mália o primeiro fallo, Manuel
presa vai desenvolver coa entré!- · máis optimistas en 1996, pois
apelou ao Tribunal Superior de
da no libro de texto. Ademais, A
nos cinco primeiros meses a
"Non estabamos dispostos a pa, · Xustiza de Galiza, que recente,
Nosa Terra porá na rua este ano
venda en quiosque tivo un novo
mente deulle a razón.
outros 60 títulos, con proxectos
sar por unha operación, tratán,
aumento do 40%.- Tamén rexistan importantes como o da Histotou un incremento a publicidade, .
dose dunha persoa tan nova. O
ria da Literatura, a colección
pésie a que se manteña a marxitratamento hormonal conlev_a Tiveron que pasar seis anos
Campus, ou a de crónicas, cuxos
nación institucional. En 1995 o
pero a senténcia deixa claro
moitos perigos para a sua saude
dous primeiros volumes, as reeaumento producido foi do 20°/o,
que a Seguridade Social debe
e para o seu desenvolvimento",
dicións de Vida, paixón e morte
e do 50% nestes primeiros cinco
pagar as atencións do paciente
· di o pai. Esta paciente estaba
meses en relación ao mesmo
de Alexandre Bóveda e o Siñor
nos casos de urxéncia para a
senda tratada na sanidade pú,
período do ano anterior.
Afranio, verán a luz no mes de
·
vida deste, nos que non lle
blica desde uns meses atras, onXullo. Da história da Literatura,
poida oferecer unha solución
de non experimentaba nengun,
Xosé Fernández Puga, conselleiFernández Puga valorou tamén
axeitada. Ademáis afirma que
ha melloria. Mália non ter os
ro-delegado, puxo de manifesto
como positiva a.car:npaña de accando hai un tratamento con,
recursos
económicos
necesários,
tanto a imprescindíbel colaboracionistas pechada a comezos
tinuado inoperante, como lle
Manuel G .F levou a sua filla a
ción de A Nosa · Terra coa ASdeste ano, pésie a non cobrir a
pasou
a esta paciente durante
un
centro
orientado
·a
esta
do,
PG, cómo o impacto que acadou
totalidad e da emisión. Os 136
un ano, considérase unha de,
enza cunh~ terápia alternativa á
no mercado, esgotándose o pri- _ noves accionistas, situándose
negación inxustificada de asis,
da medicina oficial. O lntituto
meiro fascículo e estando xa peren 756 o número total, cumpriténcia sanitária. O Sergas tivo
Auxiliar de Orientación Diag,
to de chegar aos 1.000 subscritoron o obxetivo fixado para esta
que abonar a esta familia
nóstica e Terapeútica está en
res. Outra das coleccións que
ampliación.
Madrid, cara onde se despraza, .429.416 pesetas.+
sairá á rua proximamente é a
Historia Universal para cativos,
Diversos accionistas puxeron de
seguindo a liña de A Nosa Histomanifesto a necesidade de que
ria Infantil, coleción que está a refosen eles os que levasen a camatar os seus vinte volumes, e
bo a consecución de noves sóP u cHEIHO
unha Guia de viaxes para nenos.
cios na empresa, chegando aos
sectores máis diversos, p,13ro
O accionariado acordou tamén
desbotouse a idea de abrir unha
ampliar o Consello de Adminisnova ampliapión polo momento,
·tración con tres novas incorporacomo propuñan alguns dos precións: Xosé Castro Ratón (indussentes. Tampouco se tomou en
trial e empregado bancário), Xoconsideración o aumento do toán Costa (cordenador da xeira de
pe do 4.% como capital máximo
Lingua e Literatura nos libros de
de cada accionista.
T reinadores xerentes de resultados, xogadores pexados palas liñas
texto para a Educación Secundábrancas das pizarras ... , un fútbol insuportábel o desta Eurocopa.
ria) e Manuel Portas (director do
Alfonso Eiré, o director do seCalé a causa causarum? Antes, os seleccionados estatais movíanse
Instituto Xelmírez de Compostemanário, puxo de manifesto que
por ideas de orgullo pátrio, de ciumes ou de teimas. Para ter
la). Causan baixa no consello, a
ainda que hai outras fórmulas
exemplo só hai que recordar ás de España coa URSS ou coa Pérfi,
petición própria, Francisco Car'para sair a diário, A Nosa Terra
da
Albion. Se queren tamén poden lembrar á Alemánia de Hitler
ballo e Francisco Torrente.
é un proxecto participativo no
ou á Arxentina de Videla.
que, como ocorreu desde t977,
Precisamente, será Francisco
"os asinantes son o seu ,,verdaAinda si, a dinámica marcábana os xogadores que ian mostrar o
· Carballo ·quen presida a Fundad ei ro apoio e sostén". Neste
• séu xénio,inxénio, as suas habeléncias en concurso individual pación A Nosa Terra que se acorsenso afirmou que se comezara ser recoñecidos internacionalmente. Era o trinque dos millares.
rá, en breve, despois de posibilidou pór el'l marcha en breve
Agora hai outros móviles que condicionan o xeito de xogar. As
prazo, "como .fórmula para axutar a sua recepción axeitada,
firmas comerciais.e os meios de comunicación invisten cifras mul,
dar no desenvolvimento comuunha forte campaña para autimillonárias, indo parar unha parte aos xogadores en base á pró,
nicacional de Galiza, apoiando
mentar os subscritores. "No mopria imaxe. ·
mento no que haxa comprometiiniciativas neste eido e colabo. rancio con outras estruturas culdos 4.000 diários, afirmou, "saiturais xa existentes", en palará á rua ese xornal que tanto se
Os organizadores tamén lle pag~n á Federación segund; os resul,
bras de Cesáreo Sánchez.
bota en falta, pois o único xeito
tados. Quedar eliminados na liguiña representa un claro revés
de limitar os riscos é que a deeconómico. Por iso todos percuran o non perder, contapd9 coa
Aumento de leitores
manda leve aparellada feitos
compracéncia da maioria dos meios de comunicación, por medo. a
concretos, subscritores". Neste
quedar xa descartados nos dous primeiros partidos. Trátase de
Outro dos pontos que ·destacou
senso &cordouse potenciar os
manter a tensión dos afeizoados o maior tempo posíbel sen que
o Consello de Administración foi
Clubes de amigos de A Nosa
importe o espectáculo.•
·
o considerábel aumento de leitoTerra, xa implantados en várias
--------·---- · ··
- - - - - :- - -_.- - - ,.. - - - res experimentado polo · xorhal. · localidadés. • , · · · · · ·
Desde 1989, Manuel G.F tiña
un pleito pendente co Sergas.
Foi nese ano cando decidiu re,
correr a un centro privado pola
grave doenza da sua filla, unha
rapaza moi nova, que sofría hi,
pertiroidismo. A enfermidade
afecta a esta glándula, que regu,
la boa parte das fundóns corpo,
rais e para a que a Seguridade
Social daba como solución unha intervención cirúrxica que
precisaba dun tratamento pos,
terior a base de hormonas durante dez anos. ·

Un fútbol insuportábel

.;

OConcello da Corqña
usa o_topónimo oficial
para cobrar impostos
O concello da Coruña usa o
topónimo oficial para cobrar
os impostas, multas e taxas
municipais, para evitar reclarnacións en base á inexisténcia dunha localidade chamada La Coruña e que o concello poda perder un ingreso.
De todos xeitos, o uso do topónimo oficial está
subordinado á denominación
en castellano e aparece nun
c.orpo de imprenta moito me- _
nor.•

Os escolares poderán
elixir entre relixión
ou cultura relixiosa
A relixióri é de novo unha
asignatura obrigada no ensino no Estado, segundo
ven de determinar o governo laico de José María Aznar. Agora os escolares poderán eleixir entre a
asignatura de relixión e a
de cultura relixiosa. A
opción de ética nen sequer
aparece consignada.Os
grupos da oposición no
Congreso xa amasaron a
sua sorpresa e disgusto.•

Homenaxe
a Xaime Isla Couto
Persoeiros do mundo cultural,
económico, cristiá e
intelectual, asi como numerosos amigos, participaron
nunha homenaxe ao
galeguista histórico Xaime Isla Couto, celebrada en Vigo o
pasado 15 de Xuño. Isla, que
cumpria 80 anos, tora director
da Revista de Economía da
Galiza, fundador da
Fundación Penzol e
Conselleiro da Editorial Galáxia. Como agasallo, foi editado un libro que cantiña múltiples colaboracións.
O homenaxeado estivo arroupado por moitos membros das
asociacións cristiás de base,
por integrantes de lrímia, e
outros representantes da comunidade católica, como o ex
bispo de Tui-Vigo, Xosé Cerviño. Outras persoas
destacadas, como Domingos
García Sabell, Xaquin Acosta,
Camilo Nogueira, Fernando
Garcia Agudin, Avelino Pousa
Antelo ou Gustavo Valéncia
asistiron a unha homenaxe
que Isla quería que non fose
multitudinária. •

Oceritro A Nasa Terra
en Zurich xa·ten
locais próprios
Coa inauguración.odia 15
de Xuño do local próprio, o
centro galego A Nosa Terra
de Zurich ve cumprido un
obxectivo dos que se
marcou hai seis anos ao
constituirse. Ainda que os
locais estaban dados de alta
desde Agosto, os sócios tiveron que tra6allar arreo pal'a conseguir cartos para dota·10 de' m'dbiliáriO:·t- ··~· '
'J '
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Xornalistas e escritores
segu1ran o xu1zo
contra Pepe Rei
•

#

•

Unha comisión internacional de
escritores e xornalistas estára
presente o vindeiro 22 de Xullo
na Audiéncia Nacional durante
a celebración do xuizo contra o
- xefe da equipa de investigación
do diárioEgin, Pepe Rei. O seguimento do mesmo ven dado
pola crenza de que se enxuiza
á liberdade de expresíón, xa
que a acusación de
colaboración con banda arma-..
- da ñón atopa argumentos de
abondo. Despois de a policia
rexistrar o diário Egin várias veces durante o ano 1-994, o xuiz
Carlos Bueren chamou ao xornalista para comunicarlle que
uns documentos que pertencian
ao arquivo do xornal foran atopados en mans de 8arlos
· Almorza, presunto membro-de
ETA. Malia que Pepe Rei·descoñecia como se transmitiran
. esas fotocópias, Bueren ordeou
o seu ingreso en Carabanchel,
onde permaneceu 95 dias. •

XURXO S. LOBATO

Rexeitada aproposta de incluir ocuarto suposto socioeconómico

Francisco Vázquez aliñase co PP .
e non vota a favor da ampliación do aborto
90- M. SEOANE I MADRID

O secretário xeral dos socialistas galegos, Francisco Vázquez, aliñouse coa direita conservadora e non votou a favor
da ampliación do aborto, proposta polo seu próprio partido e
por Izquierda Unida. Péchase, pois, a via ao cuarto suposto -o

Os conservadores despregaron un intenso labor diplomático e acadaron de vez o seu
obxectivo : o apoio case sen fi suras dos nacionalismos moderados para a formación dun
frente común contra a introducción do suposto socioeconómico na regulación da interrupción voluntária do embarazo. Só catro deputados de·
Convergéncia i Unió e un parlamentário de Coalición Canária racharon a disciplina do voto . Alvárez Cascos, vicepresidente do Governo e home forte no Partido Popular, chamou
ao orde e logrou que Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga,
deixara á marxe a sua
conciéncia e votase contra unha ampliación do aborto coa
que se solidari~ara en público.
Non houbo fuxidas de voto no
seo do PP. No do Partido Socialista, si. O secretário xeral
dos socialistas galegas, Francisco Vázquez, botou man da
consabida trapera de sair do
hemiciclo -habano en ristrexusto no momento no que se
procedia á votación. O líder do
PSdeG ten recoñecido en pú. blico a sua confesionalidade
católica. O socialista galega
non tivo en conta as atervoadas palabras da sua c-0mpañeira de bancada, Maria Teresa Fernández de ·1a Vega,
quen defendeu a ampliación
do aborto porque, segundo dixo no Pleno, do C9".lgrE;s_o,,. su-

pón a "defensa dos direitos
fundamentais das mulleres e

socioeconómico- na despenalización do aborto. O Partido Popular soubo mobilizar aos sectores máis laícos de CIU e PNV.
Porén, catro deputados de Convergéncia i Unió e un parlamentário de Coalición Canária si votaron a prol das propostas
de PSOE e IU. Os deputados do BNG defenderon o direito das
mulleres a decidiren libremente sobre a sua maternidade.

do direito á liberdade exercida
con toleráncia frente ás opi-

XosÉ MEJUTO

Interioridades
Todo nel transmite 4n certo ar de segredo, se cadra oficial,. se cadra
patibulário. Comeza o asunto polo seu próprio norne: Ministério do
Interior chámase a criatura, unha denominación que non designa
nada; máis ben suxire cousas ou, talvez mellor, o trasfondo das cou~
sas, o seu reverso, o que son en realidade, na realidade non.virtual (a
que non percebemos) . O sustantivo interior evoca fosas abisaís,
nengunha clareza, de que interior estamos a falar, do interior do Es~
tadb enxergado coma un mastodonte sen perfis definidos ou do ne~
gro interior das persoas que --con cara e ollos- o goveman, supos~
tamente no nome de todos nós coitados eleitores, coitados por delegaren en outros o noso dereito a seren cidadáns libres.
Corre por aí o perigoso andácio de non lle chamar as cousas polo
seu nome, a moda do' politicamente correcto, hai medo a pensar e
medo a falar se cadra por iso é mellor non empregarmos expresións
con connotacións directamente policiais ou fiscalizadoras, é mellor
agacharmos a verdade xa desde o principio, o sustantivo interior
acáelle ben a unha certa lóxica da ocultación ou tamén da ocupa~
ción do território interior sinala un espazo, o que está dentro, o que
é abranguíbel polo Estado, mesmo se nos estamos a referir aos chamados sumidoiros ("O Estado de dereito tamén se defende nos sumi~
dóiros", Felipe González dixit) ou mesmo se queremos aludir a un
mapa xeopolítico determinado: o interior do que é noso han dicer os
governantes do tal ministério, tan afeitos á patrimoniahzar o que ou
é de todos ou non ten que ser de ninguén.
Gal, guerra suxa, fondos reservados, violacións dos direitos huma~
nos: ou desciframos que se agache tras a palabra interior ou a demo~
crácia vaísenos quedar nun puro papel mollado. •
·

nións dos que non comparten
a medida". Engadiu a deputada socialista que "nunha sociedad e pluralista ninguén está
lexitimado para impar as suas
próprias opinións, nen sequera
o Governo".
Para os deputados do Bloque
Nacionalista Galega non ·habia
marxe á dúbida. Os nacionalistas votaron favorabelmente a
toma en consideración conxunta das proposicións non de lei
apresentadas por PSOE e Izquierda Unida. "Compre ter en
conta que despois de moitos
anos de reivindicación deste. direito por parte das mulleres, segue a haber muitas dificultades
para o exercer libremente",
avalia Guillerme Vázquez, para
quen "a lei orgánica do ano
1985 revelouse incapaz para
resolver un problema que, queirase ou non, existe na sociedade, por moito que algúns sectores teimen en ignoralo".
Para o deputado da frente nacionalista, o cerne da cuestión
non reside en declararse proabórtista mais si en procurarlle
solución "a un problema que
existe" e asemade en "garantir a
atención sanitária pública e gratuita a todas as mulleres que desexen interrumpir o embarazo".
Curiosamente esta proposta
socialista· non foi apresentada
na-anterior lexislatura, cando .si
pode ria ter sido aprobqQq . .+ , . _
'

J
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·Otano dimite
ao descubrirselle
unha conta.en Suiza
Javier Otano dimitiu o martes
18 como presidente de Navarra, do PSOE nesta comunidade e como militante do
partido. O sucesor do encarcerado Gabriel Urralburu segue os seus pasos mália o
proceso de rexeneración que
anunciou once meses atrás,
na toma de posesión do seu
cargo. A xuiz Marisol Alejandra investiga a Otano por ser
titular dunha conta bancária
en Suiza na· que se podian ter
manexados fundos reservados relacionados coa trama
de Roldán. Otano admitiu a
existéncia desa conta pero
afirmou que fora o ex presidente Urralburu o que lle pedira a sua sinatura para manter aberta a conta.
A presidéncia provisional
queda nas máns de Juan
Cruz Alli, ex lider de UPN e
agora en CON ainda que se
debe nomear o cargo antes
de dous meses. Cruz Alli
amosou a sua disposición a
apoiar, com() partido chave,
·a calquer formación, incluso
aos seus ex compañeiros de
UPN pero con el como presidente .. +

Carga policial contra
os inmigrantes en Melilla
A situación dos inmigrantes
centroafricanos en Melilla continua deteriorándose ao serlle
imposíbel a entrada no território español e ao estar asenta.:
dos nesta cidade en
campamentos onde as
mínimas condicións vitais non
se cumpren . O Martes os
inmigrantes levaron a sua rei-vindicación de pasará península á Delegación do
Governo, frente á que permarieceron en protesta. De xeito
paralelo, chegaban efectivos
policiais á cidade e como era
prevísibel voltáronse repetir as
cenas de hai uns meses en
Ceuta.+
....
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CRÓNICA APRESURADA DUNHA VIAXE Á ARXENTINA
,

MANUEL
.

Veño de regresar da Arxentina onde estidade aumenta, por paradóxico que resulven impartindo dous cursos de formacjón
te. o.proceso de proletarizacióñ e marxicontinuada de docentes sobre Edu·cación
nación de grandes capas da - noutrorapara.a Paz e os Dereitos Humanos nas Uni- forte clase media ar·
versidades de Rosario e Bos Aires respectixentina non se detén .
vamente, na compaña d~ Calo Iglesias, coCada día que pasa, un
ordenador do Seminario Galega de Educapais que conserva inción para a Paz e logo de sermos invitados :ícen tes recursos , vénexpresamente pola Facultade de Dereito
dese e privatízase ó
de Rosario e a Cátedra Libre de Dereitos
mellar postor nunha ·
Humanos da Facu1tade de Filosofia da caliquidación a precios
pital.federal que dirixe o .prestixioso profe- · de saldo que parece
sor Oswaldo BAYER coa inestimable axunon ,ter fin. 1:- tensi~n
da da única supervivinte da tortura e a reperc1bese a simple vispresión que non aceptou o indulto, Grat~-_Na cidade de Ros~- ·
ciela Daleo, exiliada en España e Uruguay · no, nas zonas marx1e que poi9o regresar o pasado ano ; por fin,
nadas co~o Villa
á Arxentina, cando se están cumprindo os
Banana, espéranse
20 anos do golpe militar.
dun momento a outro,
novas asaltos a superAínda que a economía medra significatimercados, tal e como ocorrera xa no ano
vamente, a situación social, o' desempre89; alomenos así o comentan Norma
go, a pobreza de amplos sectores da sacieTo~bolini ·e Nestor Navarro da Secreta-

Dios

ría de Óereitos Humanos do gremio de
educadores e Ana Moro da Comisión de
Nais de desaparecidos, e Alicia Cabezudo,
directora de Turismo
da municipalida.de,
benquerida amiga de
T eachers for Peace ...
todos comparten a
súa inqui~tude p'or
unha explosión social
que se agaraa ...

.,N- a Arxentina non

existeii nin atisbos do
Estado de.Benestar: Sen
embargo os portas
deportivos ' non se .
distinguen dos europeos

Namentras, a campaña
electoral para intendente de Bos Aires, segu e o seu curso. O
FREPASO, ou· fronte
grande, podería dar a
sorpresa, aínda que as
dificultades de derrotar
6 candidato oficialista son enormes.
A situación dos docentes é, así mesmo, moi

~@'·*·lllf3<·tliZil¡U·*1@f11@'·*@tJIAl·'t-

precaria. Estáse empezando a aplicar a nova
Lei Federal de Educación, unha mala mistura da reforma española do 70 e a LOGSE,
nunha realidade que pouco ten que ver coa
nosa, e onde as condicións infraestructurais, os indicadores de cualidade, están
baixo mínimos. Un docente a penas gaña
uns 300 dólares, algo máis de 37.000 ptas.
co que o pluriemprego convírtese nunha
norma elemental de supervivencia para
achegarse ós 1000 dólares necesarios para
sobrevivir mensualmente. A pesares de todo, o profesorado arxentino fai esforzos denodados por actualizarse e participa activamente da vida dos gremios e das iniciativas
de renovación.

Os servicios complementarios de transporte
e comedor teñen características propias do
terceiro mundo. Na cidade de Rosario, de
máis dun millón de persoas, existen cinco retroproxectores, que se prestan dunha entidades a outras. Os autocares escolares son do
ano catapún, nenos e nenas chegan ós lúns ó
comedor, en moitos casos, sen ter comido
practicamente nada na fin de semana, ou
cunhas carencias alimenticias alarmantes.
En Arxentina non existen nin atisbos do
que nós chamamos Estado de Benestar, seguro de desemprego, etc. Sen embargo, en
Puerto Madero, no Tigre , nas afóras de Bos
Aires, os portas deportivos, non se distinguen dos europeos máis rechamantes. Namentras, a Boca , Caminito, rebosan marxinación, abandono e miseria.

As sociedades galegas, a Federación, o Centro Galega, persisten o que xa é moito nas
actuais circunstancias. Quéixanse --con razón- da escasez de axudas, da lentitude das
tramitacións, da lonxanía dos bos tempos ...
pero son extraordinariamente agradecidos e
cariñosos cos galegas e galegas que comparten con eles alomenos unhas horas e uns días. Arturo Cuadrado, Paco Lores, Rosa
Puente ... manteñen viva a presencia galeguista e nacionalista con actividades culturais e mutualistas do máis diverso tipo.
Na CTA con Beatriz Zardain, Claudia Lozano ... No Congreso da Nación con Bordenave, Sanchez e Parentela, mulleres deputadas do Frepaso, insobornables, apurando
o xantar, lembranza apasionada do Beiras ...

- ·DE APARICIÓN IMEDIATA:
• s

':

·Ensiná.nte, se queres coñecer estes materiais ou pedir máis
información podes chamar aos teléfonos
(98'1) 27 82 59 (de 1
13 horas) e (986) 43 38 30

o·a

PNEUMÁTICA
BÁSICA para F.P.

J

Dionisia Amado, la gallegat segue co resto
das nais de Praza de Mayo, dando voltas cada
xoves, mil xoves xa, coa presidenta Hebe de
Bonafini, representando con fortaleza de ferro, a todo o que de bo conserva a humanidade. E o Premio Nobel, Perez Esquivel, como un cura progre dos 70, Paz e Justicia, incansable, ó servicio dos roáis necesitados, reclamando contra. da lei de punto final e a
obediencia debida...
O café T ortoni, centro de reunión do Consello de Galiza, entrañable, tangos na sala de
Alfonsina Stomi, "Alfonsina y el mar ... ", de
María José Demare.
Pompeya e Palermo, Recoleta, San T elmo,
domingo pola mañán, a Galería Pacifico en
Florida, as' interminables librerías da Calle
Corrientes, o foro Gandhi, LiberaFte, abertas sempre, presencia galega...
Os cursos impartidos en Rosario e Bos Aires, inesquecibles, ·masivos, cheos de receptividade e agarimo, compromiso de voltar,
cada ano, Oswaldo Bayer e Graciela Daleo,
socios de honra do Seminario Galego de
Educación para a Paz, agradecemento a
mans cheas ... e novos desafios.
T emos abrigas coa Arxentin.a, o que sobra
é retórica e clientelismo político.•
MANUEL D1osaé profesor e dirixente da CIG

•
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PODERES MUNDIAIS, PROBLEMAS LOCAIS

-o- e.e.

Os nórdicos ·
non entrarán na OTAN
Mentres o governo español anúncia que "estudiará" a plena entrada na estrutura militar da Alianza Atlántica, os paises nórdicos reafirman a sua neutralidade e o seu nulo interese ~n pertencer a OTAN.

-•

Pésie aos esforzos por "mod~rnizar" e "europeizar" as estru.tu-.
ras da defensa occidental, Suécia e Finlándia desbotan totalmente a sua ádesión ao Tratado do Atlántico Norte por entender que non suporia un aumento da sua seguridade, baseada ·
sobre todo na neutralidade e non alineación. ·

l~ltsin dixo no ano 91

que procuraba o voto das capas medias; no ano 96 procura o voto dos militares.

D. SOKOLOV

leltsin perdeu en cinco anos o30°/o dos votos

Todos os candidatos á presidéncia rusa
defenderon á produción própria
-0- G. LUCA

Boris leltsin perdeu en cinco
anos un trinta por cento dos
votos a pesar de contar co
respaldo de case todos os
meios de comunicación, de
repartir diñeiro a moreas das
arcas do Estado trinta dias
antes das eleicións, de contar co apoio de Kohl e Clinton
e de finxir a paz en Chechénia cunha trégua unilateral.
Este caida dase en 86 dos 89
distritos eleitorais sobre a mesma porcentaxe de participación
do ano 1991 , pero os asesores
de imaxe de leltsin consideran
que o seu éxito non é pequeno.
Coma Lech Walesa, leltsin quixo cruzar o rio desde o socialismo ao capitalismo e pensou que
a mellar estratéxia seria acortar
o tempo de travesia queimando
a madeira do barco. A diferenza
é que Walesa, axudado polo
Vaticano e os Estados Unidos
loitara préviamente na oposición; leltsin fixera carreira na dirección do PC con Breznev.
Do despacho acelerado dos elementos combustÍbeis do barco
da ex-Unión Soviética resulta
que aproximadamente un billón
de dólares entregados coma
axuda ao desenvolvimento por
paises da OCDE ao governo de
leltsin, a cámbio de contratos
preferentes para explotación de
matérias primas ou contratos de
reconversión, están en cantas
de bancos de Londres, Jersey e
Miami, segundo recoñecen os
próprios asesores occidentais.
Desde que leltsin gañou as elecc.cións en 1991 , o pais peraeu en~
tre un 40% e un 50% da sua produción en tanto o Fondo Monetário Internacional esixe con man
ferreña non tocar os tipos de interese nen o circulante e vixia esrupulnsamente por que non se poñan limitacións de nengunha clase á libre importación de produtos
occidentais. Como declaraba-a filóloga da Universidad~ de Lenin-__

grado Elena Zernova (ANT número 729) "as tendas están cheas de
produtos occidentais, pero o salário non dá para compralos".
Nun panorama de empobrecemento acelerado, o eleitorado
confésase aldraxado e asoballado nos inquéritos e non é de extrañar que defenda a capacidade
de producir os mesmos bens de
consumo que non poden comprar de importación. No discurso
eleitoral de leltsin, Ziuganov, Lébed, lavlinski ou Zhirinovski sobrancea a revindicación do mesmo sistema produtivo próprio
que non deixou de atender necesidades básicas durante os anos
sesenta e setenta.
O máis complicado era convencer aos votantes de que leltsin
era ao tempo un pacifista, despois de bombardear o parlamento e esmagar a povoación civil
chechena; un demócrata, logo
de xurar que non permitiría o desenvolvemento de programas de
esquerda e un nacionalista, tras
bicar a bandeira norteamericana
.e pedir perdón por todo o que fixera a Unión Soviética. Como era
de esperar, o seu recurso princi. pal foi brandir a pantasma do partido único e da volta ao pasado.-

ao pasado contra os que poidesen cair na tentación .de escoller
papeletas indebidas.~ É notábel o
case 32% dos votos que acada
nesta condicións Ziugánov en
neme do Partido Comunista, en
defensa dun programa social-demócrata e facendo unha campa- ·
ña, coma a anterior ao Parlamento, sen anúncios. Gennadi
Ziugánov di que a Perestroika tora necesária para tirar ao país da
anestésia á que a levara o partí- do único. "Pero no canto de cumprir a promesa de romper co mo~
nopólio anterior, O- Governo actual trouxo un monqpólio de empresas privatizadas polos setJs
antergos directores, da prensa,
da burocrácia corrupta e da máfia. No cúmio de esta pirámide
hai ex-membros do Politburó, ·e
ex-xefes .dos comités rexionais".

Ziugánov non é o único candiaato que expresa a sua indignación
·porque a prensa occidental chame a leltsin o menos ruin dos
candidatos, despois da guerra de
Chechénia e de arruinar ao país.
"Nos meios de comunicación de
Occidente dinque son nacionalista e stalinista -comenta o candidato comunista- e preséntanme
coma dirixente dun partido cando
na realidade é unha fronte de
200 organizacións políticas; miA infatigábel equipa formada por
llóns de rusos considéranme un ·
Robert K. Richardson, xornalista
patriota - e honradamente espero
que os Estados Unidos non ree publicitário de Wrentham (Maclamarán a exclusiva do patriotissachussetts) que traballara ca expresidente Bush, dase por conmo no mundo. Outros acúsanme
de facer retórica para agradar
tenta de ter perdido só un 30%
. dos votos; saben que en cal queaos occidentais e aos rusos. Rera país con establecemento de- , coñezo que así é, a condición de
mocrático regular compre pagar. que se admita que. Bill Clinton fai
outro tanto cando fala para os
un imposto máis alto de.sufráxios
congresos da Lexión Americana
por governar contra o eleitorado
e cando ten que botar un discure vender ao mesmo tempo a prata da famílla a prezos de saldo. . so nas Naci~:ms Unidas".

Comunistas

señ anúncios

Os observadores internacionais
advirten a.maiores que a campaña de leltsin fíxose sobre o princípio de que só a sua foto apar8cese na televisión para lanzar
1,mha ameza de cao$ e-regrf3SO

Catre dias despois dos resultados, unha parte do eleitorado califica de treidoria á venda dos votos de Lébed a leltsin por se si- ·
tuar o cúmio das forzas armadas
e que esta nova frustración poderia xogar contra ·o presidente
provisional· na segunda volta. +

A ministra de Exteriores e o titular da Defensa suecos lembran
que se o seu país se mantivo fóra ·da Alianza mesmo cando esta decisión lle impedía. formar parte da UE (Suécia e Finlándia
non entraron na UE ate Xaneiro de 1995, cando tras a caída do·
bloque do Leste se eliminou o requisito de formar tamén parte
da OTAN) e aseguran que a sua decisión é agora máis firme,
sen que isto sexa un rescoldo para a sua participación nas misións de p'az e de observación da OSCE.
En termos semellantes se manifestou o presidente de Finlándia,
Marti Ahtisaari, para quen "entrando na OTAN non aumentaríamos a nasa própria seguridade, que se basea nunha defensa
independente e digna de crédito, e tampouco axudariamos á
esta unidade do aorte de Europa e do Báltico".+

:opresidente dé Albánia
négase a repetir as eleicións
Sali Berisha, presidente albanés, asegura que non ·se repetirán,
-f!en total nen parcialmente, as eleicións do pasado 26 de Maio,
nas que saiu re-elixid_o_presidente lago de que os partidos da
oposición se retirasen -en masa dos comícios acusando-o de
fraude eleitoral.
Berisha califica de "infundando" o informe da Organización para
a Seguridade e a Cooperaci"ón en Europa, no que1se recollían
várias das críticas da oposición e se recomendaba a repetición
dos comícios argúnientando anomalías do recento de votos e ·
sérias deficiéncias no proceso. En base ao informe da OSCE, a
~ UE pediu a repetición parcial dos comícios albaneses, xesto
que foi ' considerado polo presidente como unha "intromisión" e
un ataque á soberanía de. Albánia. O x9rnál progovernamental
RH/india Demokratika fai-se eco das opinións ,de Berisha e en.gade _que as criticas da OSCE e da UE.son tanto mais estranas
canqo~ .o -Departamento de Estado Norteaméricano non puxo
nengunl"la obxeción á limpeza do proceso eleitoral.
Tres semanas despois da xornada eleitorai a tensión acres.cénta-se en Tiran-a e nas principais cidades do país onde ccrse a
diário a policía reprime brutalmente as manifestacións convocadas contra o fraude eleitoral e grande número de dirixentes opositores son retidos e conducidos ás comisárias.. +

EEUU quere sacar a Butros Gali
da presidencia da.o~u
O secretárfo xeral da ONU, Butros Gali, non decidiu ainda se se ··
vai presentar á reeleición- para un segundo !!landa.to á fronte
das Nacións Unidas. Nunha entrevista ao >.<orna! exipcio Al Ah- ..
ram Weekly, Gali recoñece
-as fort~s presións das que. é
obxecto por parte dos Esta- .
dos Unidos, cos que está
abertamente enfrontado.
Gali asegura que se gañou
as iras de Washingtom por
condear a · lsrae1~-g~ seu infor- ¡.
me sobre a - m~tanza de Ca- ,
ná, no Libano~:,.efpor non per-·
mitir nen a _Es_tádos Unidos,
nen ao Reinó Onido, un maior
control no acordo entre a"
ONU e IRAK-para as exportacións de petróleo con fins humanitários.
Butros Gali.

O mandato do exípcio Butros
Gali remata a finais de ano, e Estados Unidos comezou xa a
buscar alternativas para a sua sucesión, entre as posíbeis ca.ndidatas está a presidenta de Irlanda, a conservadora Mary Robinsón, que na sua recente visita a Norteamérica evitou contestar se Bill Clinton lle fixera algunha proposta nese sentido.+

..
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O 75,6%das
películas que se
proxectaron nos cines
dura'nte os cinco
primeiros meses do
ano son
norteamericanas. As
distribuidoras desa
nácionalidade
lamentan ese 24,4%
que se lles vai e -están
·dispostas a fomentar
as cadeas de
1· multicines próprios.

1
1
1
1 Alberte Meixide e
1 Miguel Pausa,
1

••

1
1

profesores de
Universidade,
escrebiron un artigo
para os Cuadernos de
·
Información
Económica. Chegan a
conclusión de que
1995 "non foi un mal
ano'', dado que a
economia galega
"melforou os seus
resultados". Os
autores afirman por
outra part(3 que "a
ocupación no sector
servícios descendeu";
que foi "un ano moi .
negativo para o sector
primárid'; que
pescasegue"nunha
situación de
incertidume"; que nos
últimos tres meses se
"reduciu o consumo";
que se "estancaron os
investimentos"; que
Galiza xera menos
emprego que calquer
outra comunidade e
que "a povoación
activa se reduciu en

a

1

1
1

1
1
:

1
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O síndrome do Cao

20 DE XUÑO DE 1996

O dependente, duns trinta anos
e cori acento de fóra, failles unha segunda pergunta: "¿Siempre habláís en gallego? Es que
me extraña porque Ja gente que
viene aquí sólo habla el castellano, únicamente la gente aldeana habla gallego". As rapazas
completamente abraiadas, respóndelle se cría que o galego
era de xente aldeá. O dependente replícalles (parece que
agora si entende): "No, pero por
respeto a mi me debíais hablar
en castellano". Elas dinlle que
-era el quen lles debía talar en
galega, xa que elas eran as
clientas. Resposta do dependente: "¡Que ideas más raras
tienen estas niñas!". Unha das
rapazas rnoi indignada, decide
saír do comércio. O dependente
comenta coas que quedaron
dentro: "No se debería poner
así, que maleducada es".

Daniel

Señor Cao, na sua colaporaº°m
na ANT do 3015196, chámanos
vostede ás mulheres "irresponsáveis" "insolidárias" e "antinacionalista~" e pensa -nom o di mas ·
bem se lhe entend~ que somos
idiotas por nom ir em masa a casar cos homes "excedentes" do
.concelho aquel e por nom parir como.coelhas porque a Páfria nos
nece.ssita. Pois mire vostede, o
síndrome tem-no na sua éabega
e .tam-én' esta nas de todas as
pessoas .. que
p roe 1a·m a m
que a mulher
com ser nai já Negam-se a
cumpriu, já
tem .daoorido, reconhecer que ·
nom precissa cada vez rñais
mais ... Pois as
suas
afir- mulheres non

~:fuº~~· i~~~: querem ser nais

lsto sucedeu na tenda de roupa
Kiny, ubicada na rúa Doutor
Castro de Lugo.

ponsáveis, son
indolidárias e
dum nacionalismo que nós nom entendemos
(aínda que já save vostede que
ás feministas, á maioria, os nacionalismos no-la repampinflan
quando no seu nome nos pretendem coaccionar, reprimir, etc.).
Por se nom o save: o índice de
natalidade leva 96 anos .baixando;
o incremento de pessoas velhas
deve-se á mais longa duragom da
vida por motivos sanitários, eco- ·
nomicos, sociais; a despovoagom
dalgumhas zonas·, a outras
ragons tamén economicas, tamén
sociais. Enfim, que a sociedade
evoluciona, señor Ca9, e hai um
sector de mentes reaccionárias e
arcaicas que pretendem _frear es- .
ta evoluc;om -nomeadamente fe- _
minina-. Negam-se a reconhecer que cada vez mais mulheres
non querem ser nais; algumh~s e
alguns argumentam que as causas son economicas: paro, precariedade, ... mas o único r_eal é o
que há. Estamos no n(\)sso direito;
nom queremos ser um inter-ca.mbeo comercial ou cultural (que solidários aqueles que queriam "importar mulheres de Centro~Améri
ca", sem lhes importar raga, condic;om ou religiom!!!) .. Hoje utilizam-nos porque Galiza queda
seni galegos -mentira!-, e nom
esta tam-longe a epoca da necessidade de procrear mao de obra
ou homens para a "reconstrucción
nacional". Antes e agora, sempre
tendes umha rac;om que nos fai
ser causa e efeito, umha ragom
que esta por riba da nossa exis-

téncia, dos nossos desejos ou iAquedangas: que mais queremos?,
o nosso é a maternidade e há que
fastidiar-se!

Cremas que ademais de ser un
novo caso de asoballamento
da nosa língua, hai moito máis
mar de fondo en todo isto: prepoténcia de alguén que, chegado de fóra,
despreza e
humilla a nos a 1í n g u a e Hai prepoténcia
cultura; toda
un ha série de de alguén que,
prexuízos lin- chegado de fóra,
güísticos que
parecen ser despreza e
rapidamente humilla anosa
herdados ou ,
doutra manei- língua ecultura
ra, que parecen estar latentes na nasa sociedade; ou sexa unha
longa série de cuestións sen
resolver e que pensamos deben de ser solucionadas.

Intoleráncia
lingüística
na tenda Kiny
de Lugo

Para Vde. tampouco é iilsolidário
fazer essas afirmagóns com a
cantidade de gente viva que está
a passar fame, nom se lhe acorre
mais soluc;om . que as galegas, . Este novo caso de como a nanum altruista acto de amor á Tesa língua segue a ser desprerra, prenhemos, queiramo-lo ou
zada vilmente ocorreulles a unhas almunas de 2º de BU P do
nom, que importáncia tem! Nom,
IESP de· Becerreá. E isto auipara Vde. é moito $Olidário é reszais é o máis terríbel .,.d o caso ,
ponsável engaiolar mulheres latino-americanas, aproveitando-se
que os 11ovos, os que deben
da sua pobreza, num povo longater como herdanza o amor e o
respeito pola lingua, deban suno e estranho, a viver nom savemos como a cambeo do que pafrir na súa pel a vergonza dun
rez umha maravilha: "níveis de rícaso como o que agora relataquec;a acumulada estimáveis",
mos.
"sem graves problemas ecológicos", "idioma galega absolutaTr!3S rapazas de Becerreá enmente dominante", ... Por favor!
traron nunha tenda de roupa do
Faga vostede campanhas procentro de Lugo, alí perguntan
adopgom se tanto lhe preocupa o
con toda naturalidade por unhas prendas na súa língua habitema, nom nos falte porque somos pessoas, nom úteros! Vaiatual, o galega. A resposta do
se a repovoar! Que lhe parez pedependente foi: "¿Como?. Me
habláis en castellano que no
dir que fagam de sementais? •
entiendo el gallego". Elas por
respecto e cortesía repiten a
NEVES OTERO
pergunta en castelán e continúFRENTE FEMINISTA DE FERROL
an a falar entre elas en galega.
MARIA SOINHA
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Pala nosa parte, alumnos e profesores, eremos que sería importantísimo dar a coñecer este
tipo de conductaey e que non
queden impunes. E lamentabel
que os poucos rapaces galegof al antes que neste país van
quedando, se atopen coa frustación e a vergonza dunha reacción deste tipo. Non se pode tolerar que alguén sexa impunemente maltratado só por talar
unha lingua, a súa lingua. •

,

ALUMNOS DE 2º BUP DO
IESP DE BECERREA

-~------~----------------x~t-t1~

·""" 1~41"44 e
~

De

pró~ima

saída:

N2 19 Os galegos do 36
N2 20 Os demócratas

1
1
1
1·

1
1
1
1
1
.J

de
te 1
otJ

E.i.

llo
re¡

pe
fix

Gé

en
Na
te,
ga1
go
Cal

ras
tan

occ
da
afü
mo

Ta1

vis·
troi
ma
,,,gal'
ha,
Alg
No~

op
exe
qUE

do
cria
infc
coa
serí
hist
da~
'~· .

19
20 PE XUÑO DE 1996

ANOSATERRA

N 731 - ANO XIX
2

.Que papel faria a.Selección Galega na Eurocopa?

1 6.000 persoas".
1 Como será cando os
1 señores Meixide e
Pousa digan que foi
un ano pésimo.

11

Alberto Núñez

Óscar Blanco

Empregado

Estudal)te

Ainda poclia facer un pa,
peliño, porque ten xoga,
dores de certa calidade,
ainda que se cadra non
tanto como para ir á Eu,
rocopa. O que si deberla
hab·e r é un campeonato
entre todas as seleccións
das autonomías. Nese ca,
so a selección galega
mesmo podia gañar. Na
- Eurocopa hai demasiado
nível para unha selec,
ción autonómica.•

Faria un bon papel, a
xulgar polos xogadores
que hai; os galegos, ainda
que haxa poucos, so·n
bastante bons con respei,
to ao resto. Logo hai que
ver como xogan no cam,
po. Pero non hai que en,
trar en como q uedaria
xogando contra España,
ainda que si seria intere,
sante un campeonato en,
tre todas as comunidades
do Estado.•

M~

Carme Gómez

Xurxo Otero Dacosta

Fina Cid

Empregado

Administrativa

Camareira

Gostaria que quedara o -. Depende da sorte, pero
seria difícil clasificarse
.mellor posíbel, pero non
para ir á Eurocopa, pero
creo que fora a gañarlle
unha vez ali, xa depen,
a España, porque España
de no grupo de países
ten unha boa equipa. En
no que lle tocase, dos
todo caso, a Selección
árbitros e demais facto,
galega ter direito a par,
res. Estaría moi ben que
ticipar na Eurocopa, xa
nos tocara no mesmo
que somos galegos ternos
grúpo que España e ga,
os mesmos direitos que
ñarlles. Con respeito de
os outros, un exemplo é
chegar á final, repito
Es.cócia, que ten unha
que todo dependería
selección nacional de
moito da sorte. •
futbol. •

O deporte
en A N osa Terra

a todos os niveis, é o peso da
nossa evoluc;om mais recente
o que me leva a tomar esta decissom.

Escrébovos esta carta coa única
reivindicación que a de reclamar
máis espácio de deportes en A
Nosa Terra. Non quera que poñades os resultados da xornada,
nen o que xa poñen outros periódicos, o que dá a TV, rádio, etc.
Estou a talar do xeito de tratar o
deporte galega dun modo diferente, alternativo. Informar do que ·
outros silencian, esa é a cuestión.

Sou perfeitamente conhecedor
do que tem sido a história deste projecto. A minha primeira
participación militante tivo lugar
com motivo das eleic;óns locais
de 1987, em apoio candidatura apresentada em Compostela. Porém, o prójecto que entom principiava, concebido inicialmente como um movimento
político e s9cial chamado a
anovac;om da Utopía necessária para toda esquerda transformadora, rematou por ser urna
amalgama politicamente insustentável de neo-leninistas dogmáticos, socialdemócratas sem
partido, regionalistas na procura de um lugar ao sol d.o federalismo simétrico, stalinistas sociológicos e algum que outro
independente. Mas todo isso
sería esquecível se na sua actividade políticas estas distintas
"culturas da esquerda" cumprissem com um terc;o do que estam a dizer nos documentos
aprobados nas Assembleias.
Nom é já urna qüestiom -a debatir, non é já um problelJla a
resolver coas palavras. E um
problema de feítos, de actitudes, de cultura política democrática (da que nom há, claro
está); da anovac;om dos valores, . tal e como indicava recentemente Rafael Ribó. Comprender.edes que chegados a
este ponto, e perante a insistente e persistente obstir:iac;om da actual direc;om e lin-·
ha política oficial por dilapidar o
esforc;o militante, já nom seJa
mais possível a minha continuidade.

a

Exemplos disto, sería tratar mellar o tema da Selección Galega,
reportaxes a
peñas (como
fixestes cos
Gei X entalla), Exemplo disto:
entrevistas a
Nacho, Vicen- tratar mellor
te, Fran, ... xooterna
gadores galeg os, darlle da Selección
cancha a figuras que inten- Galega
tan abrirse un
oca no mundo
da élite no
atletismo, no balonmán, no remo, no xadrez, etc.
Tamén me gastaría que entrevistarades aos directores doutros periódicos, tanto locais coma comarcais, que se editan en
•.galega: falo de A Peneira, Gralha, O Val Miñor, etc.
Algo importante, que aínda A
Nosa Terra non criou, son ou é
o prémio A Nosa Terra, a por
exemplo, a persoa ou colectivo
qu_e se destacara pala defensa
do idioma galega, ou a mellar
criación literária, xornalística, de
información en consecuéncia
coa defensa de Galiza. Ademáis,
sería un modo de potenciar a xa
histórica cabeceira xornalística
da prensa escrita en galega.+
'_......~ ."

Carta aberta
para umha baixa
emEU--EG
Com muito pesar para quem
estas linhas subscreve, cómpre-me fazer-vos partícipes _da
m i n h_? de c is so m , política e
pessoal, de me dar de .baixa
nesta órganizac;om na que vinha militando desde há já quase
umha década. Embora lembre
eu aqueles tempos como anos
de grande ilussom, paixom poyfa ·páíítrcá· e~·activismo · militánté · ·.

Fagamos, já que lago, umha
recapitulac;om do.acontecido na
procura de clarexar de jeito objectivo os argumentos políticos
de 'lJ1mM deci$sóm ta:I : Enten-

De momento non ternos
unha Selección galega,
pero supoño que se hou,
bera quedaríamos b~stan'.
te ben, agora que non sei
como quedaríamos con
~espeito a España. Desde
logo estou a favor de que
haxa Selección e que
vaia á Eurocopa ou ao
Campeonato do Mundo,
non comprenao que este ..
xan a impedir que haxa ·
unha selección galega. •

derám acaso os partidários do
centralismo democrático que o
valor desta carta nom vai além
de umha nova prava de pessoalismo. Concordarám por contra os libertários em que a
emancipagom do Género .Humano, por quanto que indisociável de cada emancipac;om
individual, passa pola resoluc;om conseqüente do conflito
pessoal de cada quem no marco da acc;om politica e social. E
por isso é que o valor da segu i nte baixa vai além de um
testemunho pessoal, pretendendo, desde umha breve reconstrugom do acontecido, rematar o trabalho principiado há
já uns anos.
Quando quem esta carta asina
asumiu s~r o responsável nacipnal da Area da Mocidade na
IV Assemblea de Esquerda Unida, fixo-o asemade na. procura
de afondar o tímido processo degaleguizac;om (entenda-se de
conformidade ao exemplo vital e
intelectual de Ramón Piñeiro) de
umha organizac;om germolada a
partires da iniciativa do PCE. Lag o de _vários anos de participac;om activa no Conselho Nacionar de EU a pral da confluencia com · o "nacionalismo de esquerda (PSG-EG) e de centroesquerda (UG), o processo de
confluencia aberto no marco da
esquerda pós-stalinista com ID ·
(ex-PCPG) e no nacionalismo de
centro-esquerda coa fracc;om de
UG chamada UEG, semelhava
indicar · a possibilidade da
emergencia de um projecto de
esquerda alternativa para Galiza
originado na iniciativa da própria
cidadania gale.ga.
Na ·mocidade desta organizac;om nascente, o processo a
seguir compria fosse bem distinto. A desaparic;om das Juventudes Comunistas e a inexistencia em UEG de militantes .
'·• ('Polo ·menos 'aetivos) dos •Coi

Só Fidel Castro

conseguiu poñer en
p~ o Cúmio de
Estambul", títula un
xórnal madrileño. Na
capital histórica do
império turco falouse
de habitat, vivenda,
saúde e família. Non
foi nengun
rep.resentante dos
paises des.enrolados.
Os máis de cen
governos asistentes
. representaban ao
Terceiro Mundo. Din
que aplaudiron a
Castro cun
enfusiasmo fora de
época.-Por que será?
Cuba está na ruina.
Que pesados se
poñen os pobres con
iso das utopías. Non·
queren morrer. Que
falta de realismo:

1 Os autores do
cuádruple crime de
Nigran preséntanse
aotribunalcontraxe
a listas e barba
recortada nun caso e
con coleta recollida
.no outro. Son
policias de diseño,
como Am~do e
Domínguez. Nas
películas os policias ·
son os bos. Na
1 realidade, non
sempre. Visten igual,
traxes de Armani, ·
para que a xente se
confunda e diga: tan
apostes, tan
elegantes, non
. poden ser o~ maos.

En Irlanda negócian
ingleses e unionistas
(partidários da
permanéncia de
Irlanda do Norte baixo
a bandeira británica).
Un pracer solitário.
Non se pode negociar
a ·i:>az co IRA, sen o

'\

.

~ (Á\~@~ffl @~@rIDet~

20
1 IRA. No telediárto
1 qisimulan esta
1 obviedade.
1

1
1
1 Din que en Rúsia
1
1 pode haber unha

1 guerra civil. Xa a

J)'

1

houbo. Perdérona os
pobres, os
pensionistas, as
mulleres con carreira,
pero sen traballo, que
se prostituen para os
homes de negócios
ocidentais e así
manter unha certa
independéncia
económica.

Ao redor das
universidades·
privadas americanas,
que os alumnos
pagan con tarxetas
de crédito oferecidas
pala própria
un iversidade,
agraman os
laboratórios
ded!cados á proba de
fármacos. Por unha
1
.estáncia de fin de
semana, por
exemplo, un
estudante gaña até
500 dólares (unhas
63 mil pesetas) que
lle veñen moi ben
para financiar os seus
estudos. Só ten que
deixarse pinchar
unha vez cada hora.
Como os enfermeiros ~
son traballadores·
temporais, pouco
.cualificados, ás veces
aproveitan o mesmo
1 burato até dez veces
1 para cravar a agulla. ·
1 O burato termina
1 . agrandándose e,
1
1 nad~ máis quitar o
1 esparadrapo, a vea
1 chorrea sangue.
1 Outras veces o
1
1 sanitário profundiza
demasiado coa agulla
e perfora a vea polos
dous lados. Entón o
brazo ponse .mouro.
Os estudantes saen
mareados e cunha
cor brancuxa. En
Vigo falo use a
pasada semana.da
posíbel instalación
dun destes
laboratórios. +
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lectivos da Mocidade do PSGEG, ofereciam umha possibiliA Aldea Global
dade única por quanto· que nom
está at;>erta ás vosas
lastrada nos cismas da esquer- ·
colaborácións, débense
da. Porém, na~fa do ,, que era
incluir o nome e ·apelidos·.
previssível tivo lugar. Axinha fof
Os textos non deben exceder
constatável que o processo de ·
as 45 liñas.
confluencia consistia em pouco
mais que engadir um EG ás si. Envios a:
glas de EU, algo polo demais
A ALDEA GLOBAL
mui pouco elegante para cos
ANOSA TERRA
antigos sócios de UG. Os deba tes da assim denominada
Apart. 1.371 36200
"Asamblea Nacional" (nem V de
EU -"federación regional de
Vigo
·
IU" na Galiza-, nem 1, ou.
ou através do Fax:
constituinte, de EU-EG) amosa(986) 22 31 01
rom ponto por ponto qual era a
nova realidade: um programa
ideologicam-ente desfasado,
mistura ·impresentável de um
discurso orgánico-historicista
EG, onde un documento "ontode espaldas aos novas movilógico" tracexava o esbo9.o de
mentos sociais e inmerso num
umha organizac;om galega panoxento corporatismo obreiro
ra a mocidade que quixer partique tanto mal tem feito aos sindicatos, ·e moi especialmente a - cipar como tal naqueles ámbitos que lhe eram próprios no
CCOO; umha organiza9om que
conxunto do nascente movipor fechada em si mesma inmento político e social (movicorporava .as misérias 9e um
mento estudantil, movimento
sectarismo histórico (clientelisanti-militarista, etc), sem nemo, nepotismo· e patriarcaliscessidade de fazer partícipes
mo) ao tempo que se estruturaaos restantes integrantes da
va máis em fun9om de um reorganizac;om da possibilidade
parto de poder interno que da
de debater sobre os problemas
necessidade de dar .saida a um
da mocidade galega e desenprojecto que Galiza demandava
volver programas e ac9óns poe demanda mais que nunca;
1íticas encaminhados á supeumha cultura política, em defirac;om desta situa9om crítica
nitiva,. herdeira de todos os maque estamos a sofrer. Fronte a
les da luita anti-franquista e da
transi9om a democracia ("cen- . este carácter profundamente
democrático, dinámico e aprotralismo democrático", secretisf undizador na idea originária
mo, etc).
do movimento político e social,
as linhas da "Asamblea NaFronté a isto, restava semencional" forom justamente no
tes acabar co pr9cesso anovasenso contrário: em consonándor iniciado na Area da Mocicia co ap_rovado na IV, Asamdade para dar ao traste com
blea Federal de IU, a Area de
toda esperan9a. D~sdé a p.osta
Mocidade teria direito a se
em marcha desta Area de Elaconstituir juridicamente como
boración, o incremento de miliorganizac;om no caminho de
táncia e da participa9om activa
acadar umha via para a partida mocidade foi posta de relecipa9om institucional nos convo em todos os informes de orselhos da moeidade de to8o o
ganizac;om. Boa prova do tino
Estado. Na Galiza, umha vez
da linha política aprovada pola
mocidade foi a celebrac;om do 1· mais, seguia-se ao ditado a linha oficial de Madrid. Por isso, a
Encentro da Mocidade de EUI

elei9óns, que estamos numha
demissom dos responsáveis da
linha política desenvolta na
situac;om de estancamento
mocidade, lógica e coerente
(!!!), algo polo demais em .per. em. base aos presupo?tos vi~- . feita sintonia coa avaliac;om
·· tos; serviu antes par~ resol'ler · ~ geral .feit!=l polo Consejo Fedeum peqoeno problema, assim a
ral de IU. Atrás' fica a oportu·nidade histórica de refundar a
direcc;om que para abrir um debate na "Asamblea Nacional"
esquerda da Galiza. Por diante, o esforc;o desesperado, sem
arredor de qual deveria ser. o
jeito em que se organizar a
folgos, por tentar que Anjo
mocidade, assim os até entom . Guerreiro, actual Coordenador
responsáveis da mocidade. A
Geral, obtenha a acta de deputado antes de ter que abandoar
partires de entom, um escrupuloso "silencio administrativo" e
definitivamente o seu pasto sevários "ternos que falar" sucegundo rezam os Estatutos. Eu,
derom-se mentras proseguía ar como todos os magos e magas
farsa da fundac;om dos Colectique me tenhem precedido,
vos da Esquerda Nova (a connom renúncio a seguir
fundir coa desaparecida coavan9ando no projecto mais
rrente de opiniom Nova Esimportante ·da esquerda europea surgido logo da caida do
querda, hoje PDNI) no decurso
de um 11 Encentro que nom era
Muro de Berlim. As Utopias
senom um má cópia do antepermanecem, as organizac;óns
rior co objecto de reali,zar um
e os burócratas de "partido"
.simples bautizado da "Area de
nom. Seguir atados ao lastre
Juventud de IU-Galicia". As
das misérias pósleninistas,
baixas- entre a mocidade, até
pós-socialdemócratas, pós-regionalistas e pós-stalinistas
entom em crecimento constante, sucedesignifica hoje hipotecar o nosso
r,om-se;
a
futuro, abortar a possibilidade
Area da Mocida Utopia que afonda as suas
dade desapa- Axinhafoi
raizes na história secular do
receu e a ac. projecto humano, democrático
tividade dos .constatável que
e libertário, que é o Socialismo.
C. E. N. (un OproceSSO de
poucos meSou conscente . de que as resnos) reduziu- confluencia
ponsabilidades aqui enumeradas excedem em certos aspecse a sua míconsistia em . tos
ás capazidades de quem
nima expressom. Ao tem- pouco mais que
tem liderado o processo de
confluencia, e moi especialpo, os resultados eleito- engadir um EG
mente á pessoa de Anjo Guerreiro. Asemade, tenho perfeitarais na Galiza ás siglas de EU
mente claro que para moitos a
de EU-EG forom, por pripolítica é o "arte do possível" e
que para estes mesmos "bicar
meira vez na
a mao que a un lhe dá de cohistória de 1U .
na Galiza, uns resultados á
mer" é um argumento consistente á hora de elaborar linbaixa. Perdérom-se perto de
i 0_.000 votos (sobre uns
has políticas. Talvez ... Mas co70.000 de partida) respeito ás
mo estou bem certo de que
eleic;óns anteriores do mesmo
nom é este o caminho para
combater a injusti9a nem transtipo (que é como os politólogos
miden as tendencias eleitorais)
formar a sociedade, cómpre
e segue-se a ser a única comuchegado este momento aprenidade autónoma do Estado
sentar a minha baixa conforme
sem representa9om parlamenas indica9óns estatutárias .•
tar. No entanto, argumenta-se,
assim o informe sobre as
RAIMUNDO VIEJO VIÑAS
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Poesia contra-Q. siléncio das mullerés
Os días 26, 2 7 e 28 celebrarase en Vigo o I Encontr~ de Poetas Peninsulares

•l!i~~Ji~~-

-0- CARME VIDAL

Nun encontro organizado por
Feministas lndependentes Ga,
legas e o Concello de Vigo,
celebrar os dias 26, 2 7 e ·28,
vaise valorar o óptimo momen,
to polo que está a pasar ~ poe,
sia escrita por mulleres. A am,
pla nómina de poetas, moitas
delas coas propostas máis ano,
vadoras da nosa literatura, sú,
mase un traballo de grupo que
está a dar os seus froitos na
maior participación en recitais
e tamén nunha grande preséncia nas publicacións poéticas.

a

Dun tempo a esta parte non é xa
inu ual a participación das mulleres nos recitais poéticos. Nemes como os de Isolda Santiago,
Olga Novo, Lupe Gómez, Marta
Dacosta ou Iolanda Castaño forman parte do novo grupo de poetas que están a dar a coñecer a
sua obra nun panorama lirerário
que conta xa cunha grande preséncia feminina tanto no que se
refire ao número de obras publicadas como á calidade das suas
propostas poéticas. Os seus nemes súmanse aes das tamén novas poetas pero con máis anos
no mundo da literatura, como os
de Pilar Pallarés, Chus Pato,
Luisa Villalta, Mª Xosé Queizán
ou Ana Romaní, ao pé de figuras como Xohana Torres, Luz
Pozo Garza, Mª do Carme Kruckemberg ou Pura e Dora Yázquez para conformar o momento
no que máis visíbel se fai a poesia feita por mulleres.

racterística
ta, laico e

xrciªipbr,pirte.aaqudas alunas e

,,~lqnoS'R:lii:é)1on dyse;X~sen o es-

'tu90~~ ·9\sciplina -cqntrsion?l de
Jelix~ón, ' áo~teiíípq:: que esta ma-

i:érüí:vo1fada.a·rei:. válór ·

ac~dérrtiCó ;/R~leo b anterior e
gé2at~i~e· dó\ob~anceiro acha40::C:¡lféi'. nes1e co~t.e.'}to, supón a
,f~Bse'; .de, péñ.~dr edesiásticó; na
:ff,t~fld: :h11wi~ ópini6rt, ap tempo
que'.,eowtato· iiq:ettidu~e da teoría :que;po~iµIa::i 're htción. textual
_enfre>f§aha, e . ~onúd~. asi comQ :

~iid~~tf~: ~~~~~ttic~, -~ª":~so~

-~it~~~:~,~~rJn~ ·.
ra desatendidos. "Non é só que
haxa máis m'ulleres facendo posia senón que se están escribindo cousas excelentes e con propostas moito máis arriscadas",
di. A ponto de ver publicado o
seu "Libro das devoracións", Pilar Pallarés acredita na necesidade de "impedir o silenciamen- ·
to sen que isto signifique que
exista unha única
escrita de mulleres, existen modelos distintos e por
iso é perigoso reparar como primeira cousa que
algo esté feíto por
unha muller ou
por un home".
.e · ·
Sospeita entón
Pilar da "forza que
existe para converter as causas
máis subversivas
.C
en submisas e inofensivas, se ben :
hai que loitar · : - .
contra a oculta- : Utl
ción é preciso ter
en cbnta que iso
non derive nunha
nava dasificación" e .por iso
considera "erróneo" a existéncia de coleccións
editoriais·só para mullerés.

ao comentar a desigual preséncia
das mulleres na poesía e na narrativa, nomeadamente na novela. "Pode ser que a poesía sexa
un xénero máis achegado, proclive á experimentación literária, na narrativa a sociedade entra .no meio". Fala asimesmo Villalta do lugar d.as escritoras como participantes dun "ángulo
desigual", distinto
ao tempo das mulleres sen palabra
e tamén ao dos
homes. "Somos
conscientes da
nosa condición feminina, pero rematou a ocultación, non q uero
facer literatura utilitarista" sinala ao
tempo que lamenta o "difícil que é
que as mulleres se
sintan -profesionais
de nada, mesmo
cosendo, ·as mulleres non se ven
·profesioriaís "" da
.Costura/e- o mesmo
acontece_coa li:
teratura"-

Villalta:
"Somos
conscientes da
nasa condición
iem1n1na, pero
rematou a
ocultación, non
quera racer
literatura
. · . ,,
1ltansta

Nelas aparece tamén a defensa
da sua obra como algo irrenunciábel e difícilmente clasificábel
en función do seu xénero. Cando hai pouc me es Marta Dac ta publicaba Q seu poemário
"Pel de ameixa" mostrábase tamén crítica ante calquer serte de
diferenciación que convertese á
poesía feíta por mulleres nun
producto de distinta valoración:
"A poesía que facemos as mulleres estase recibindo be.n e préstaselle atención . Tamén é certo
que nunca como agora houbo
tantas mulleres escribindo obras
de calidade e isto está a super un
cámbio na crítica e na consid~
ración das mulleres na literatura" dicia Dacosta facéndose tamén eco dd pensar máis extendido nas poetas da sua xeración. O
número e a calidade son os seus
argumentos de reso para vacinarse contr:¡i. quen queira encapsular as suas obras nun subproducto baixo a denominación de
"literatura de mulleres".

L~isa ·villalta -unha das. duas

Na década dos oiterita, Pilar Palla rés era a única muller que
participaba no colectivo poético
De amor e Desamor. Agora valora tanto a existéncia dunha infraestrutura material que promove a publicación de poesia como
o labor e esforzo dinamizador do
· grupo de poetas novos dos no. venta que están a dar a coñecer
a sua obra por circuitos até ago-

mulleres que, xunto con Pilar
Yázquez Cuesta, forma parte da
directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega- está
penden te da publicación de "Teoria de x9gos", a que ,será a sua
primeira novela. "Vexo unha relación normal entre a lírica e o
plantexamento feminino, 'non
creo que haxa literatura sexuada
pero si un ponto de vista que
parte dunha realidade .persoal" di

Desde un "ángulo desigual"

Tanto Luisa Villalta como PilaI:> Pallarés aproyeitan
para aplaudir os esfor.w s edit01:iais
que consegtiiron. que a poesía volvese a estar presente nos andeis
das librarías. "Deixouse de publicar utilizando-o tópico de que non
se vendía ben cando a poesía leuse sempre .rendo ademais leitores
máis fieis que calquer xénero lite.rário . Apoiouse á narrativa promovendo productos editoriais de
consumo rápido 1 xusto para o cur. so lectivo" critica Luisa 'Villalta.
'--..

Autoras e as suas obras
Marica Campo participou xunto

a outras escritoras nun ciclo organizado hai pouco pola Asociación C ultural Alexandre Bóveda da Coruña no que as autoras falaban das sua obra. "Mirarse ' no espello da história das mulleres é o diferencial e, no meu
caso, tiven preferéncia por mulleres desubicadas socialmente"
dixo daquela Campo. L~z Pozo
Garza defendendo a sua obra
"comunicativa e sen ocultamentos" anunciou publicación .da
"Vida Secreta de Resalía'" na
que fala "á poeta para contadle
a traxédia da guerra" .

a

Máis radical foi daquela o discurso da poeta Chus· Pato quen
non reparou á hora de falar da
sua poesia como moi "ideoloxi- ·
zada" que "quer comunicar en
feminino". "Ternos un ·patriarcado curio.so, a pedra angular
da nósa literatura, _da nos_a po.e- .
sia, está escrita_por unha ·m:u- ller" dixo a 'autora de "Heloisa"
que desarm~u.. taménp. "~or~e --:_
trampa que é a mateirüdade na ·S
sociedade patriarcal''. xuntando ~
a sua -traxéctória literária coa -·
su_a experiéncia biogiáfic~. ,:.O~-~--::o:
mo tamén~Mari¿á Cdmpo xus--~,
tificaba a ausénda de novela~;:
-feítas por mulleres palas \'IDÓLti-: _
ples ocupaóóns con longas, ?COr- nadas_labofais" Mª Xosé .Quei-"'··zán ··remitiuse ,_á sua vida ·para..~;: .
dicer: "ho·ú-bo once anos _nos :'
que non escribin nad?, slmpks;~;
- mente estiven casada .. Volvih. a ,
escribir ao s-epararine. Os tempos agora mudaron" . Na sua '
escrita busca desmitificar "por. que desde o ponto de vista das
mulleres ternos que criticar proque sempre estivemos ausentes
da histór.ia e da cultura". Romper moldes, ocupar _espazos, desouvir o siléncio e escreber sen
complexos nunha literatura de
mulleres con dif<;rentes e notábeis pro-postas poéticas.•

·:y

.fil!iiii
mehstruaCion

será ~mada\fo:ránte

.fü;~ii!iqi1B~~-

co,).O.d~fü·i qu ~)q]i~ se un ani- ·
mahnorre non se 'pode~coin~r. ~
senón que se d~b~et!,L_datdlo ao '
emigrante para gue este o coma '
( Deuteronómio., l4; -Z-1). Se"( teimo) neno~ e.n<;¡t¡¡is c6ñeceran ·~
estes e o~tro~ aspeitos do corpu~
mitolóxico «:,ristiáñ ¿fo::arian -traumatiiaqos de por viaa~ ou
obteria-se·unha x_era.ción cun .
sentido .de humor extraordinário,- impermeabilizada e definitivamente :Vacinada perante a manipulación e a falcai:ruada?. No
entanto, aqui está,_ao seu dispar,
camaradas, a· miña estilográfica,
e decidan, colegas, que
facermos , dirían a méias Maiakovski e Yurkievich, ambos
extraordinários. •

''
' '

i'i"f'
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•A revista

de arquitectura
Obradoiro chega
aonúmero 25
Dezaoito anos de vida e vintecinco números supoñen un dobre cumpreanos para a revista
Obradoiro; que edita o Coléxio
Oficial de Arquitectos de Galiza. Co obxectivo de proxectar a
arquitectura culturalmente á
sociedade, a revista é reflexo de
variadas tendéncias e
experimentos e para conmemorar o número 25 amósase a obra
dos que inician a sua andaina
profesional baixo o título Opera
prima.•

•Rocke
movimento
social en Bueu
O 1º Rehala Rock, organizado
polo colectivo dese mesmo
nome de Bueu, que ten lugar o
Venres 21 de Xuño ás nove. da
noite e está adicado á liberdade
de expresión. Mestúrase o arte
cos contidos sociais como a insubmisión e o feminismo. A
primeira actuación corre a cargo do grupo de teatro Seisdedos
de Lalín, cunha obra de marionetas. A música póñenna os
gi;upos Salterium, Skacha, Dr.
Hellp e Xenreira. O festival, que
se celebra na lonxa de Bueu,
está pensado para que todos os
colectivos poidan participar,
expoñendo o seu material de
venda ou información en postos
que tefü~n que montar os próprios interesados. Para confirmar esa participación hai que
chamar ao teléfono 986-322569
a partir das sete da tarde e perguntar por Leiro. Por outra parte, O Venres 21 no campo de
fútbol de Poio actua o grupo de
rock de México Vantroi xunto
aos Heredeiros da Crus e Cham-

purrada.•

.

··································································:

Un autor e unha peza de teatro son o eixo dos Cadernos de
Teatro, que editados polo grupo Elsinar e dirixidos por
Francisco Pillado tratan de
achegar cada mes ao leitor a
este xénero. Os últimos números, 5 _e 6, están adicados a
Xesús Pisón, o autor de Valadouro que se adica exclusivamente ao teatro e ao compositor de música Paulina
Pereiro, que se estrea no xénero con O leitar de Goethe. •

• Laxeiro recebe
o préinio N ós
en·Moaña
A ' Agrupación Cultural Nós, de
Moaña, distinguiu este ano ao
pintor Laxeiro cunha homenaxe na IX Cea de lrmandade Cultural que, ten como finalidade,
reseñar o traballo dalgun persoeiro a prol da cultura. A laboura
de "facer país" foi para Laxeiro,
a quen lle entregaron unha estatuiña de cerámica de T oño
Salgueiro, feíta para este acto.
O anterior galardoado, Xosé
Luis Méndez Ferrín, adicou un
escrito a Laxeiro que leu Manuel Rua, da agrupación Nós,
porque o escritor non se atopaba na Galiza. A cea de homenaxe elaborouse en colaboración
cóa Asociación de Mariscadoras, que tamén receberon un
prémio e promocionaron a gastronomia da zona. •

guiÓi\s audiovisuais de curtametraxe de ficción até o 30 de
Xuño. Os que sexan seleccionados serán producidos e realizados pola asociación en colaboración co guionista. As obras
deben ser enviadas por triplicado á A.C Caos, rua Emilia Pardo Bazán 25-2º, 15005 A Coruña otf ben entregadas en man
nese enderezo de cinco a sete
da tarde.+

• A .Goteira,
criatividade
desde Foz
A Goteira é unha revista feíta
polo alunado do Instituto de
Bacharelato de Foz e agora estrea f9rmato e inaugura nova
xeira auspiciada pola Equipa
de Potenciación do -Uso da

~

Língua Galega·constituido no
centro. Neste novo formato',
similar ao libriño que traen
os compactos, reflíctese
grande parte das in·quedanzas culturais de Foz, Burela
e Lourenzá, coordinadas
pola frente cultural Kontraba. Textos narrativos,
· poesia e letras 'de cancións
forman parte de A
Goteira, que conta coa
colaboración de Santiago
Jaureguízar, o grupo Skornabois, de Xabier Cam,
pos e de Martinho Suárez Fraga, entre outros. •

•Chantada
"marcha"
en defensa
·do património
As asociacións culturais de
Chantada organizan a 1 Marcha

lrmandiña en Defensa do Património para o dia 30 de Xuño.
Están previstos vários quilómetros de percorrido, que se poden facer a pé, a cabalo, en bicicleta ou de calquer outro
xeito. A saida faise desde a praza do Cantón de Chantada ás
dez da inañán cun itinerário
que pasa por Peto de Animas
de Centulle, Tumbas de Fornas, balneário de Mouriscados
e Torre de Arcos, onde se vai
xantar, escoitar un manifesto
en defensa do património e dis-frútar da actuación de grupos
de folk. A volta farase por Castro de Pademe. •

• O teatro galega
vai a Chiapas
A Asociación de Actores, Direc.tores e Técnicos de Escena de
Galiza vai participar proximamente no Encontro
Internacional de Culturas que se
celebra en Chiapas en solidariedade coas minorias indíxenas e
as accións do Exército Zapatista.
A Asociación reseña a importáncia de comprender as situacións
que atravesan outras culturas e o
d~sexo de que o povo mexicano
e todos os colectivos oprimidos
atcpen unha saida ao conflicto
para ter un futuro en liberdade. •

• Morreu
o escritor e
ex secretário
da Cultura de
Portugal, David
Mourao--Ferreira
Morreu en Lisboa o Domingo 16,
o que fora secretário de Estado de
Cultura co 1 Governo constitucional portugués, en 1976, David
Mouriio Ferreira. Tiña 69 anos e
levaba un tempo enfermo. A sua
actividade literária diversificouse
na poesía, narrativa, crítica e traducción e tamén lle provocou
problemas de censura e represálias
-baixo o réxime salazarista, ainda
que xa no ano 1971 foi galarcfoado co Prémio Nacional de Poesía
e, dous anos máis tarde, condecorado polo Govemo francés. Da
sua obra, emprendida en 1947,
destacan títulos como Hospital de

Letras, Os amantes e outros cantos,
Sobre Viventes e Tópicos recuperados, entre outros. A profesora Pi-

•Üuións
audiovisuais
para CaOs

lar Vázquez Cuesta lembraba
nunha entrevista (ANT n 2 729),
a propósito das diferéncias culturais Norde-Sul, que, sendo el Se,
cretário da Cultura, proxectarase
o Museu da Literatura en Porto,
que non foi realizado.•

A asociación cultural Caos abre
o prazo para a recepción de

Hába e Son, para defender o méio ambiente na praia de Liméns
Leilía, Os-Carunchos, Chouteira e Berrogüeto actuan o Sábado 22
Herba e Son é a primeira Festa
Folk de Liméns, organizada po~
los viciños e apoiada polo concello de Cangas e por A Nasa
T erra. Mália que os actos centrais están relacionados coa mú-

)i

Chouteira, arriba, e
Berrogüetto, á direita, xunto
cos Carunchos e Leilia son os
encargados de animar ·
musicalmente o festival.

sica, o festival é tamén unha
mostra do que actualmente preocupa aos viciños da zona. De aí
o nome de Herba e Son . .f!orque
a preocupación ecolóxica, a recuperación e conservación do ¡¡,

toral son obxectivos que moven
aos viciños, especialmente aos
da parróquia de Hio, a onde pertence Liméns e onde se ~e máis
afectado o méio ambiente. Sen
descoidar as manifestacións artísticas do país, os viciños de,
cántanse polo folk.
·
O festival ten lugar o Sábado 22;
a festa comeza ás once da mañán
_con pasarruas e obradoiros para
neilos qu~ se ·centran na col)strucción de papaventos, de xoguetes con materiais usados, de
carretÓns e de cariocas. T amén se
ensinará a persoas d~ todas as idades a fabricar queixos, manteiga e
requeixo. Antes de xantar, comeza a limpeza na zona de Liméns.
A conservación da superfície du·nar é ·unha das teimas do. grupo
ecoloxista Erva, que denú_n ciá o
verquido de entullos e a destruc~
ción dunha zona de dunas, por
prantación ·e tránsito de veículos.

Mália o deterioro, os membros de
Erva eren que a recuperación é
factíbel se se dan unha série de
medidas· correctoras.
Despois do xantar, comeza a
marcha Liméns-Barra e xa, a
partir das nove da noite, ten lugar a 1" Festa Folk, cos grupos
Os Carunchos, Leilía, Chouteira e
Berrogüetto. A entrada é gratuita
e tamén se pode disfrutar da participación do Teatro da ,Esmorga.
Durante o dia hai abertas duas
exposidóns, a Coastwatch, que
amosa unha inspección da costa
no concello de Cangas e parte
dun proxecto que foi deseñado
eri 1987 por un grupo ecoloxista
irlandés que involucrou na sua
idea a asociacións de vinteun estados de Europa. Cada grupo encárgase de inspeccionar uns quilómetros de costa aplicándolle
unha enquisa sobre o seu estado
ambiental. A segunda exposi-

ción é a da Plataforma Anti-Vía.·
Rápida do Morrazo, que argumenta e fundamenta a sua postura
rexeitando unha inversión tan
grande nunha estrada e tan necesária neutros proxectos.
Entre os grupos musicais participantes no festival, uns máis que
outros decántanse polo tradicional, entendéndoo dé xeitos diferentes. Leiüa; integrado por mulletes, resgatan a voz como elemento fundamental e emotivo
da música. Chouteira decántanse
polo bailábel e para isto, atrévense con calquer estilo tradicional
mentres Os Carunchos unen aos
grupos de gaitas e ·panddretas.
Berrogüeto, que veñen- de sacar o
seu compacto Naviculária e de
abraiar á crítica coa mestura que
fan do folclore con tendéncias
máis aríovadoras, está integrado
por músicos que proveñen doutras formacións anteriores. •
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canta de libros
procure que todo estea en fun,
ción do mistério e outra permitir
e provocar a perda do leitor.
Nin se pode dicer tampouco que
a configuración sicolóxica das
personaxes sexa elaborada. Fóra
dos casos do protagonista e do
seu irmán, hai personaxes vigo,
rosas coma a do tío Faustino ou
a do pai do protagonista pero
tampouco este é un aspecto des,
tacado: un
·
afírmase en si
mesmo grá,
cias ao con, É obrigado
traste co ou, dicer que
tro e iso fai
que nos fixe, Xavier
mos máis ne, Alcalá sabe
les, sen que moi ben
deixen de ser
guiar a
os monicre,
ques que· te, dosificación
ñen que ser xusta de
para servir ao intriga que
destino.

Seis en un
Título: Código' Morse .
Autor: Xavier Alcalá.
Editorial: Edicións Xerais. 1.500 pta.

É a história da píntega misterio,
sa que garda as chaves cobiza,
das . É a história de dous homes:
o tío Faustino e o pai do prota,
gonista, ambos enfrontados por,
que un é activo resistente ao
franquismo e o outro ruin e acé,
rrimo seguidor das dqctrinas do
"Cerillita Castrado". E unha his,
tória de máxia negra onde todo
ficará supeditado aos designios
case inescrutábeis dunha planifi,
cadora mente primária que dis,
pón o misterio que non será re,
solto pola inconsciente intui,
ción como se pretende, será re,
solto porque xustifica a existén,
cia desa mente condicionadora
do futuro dos seus descendentes.
Tamén é unha história de amor
paixonal e humanamente inevi,
tábel, e é a história dun amor
apetecido, reflexivo, consciente
e gratificante. Pero á vez tamén
e a famosa história do famoso
cofre que todo o mundo procura
e non dá aparecido. Todo iso é
tamén a história da ambición,
pérfida perdedora de homes.

É moito, como ves é moito e
cumpre ir ao miolo sen demorar
na códi~ que a ti tanto te com,
prace. E moito e podería ser
máis: a história de dous rapaces,
irmáns de talantes e capacidades
moi diferentes pero non opostos.
Todo contado polo menor deles
que exerce de incríbel narrador,
sapiente en todo momepto, de
actos e per onaxes coas que mes,
mo mantén unha distante ou ca,
se inexistente relación. Vainos
narrando o proceso de aprendí,
zaxe do mi térios que penduran
sobre o pazo do Ro ário e as per,

permita ao
Desde que se leitor non
comeza a ler, desafalecer

X.S. LOBATO

Xavier Alcalá.

soas que o habitaron, habitan ou
rodearon, rodean. Un mistério
ben misterioso e sabiamente do,
sificado que envolve ao leitor e
obrígao a pasar páxinas. Este é o
aspecto máis salientábel da no,
vela. Lástima que a estrutura di,
mática remate en un impás mo,
nótono e inútil posterior á reso,
lución do mistério principal. É
abrigado dicer que Xavier Alcalá
sabe moi ben guiar a dosifica,
ción xusta de intriga que permi~
ta ao leitor non desafalecer, por,
que a maraña é tan imensa que
non é raro o extravio.
E non é compresibel o extravío
desde o momento en que o na,

rrador pon moi pouco coidado
no tratamento das personaxes
ao chamalas polo nome de pía,
alcuña ou hipocorístico afecti,
vo. Por riba, a trama esixe que
as relacións entre as personaxes
sexan difusan e xa nen se saiba
quen é fillo <leste ou pai de
aquel, salvo no caso da relación
entre o pai do protagonista e o
tío Faustino. Non. é que sexan
excesivas as personaxes, pero
quizá seria útil un diccionário
ilustrativo das ¿diferentes? liña,
xes. E un plano do pazo do Ro,
sário tampouco estaría de máis,
non é precisamente aquí onde
Alcalá fai gala das suas dotes
descritivas; unha causa é que se

p ·ercébese
.cla.ramante
que se está
diante dun
proxecto ambicioso e comple,
xo. O narrador exibe unha eco,
nomía lingüística notábel que
o leitor apreciará alentado pqla
esperanza de que se poderá ac,
ceder á solución final do misté,
rio que progresivamente se vai
mostrando . Agradécese ainda .
que se percebe que esa mesma
economía pode levar a desean,
certo e perda. A pena é que a
paix.ón do narrador, perceptí,
bel en toda a obra de Alcalá,
levarao a abandonar esta técni,
ca, cada vez máis segundo se
vai lendo, ata chegar a se con,
vertir en todo o contrário: can,
do se quer engalanar o discurso
faise dunha maneira pouco na,
tural e que contrasta coa inten,

CÓMICS

NA MESMA COLECCIÓN

Manuel Seixas
escrebe unha novela
en clave espacial
Viñeron do espácio interior é unha
novela de Manuel Seixas, guitarrista
de Korosi Dansa.s, qué, ademáis da música, ten unha grande afeizón á escrita
porque agacha novelas e poemas inédi,
tos. Neste libro, de Edicións
PositivasO, narra dun xeiro rupturista
nun percorrido polo 'espácio, pero o
interior. Falade homes e mulleres, do
mundo eléctrico e das miñocas máis de
notários e meteoritos. O caos interesa
a Seixas que aprende a filosofia en Vilanova de Arousa. +

Histórias e algun
percance todas ditas
en romance
O ferrolan Antón Conizas, que impar,
te clases en Lisboa, veri de publicar un
libro orientado para nenos de máis
de nove anos titulado Histórias e
algún percance
todas ditas en
romance. Cortizas recolle as
lendas recriando formas s.en
renunciar, ao
mesmo tem,
po, aos xeitos
"
de contar
tradicionais.
Hái romances compartidos que terán que interpretar dous leitores, hai
romances adicados á sopa e ás pombas
e tamén outros construidos con verbas
esdrúxulas. O autor enreda aos novos
leitores na poesia coa orixinalidade
coa que a construe. +

Anuário de Estudios
Literários Galegas
Galaxia e a Fundación Caixa GalÍcia
veñen de publicar o Anuário de Estu,
dos Literários
Galegos, co,
rresponden,
te a 1995.
Es rudos,
artigos en
profundidad e, críticas literárias,
compoñen este volume
onde

:~~-----~J

destaca
o traballo
de Xesús Afonso Montero
sobre a revista poética O Soneto NeoLatino, o que Mª Teresa Bermúdez es,
crebe sobre Gonzalo R. Mourullo e o
que Henrique Monteagudo apresenta
sobre o ensaio galego. A panorámica
sobre a situación da literatura complétase coas críticas de libros recentes. •

A- rel~ción da poesía ....
coa filosofia e a .·,
.
c1enc1a

NO NOME DA AMADA MORTA
Fausto, Méndez & Malvar

FLORES DESDE HIROSHIMA

Fausto, Méndez & Malvar

Vicen\: Llorca é o secretá~io ·
da Associació d 'Escriptors en Llengua
Catalana, ademáis de ser
.·-·
profesor de filosofia e literatura na
Universidade Autónoma de Barcelona. Esta doble vertente pode explicar
a publicación dos seu último libro O
entusiasmo reflexivo. Metáfora e
sentido na fin de século, cinco en,
saios sobre a relación da criación poética coa filosofia e a ciéncia. Tradu,
ciclo ao galega ao mesmo te~po que
saiu en catalán, está editado por Es,
piral Maior. +
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ción de inicio. Este non é o Alcalá que conta o que precisa
sen miramentos.
A estrutura narrativa, cónfusa
aínda que simple, é o deseño editorial baseado en capitulas breves
cheos de .intrafragmentarismo.
Quixose contar moito. A história
é boa. Pero ese afán. é delator tamén de motísimas· ocasións onde
o narrador é totalmente irrelevante e só consegue agrandar a
madeixa, obrigándoo a adoptar
técnkas de resume e impedíndolle demorar naqueles momentos
que requiren maior atención.

•

Con estas caréncias, o leitor deberá centrar a súa atención na
riqueza de localizacións, nos datos históricos (cóntase con. realismo unha história fantástica)
curiosos e que sempre prov9can
nostálxia, e na esperanza de que
despóis de 277 páxinas resolverase o mistério porque ·aínda que
a solución sexa anterior sempre
nos perguntaremos qué queda
por descubrir, a pena é que o
que queda por descubrir deixa
un sabor a insatisfacción e preferiremos o momento climático.

A
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Carlos Oroza.

Oroza
desde a raíz
Título: En el Norte· hay .un mar que es más
alto que el cielo.
Autor. Carlos Oroza.
Editorial: Fundación Cristób!!l Gabarrón~
Valladolid, 1996.

Sexa o lector paciente. e, c9nNarrativamente, os mellares motemple: En los oscuros espacios
mentos corresponden a cando o
sin tránsito / Cuando pienso soy 1a
mistério se vai aclarando. Lásticordur·a, Prolongado en el vano
ma que s·e recorra a intercalar . . eco. En el intento vano, ou Una
asuntos triviais e a solución final
porción gris del N arte. Vallan es,
se nos apareza un tan to brusca.
tes tres títulos para se introducir
Despois de tanta p·aciéncia ben
por En el Norte hay. un mar que
quereriamos degustar c9mpracies más alto que el cielo, compendamente o desenlace. Narrativadio poético de Carlos Oroza,
mente, os peores son aqueles ludende sempre, .inzado de coida--.
gares nos que se narran intrasdoso argumento radical..
·cendéncias, se Xavier Alcalá
aplicara a técnica de guionista ciOroza, coma un deus; crea a súa
nematográfico cribaría esas pexas
propia realidade e paira sobre ela
e a novela gañaria dinamismo.•
e flota pofa sombra do soño íntimo no que a mente· e o pensaXOSÉ M. EIRÉ
mento reinan en solitario mol-

A. IGLESIAS

deando a exis.tencia e ali o sentí. mento se modula con soltura libre de materia. Inconformista
inventa no templo da súa cabeza
o seu muf1do de sons evocadores,
o_nde _as pal~bras son obxectos e
onde todo ten razón de ser e nada está por azar. E o ollo, materia
· gris, dende o-alto observa o universo, un -ñüflón de universos
gravitando en. $ets onilios, nas
soños. Os resi:os-dp naufraxio refle-ctidos. en fofin-itos espellos.
testemuñas qu~Iqiarcan a distanc~~ .entre a,almfe~o obxecto.

o cerebro parte.évolve ~o cero
da· etemidade, riunha viaxe circular sen movemento físico, a
través dunha ventá cara adentro, cara a.o pasado, por medio
da vista que fende, dun ollo
-que, coma no Simbolismo, está
asociado coa claridade penetrante e iluminadora e coa facultade de visión espiritual.
Ollo que todo o ve, testemuño
da vida, símbolo da facultade de
·expresión espiritual e emisor. de
enerxía que incendia todo ao

seu ' paso nunha arden te marcha
ata as parcelas de Rina en cha~
mas . Expe~tante travesía' que
cruza frios corredores interiores,
que percorre escuras escaleiras
subterráneas, agora iluminadas
e ascendentes camiño do infinito en unión coa esfera superior.
E polas visións cbmeza o voo
sen destino e contempla un
mundo de monstruosos ananos
ardidos de febre. Irrompe o desexo de se converter en eva,
"évame malú", nai luz por unha
vez, e a ansia
de rescatar o
lado feminino na unión Os pasos do
dos corpos poeta
en cada golpe, en cada dirixen a
· ómnima Un- epopeia
ha voz, un irremediable..
doce amor,
mente
un anxo teao
templo
rrible, en posesión da ale- de colores
gre espada
que fere, da
beleza que,
por condición, é autoridade para ser cruel e desencadear a ce· gadora febre.
Branca de iluminación mística,
luz transfiguraclora, antigo paradiso, pureza da memoria que é imaxe, amor e desexo. Lóstrego que
mspecciona as estelas da memoria, que afonda transitando dun
punto ao anterior, baixando, navegando pola néboa, traspasando
o fume, pola suavidade eterna do
azul ata chegar de novo ao branco coma fin definitivo da alma
purificada na que se restableceu
· ese estado. Mundo de soños onde
o tempo está detido, froito da
conxugación de todo elemento
disperso, e onde os obxectos revelan pasadas presencias.

Poesía fetichista de posesión de
obxectos, de espellos, de copas,
de escaleiras, de ventás, reP,leta
de ecos no tempo, de ritmos de
salmodia que nos levan e.ara
adiante, cara á repetición. Empeza e·acaba, acaba e empeza, seguimos, proseguimos no abismo
dunha carreira posuídos da forza
da música; arrastrados polo berro
sen fin do canto do poeta que
turra de nós, ·que se mete en nós
e onde só somos quen de pasar as
follas polas que os ollos navegan
coa necesidade de saber á espera
dunha revelación que se sabe detrás de cada palabra.
Cada vocábulo cun sentido e un
fin e nos desesperados ante o
oculto, perante tanta palabra nova-Marlaria, onilio , la Balumba, núbol, cópul, Brasalomba, ante tanto lugar imaxinario -Lulia, Cobalstar, Rina, Uricia, Golosá--que só o creador dos misterios entretidos coñece, o poeta
que xoga coa cábala dos números
impulsados ao trote dun cabalum
que é imposible que se perda nas
revelacións. E así, "Era un sexto
de un seis de una calle que arrancaba del centro", en correspondencia coas seis direccións do espacio e coa fin do movemento,
expresión ambivalente do equilibrio do cosmos e da alma humana E Alicia que confunde a escada
das virtudes no primeiro banzo
dun sexto esquerda e que pecha o
ciclo no sétimo esquerda. Superstición de palabras con poder para
devolver a orixe, mística de rezos.
E como trasfondo o de sempre. Os
pasos do poeta dirixen a epopea
irremediablemente ao templo de
colores: ao Norte, expre ión do
primeiro, o principio, a nai, o
branco, eva, a orixe, o a do alfabeto, o mar. A paisaxe enigmática,
inerte e abatida, gris do Norte, como a cinza, borro a trala chuvia e,
que aquí conforma un territorio
contemplativo á súa medida, azul
de mar espiritual. Na Cima, su pendido no espacio, e regala.
Mais todo volve empezar co verso
liberado de metros e rimas, c p ema que confi cciona unha tupida
malla na interminabl marcha do
poeta, tantas veces desdobrado en
viaxes sen fin. Golo á, n espacio
máis puro iluminad polo alent ,
polo ollo, por cabalum que regresa
ao oco e que lle devolve a imaxe
en toda a súa extensión e quecida, agora ensanchada e conformada A poesía que nos devolve a color, a música e a luzz dun momento con innumerables imaxes e
pródigos metros. A .poesía que se
resiste, unha sombra primitiva
perseguida pola man que dá a felicidade no encentro e que por vivida é real e transitada.
Una marea blanca
Una tierra más alta
Una frente sin rumbos.
E o pasado é presente, o perdido
é presente e a millóns de leguas
o lume segue ardendo ªº desc'ubrir o dobre no centro de nós,
no centro dos nosos soños dos
recordos. E unha mesma escena
será un novo lugar modulado ao
antollo do ollo. •
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N/ XO . E;S,, SON VAl,ORE:S
Buscamos xoves valores e aiopámolOs
O tribunal seleccionador das BECAS 96 / 97 co.nvocadas pola FUNDACIÓN CAIXA GALICIA para ampliación de ESTUDOS
en UNIVERSIDADES EXTRANXEIRAS, por un coste total de 100 MILLÓNS DE PESETAS, otorgóu as mesma_s aos seguintes xoves valores:

NOME

ROBERTO BANDE RAMUDO
RAQUEL CASTRO PEGO
ANA CEBREIRO GÓMEZ
ALMUDENA CHACÓN PICHEL '
LUIS DEZA GORDO
ALMUDENA FERNÁNDEZ FARINA
EMILIANO FDEZ. PÉREZ-GOROSTIAGA
JUAN LUIS FERRO GIL
YOLANDA GALANES SANTOS
.MARIA YOLANDA GAYOSO GONZÁLEZ
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ABELLEIRA
MARIA GONZÁLEZ FERREIRO
MARTA LÓPEZ CAPÓN
MARIA LUZ LOUREIRO GARCIA
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ COBAS
ROBERTO MARTÍNEZ ESPIÑEIRA
MARTA MARTÍNEZ ÍNSUA
MARIA LUISA MUÑOZ ABELEDO

UNIV. DESTINO

PAÍS

BIRKBECK COLLEGE
GUILDHALL SCHOOL
ESSEX
COLLEGE LONDON
MIT SLOAN SCHOOL
GERCY-PONTOISE PARIS
BIRMINGHAN
COLORADO
LAVAL / QUEBEC
LIBRE BRUXELAS
HARVARD
ERLANGEN /NURLBERG
DURHAM
WASHINGTON ~TATE
QUEBEC
YORK
STRATHLY
BRITISH COLUMBIA

INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
INGLATERRA
USA
FRANCIA
INGLATERRA
USA
CANA DA
BÉLXICA
USA
ALEMAÑA
INGLATERRA
USA
CANADÁ
INGLATERRA
INGLATERRA USA

NOME

.

XOSÉ ANTONIO NEIRA CRUZ
PABLO ORSA PÉREZ
DANIEL PÉREZ CID
SERVANDO PÉREZ DOMINGUEZ
MARIA REGINA PINEIRO GONZÁLEZ
MARIA ELENA PRADO ALONSO
CRISTINA PRIETO GONZÁLtZ
RAÚL RAMOS POLLÁN
EMILIANO RODRIGUEZ REDONDO
MARIA ROCÍO ROMÁN LEIS ·.
HÉCTOR SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
OSÉ DAVID SOILÁN RODRIGUEZ
. SANDRA SOUSA CARNEIRO
PABLO TABOADA ANTELOANTONIO VALEIRO ARCAY
JULIA CARMEN VARELA GONZÁLEZ
ALBERTO VEIRAS RAMOS .
· MARTA VÉL-EZ PÉREZ
MARIA LUZ VEZ CARBALLO

UNIV. DESTINO

PAÍS

BOLONIA
BELLAS ARTES ESPAÑOLAS ROMA
LOVAINA
HARVARD
OKLAHOMA
ANVAN EYCK SCHOOL ECONÓMI~. STUD.
TRINITY COLLEGE DUBLIN
KATHOLIEKE LEUVEN
VIENA
LIBRE BRUXELAS
VIENA
INST. ESTUD. POLiTICOS PARÉ
MAN CH ESTER
NORTHWESTERN
WALES
WISCONSIN
GUILDHALL SCHOOL
COLLEGE D~UBLIN

ITALIA.
rfALIA
BÉL:XICA
USA
USA
HOLANDA
INGLATERRA
IRLANDA
BÉLGICA
AUSTRIA
BÉLXICA
AUSTRIA
FRANCIA
INGLATERRA
USA
INGLATERRA
USA
INGLATERRA
IRLANDA

-

-

~
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A homenaxe a Francisco Carballo
xuntou a várias xeracións de ·naciOnalistas
Todas recoñeceron a sua capacidade de unir esforzos
Na tarde noite do 15 de Xuño, o historiador' Francisco
Carballo recebia a homen~e de máis de duascentas_per.soas chegadas a Vigo desde toda Galiza. Re~oñecian nel
o maxistério e o bon facer dunha persoa que -. resultou
A homenaxe promovida por A

Nosa Terra á figura de Francisco
Carballo, un dos fundadores da
empresa editora, e artífice principal na continuidade do proxecto durante case duas dé.cadas,
xuntou ao seu redor a vários
centos de persoas,, tanto na mesa
redonda que baixo o título "Naeionalismo e história", reuniu a
alguns dos compoñentes do grupo coordenador da História de
Galicia que Carballo dirixe, como na cea posterior.
Na redación do periódico recibíranse nos dias anteriore sunha
manchea de mensaxes de felicitación de organizacións e de
persoas que non podian asistir
pero querian deixar a sua testemuña, algunhas das cales foron
lidas durante o acto da noite.
lnterviron representantes de organizacións que dun ou doutro
xeito están vencellados á biografia de Carballo. Abriu a rolda, en nome dos traballadores
do semanário, Alfonso Eiré, que
lembrou a anécdota da chegada
a Vigo da empresa, despois
dunha importante crise económica, "Carballo diciame -lembrou Eiré- que el non via claro
o futuro, pero como tiñamos
tanta ilusión «non ia botarme
eu atrás». Asi é o Carballo: un
home bon!"
Recebíranse pronunciamentos
de concellos (Vilar de Santos,
Allariz, As Pon tes e Cangas) e
. en persoa trouxeron o seu saudo
os alcaldes de Moaña, Fene,
Bueu e Corcubión, intervindo
no acto o ex-alcalde de Maceda,
o nacionalista Bieito Seara, que
lembrou como estivera na idea
inicial da homenaxe celebrala
na própria vila natal de Francisco Carballo, "non puido ser palas drcunstáncias que atravesou
o govemo municipal. Pero xa a

clave no desenvolvemento de proxectos como Promo.cións Culturais Galegas, o asociacionismo cultural de
base, a conformación dunha verdadeira escola de histo.riadores ou galeguización do cristianismo de base.

a

biblioteca pública leva o nome .
-teu", dixo dirixínd6se a un Carballo que conteu a emoción durante toda a noite.

Adesións
Foron lidas mensaxes dunha
manchea de organismos de base
do BNG, organización política
na que "Carballo tivo sempre unha participación moi intensa,sendo candidato en diversos
procesos eleitorais pola circunscripción de Pontevedra, facendo
uso da palabra en nome do Con- sello Nacional da frente nacionalista 'Lois Pérez Castrillo.
O conc~lleiro vigués lembrou o
labor pól!tico d·e Carballo "que
nos aprendeu a todos que as organizacións de todo tipo fanse
desde abaixo e co esforzo de _todos, sen ·protagonismos, como
mellor garantia de futuro. O na~
cionalismo galega sempre tefá
que agradecerche· a tua entreg~,
en tempos en que ademais non
era a opción política que parecía
ter máis futuro".

e
(

€

(

IJ

"
p

1

Alberte Ansede pola AS-PG, fíxolle entrega dun agasallo que
consistía nun debuxo de Xaquiñ
Marine como despois Xan Hermida, en nome da Asociación
Cultural de Vigo, da que foi presidente Carballo máis de-sete
anos, lembrou o seu inxente tra.ballo de divulgación e impulso
de iniciativas de base, "sen dicirlle nunca a nada que non, e
sabendo facer a síntese das opinións discrepan tes" .
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En nome da Asociación de Escritores en Língua Galega interviu Manuel Maria e leuse un
poema de Lois Oiéguez, feíto
cando o homenaxeado foi procesado polo manual História de
Galicia editado pala Frente Cultural da AN-PG en 1979, "Lou(Continua na páxina seguinte)

O impulso da historiografia própria foi paralelo aó resurxir naciona!Lta
\~

Fra.ncisco Carballo, Anselmo
López Carreira, Bieito Alonso
e Lois Obelleiro, participaron
na tarde do dia 15 nun acto
hablo o título "Nacionalismo e
história", que serviu para rei- ·
vindicar a construcción dun
discurso próprio nas investigacións históricas. Xunto a Felipe
Senén, son os autores do volume História de Galicia, que abre
a colección do mesmo nome que
publica Edicións A Nosa T erra.

Anselmo L. Carreira explkou
como o grande impulso da historiografi a ga lega pro.dúcese no
XIX, "con persoas cqmo Murguia, Vicetto ou López Ferreiro.
Xustamente nesa época estase
producindo a emerxéncia do nacionalismo galega nun fenómeno
parello a outros lugares en Europa. Quero reivindicar esas figuras como país da história científica na Galiza" -afirmou. "Se a
evolución historiográfica é pare-

lla ao nacimento das nadóns, é
lóxico que os debates do nací,
mento da conciéncia desa nación
se transfiran aos debates sobre a
história. Murguia e Vicetto discu tiron moito entre si e hoxe
preténdese estabelecer unha ruptura con eses pais da história
científica de Galiza".
Carballo fi~o fincapé outravolta
nesa coincidencia no emerxer do
nacionalismo e o relanzamento

da historiografía galega, "á que
sempre estiveron alleas as institucións oficiais até os anos 70", e
reivindicou o papel que tivo A
Nasa Terra como ponto de encontro para buscar enfoques, discutilos e axudar a atapar respostas. Carballo explicou sinxelamente o papel que .tivo a desgaleguización da Igrexa a partir dos
Reis Católicos como factor "de
sometimento: substitución dos
bispos, da igrexa monacal, dos

cregos das parróquias ... toda unha mutación que impuxo un modeo alleo e que deu lugar a unha
ig.rexa de costas ao país".
Lois Obelleiro reivindicou a necesidade de facernos cori. instrumentos próprios para transmitir
unha ·história "aos cidadáns e
aos estudantes", que centre o
coñecimento na realidade do
país e desde ela olle o mundo".
Como contraste puxo numero-

sos exempl
recebia n<
nos falaba:
nos de exet
na, e esqu
Val do Bil
ribeira do~
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(Ven da páxina anterior)

vado e esgrévio patriota / de
pluma ben medida, que non tre,
ma, / cronista do povo / que te
chama en cada feito, en cada
loita / para mostrarche o seu
sangue derramado: / hai unha
estrela espetada en cada peito, / ·
un xardin ofrecido en cada
man, / un sorriso, unha pomba e
unha espada / que sempre guia,
rán o teu anseio".

Saudo ao
irmán Carballo
Francisco Carballo é parte da
história de nós. Mernbro funda,
dor de A N osa T erra, na etapa
que recomenzaba en 1977, Car,
hallo inauguraba un estilo que
nos contaxiou a todos os que
traballamos ao seu carón: saber
que a fortaleza dun proxecto
arraiza con forza se mantén a
unidade e se afinca no traballo
colectivo.

Un mestr~ que aprendeu
Cesáreo Sánchez, actual presi,
dente de Promocións Culturais
Galegas, fixo unha loa da activi,
dade do homenaxeado, "grácias
a persoas da tua integridade mo,
ral, grácias a referentes coma ti,
podernos celebrar que a colleita
sexa abondosa e que a semente
do futuro agrome xa desde o
máis profundo da nosa pátria".
Pechou o acto o próprio Fran,
cisco Carballo, que se presentou
coma un mestre que non quixo
constreñirse á cátedra, "fun du,
rante rnáis de 40 anos profesor,
exercin corno crego e dentro da
Complutense, pero destináronrne a profesor, e recibin unha
gratificación grande dese ofício.
Os rneios de comunicación fan
un grande papel pero os educa,
dores, e aqui hai moitos, teñen
un papel moi importante. Fun
durante moitos anos unha per,
soa que me din canta de que
h abía que participar en moví,
mentas de acción social, sindi,
cais e políticos. Penso que hai
que ser tecnicamente bons pro,
fesores pero unfndo lle a acción
social. O país precisa Ilustración, formación, maduración,
confianza en si mesmo. E iso
non só se fai através da escola,
senón na participación nos ~e,
bates da sociedade.

El representaba á xeneración
que ,. traspasando a negra etapa
da Ditadura militar, nos collia
da man co pasado heroico de
Alexandre Bóveda, Castelao,
Roberto Blanco Torres, Antón
Alonso Rios, Benigno Álvarez,
Maria Miramontes ou Luis Seo,
ane, e de todas as mulleres e ho,
mes dos que aquel rnachadazo
de 1936, hai agora 60 anos, nos
queria privados para sempre.
Persoas como Francisco fixéro,
no irnposíbel. Caneando o tern,
po, soupo transmitirnos a história desde o mesmo pé.

O Carballo fainos sentir orgu,
llo de construir unha nación.
A sua sombra acóuganos, gave,
ando ás suas ponlas albiscarnos
o futuro, e ·danos sernpre, en
toda canta actividad-e andou
levedando co seu entusiasmo
sempre nbble e co sorriso no
bico, a seguridade de seguir para adiante.

Manuel Maria, en nome da Asociación
de Escritores; Lois Castrillo, polo
Consel1o Nacional do BNG e

Alberte An5ede polo ASPG;
gabaron a traxectória humana e
profisional de Francisco Carbalo e

fixéronlle diversos agasallos
coma o debuxo Ñito
por Xaquin Marin.
Reportaxe Gráfica: A. ÍGLESIAS

"Fun un participante casual no
proxecto que chamamos A Nasa
Terra. Através dun telefonazo
vinme nunha notaria para fundar
un órgao de prensa e ali naceu un
semanário. Quedariades asombrados se contase a história polo
miud o . Po rque naceu cunhas

o
do
o".
ro-

~

sos exemplos da educación que se·
·recebia no franquismo "cando
nos falaban dos bancais puñannos de exernplo Vietnam ou Chi~
na, e esquecian os cultivos do
Val do Bibei, ou os socalcos· da
ribeira do Sil".

enerxias que desafiaban as regras
da natureza e destinábano a con,
verterse nun 'bonsai. Pero o traba,
llo de moita xente durante anos,
no que me vin envolto, conse,
guiu sacar adiante este proxecto
que tanto significa hoxe no pafs.

Bie ito Alonso agr.adeceu lle a
Francisco Carballo telo incorpo,
rado ao proxecto da História de
Galicia e lembrou unha anécdota
cornun á xente da sua xenera,
ción, nada.na segunda década dos
50 "cando eu fon a Santiago a: es,

"Aquí aprendin moitísirno. Eu ·
fora educado na época fran,
quista, dos seminários, nunha
Complutense que nos anos 50
era un cuartel de 2ª categoría. ,
Através destas inciativa edu,
queime na dernocrácia, no tra,

tu dar) polo 19 7 4, nen ouvira
nunca quen fora _Castelao, ou
Suárez Pica>llo ou Alonso Ríos!",
reivindicando novas calas desde
unha perspectiva própria en pro,
blernas fundarnentais como a
emigración.•

ballo colectivo, na actividade
cultural, e síntorne satisfeito
do que fixen. Agora confío en
vós, porque esta é unha obra
de todos. Moitos xa sodes accionistas, pero hai que cornu,
nicar, hai que escreber, porque
está é unha obra importante
que o país precisa. Aos que fi,
xeron esta hornenaxe, á que
era reticzente, en vista da vosa
simpatía e solidariedade sínto,
me agradecido e btindo pola
arnizade. ¿Corno un país con
esta xente non vai ir adiante?
Grácias e sigamos qm paso fir,
me porque ternos todo o futuro
por <liante."•

A Nosa Terra naceu como xor,
nal en 1907. Pasados dez anos
era a cabeceira das Irmandades
da Fala de. Antón Vilar Ponte;
máis tarde, xa bandeira do Partido Galeguista, é dirixido e rna,
t~rializado por daus herois: ·
Anxel Casal e Víctor Casas.
Despois o colo do exílio e a emigración rnantivo acesa a cabe,
ceira en Bos Aires até que regresa a Galiza. Todos os que fixe,
ron realidade este proxecto de
información se chamaban entre
si de Irmáns.
·
Porque dicer loi_ta e dicer amor,
dicer liberdade e dicer Galiza, é
dker Francisco Carball~ ~ en no, ·
me de todos os presentes: moitas
grácias, irmán. •
Texto lido na presentación
da homenaxe

Especialidade en cervexas de importación,
dragóns e mazmorras.

28

ANOSA TERRA

20 DE XUÑO DE 1996 • Nº 731

o

GAITEIQº .@UTJ210
MANuEL RIVAS

Un p's icópata chetmado Pessüa

Ti

ño <liante miña un libro
que promete ser interesante
pero que non sei sé meterlle
, .,
o dente, como me sucedé cos pi,
mentos de punta. revirada. Trá,
tase de O caso clínico de Fernando
Pessoa, do psiquiatra portugués
Mario Saraiva. A nota informa,
tiva da contracapa ten. un efecto
paradóxico. Por un lado, tira de
min, invítame á lectura do tex,
to; e por outra banda, arrepiame,
emp úxame a botar o libro na
morea das contas pendentes. No
fondo, estoume a preguntar se o
doctor Saraiva tivo direito a fa.
cer esta pescuda na alma do di,
funto e se eu teño dereito a lela.

1 .

O

que eu coñezo ata o de
agora de Fernando Pes,
soa, á parte dalgunhas
anécdotas que corren de boca
en boc¡1· ceibadas polo vento,
son os seus poemas, a vida que
el decidiu escanciar en tinta de
escribir. Como tanta xente, eu
gosto moito do señor Pessoa, e

especialmente d1 m dos seus he,
terónimos, o señor Caeiro. Pen,
so que o ·que ,teño que .saber de
Pessoa está aí, niso que el atinou
a dicir e nos silen~ios que deixa
entremedias dos :versos~ Na boa
poesía, cada palabra é unha cha,
ve máis tamén unha pechadura.
Descóbrenos un segrédo mais
tamén suxiTe outros, e o que nos
prende é esa mestura de clarida,
de e misterio, o espacio neboen,
to onde se debuxa e desdebuxa
o ser humano. Todo isto, e moi,
to máis, dixoo Eduardo Pondal
cun verso que equivale a un tra,
tado filosófico: "O escuro enig,
maque eu son". Ao escribir, un
balbucia o seu enigma como un
neno as primeiras verbas. E así
se sostén, con fráxiles verbas de
cristal, esa irmandade de orfos
que é, en boa parte, a literatura.
Agora resu.lta que e doctor Sarai,
va explícanos que os heteróni,
mos de Femando Pessoa xurden
de "desdoblamentos individuali,

era "medo aos lóstregos". _O des,
cobrimento de que o meu medo
é unha doenza chamad;l Astra,
pefobia ponme a carne de gali,
ña. A próxima vez que pola ban,
da de Soneira estoupe unha ·tre,
boada polo carallo vou facer un
poema. Mellor pídolle vez a fi,
del Vidal, que é psiquiatra e
amante da poesia, e que me gar,
dará o segredo. E acabouse o de
dicir en plan romántico que "es,
cribo como un tolo". Sempre hai
quen cho toma ao pé da letra e
logo, cando fagan a revisión da
Enciclopedia Gallega, o máis se,
guro é que aparezas como "Disté, ·
mico cíclico con sintomatolóxi,
ca alternancia de estados de áni,
mo. Un toliño máis".

zados dunha dilatada e incontida
persoalidade". Que :o poeta pade,
cía "distimia cíclica" e unha mo,
rea de' fobias: Astrapefofüa (aos
lóstregos), Manifobia (á tolemia)
e Fobia Social (aos demáis). En
conclusión, que era un "psicópa,
ta en grado profundo" coa teima
da escritura.

D

espois disto fico realmen,
te preocupado. Desde lo,
go non son Pessoa, que
máis quixera, pero ninguén está
libre de que algún desocupado
clave en ti o ollo clínico. N as
horas de vaidade pensas que al,
guén fará unha tese maxistral so,
bre a túa oQ.ra. Pois vas dado. O.
máis probable é ql!>e apareza un
doctor Saraiva e faga a túa canta
o opúsculo Un poeta co parafuso
frouxo ou Máis rariño ca un can
verde. Repaso as miñas fobias e
saeme unha alarmante fileira· de
varios kilómetros. Tamén eu te,
ño medo aos lóstregos pero sem,
pre pensei que iso que eu tiña

E

agora vou tomar pescandin,
has de rabo na boca con viño
branco á saúde de Femando
Pessoa. E poñerei música popu,
lar de Coimbra. Foi o que el fixo
o día en que non ingresou na
clínica psiquiátrica de Cascais. +

FRANCISCO

A.

VIDAL

Os cruceiros dn progreso
podía imaxinar que os coche.s
ían motivar estes modernos cru,
ceiros de fin de século, que en
vez de cristianizar lugares de cu[,
to pagán, ían lembrar in fortu,
nios e catástrofes provocadas po,
la euforia, a presa e a carreira por
antes chegar antes que ninguén
a imprevisibles lugares.

O

icía Castelao: "cada crucei,
ro é unha oración en pedra
que fixo baixar un perdón
do Ceo, polo arrepentimento de
quen o pagou e polo grande. senti,
mento de quen o fixo".

Claro que este non é o que hoxe
en día entendemos por cruceiro,
pero, indubidablemente, foi man,
dado facer coa intención de
perpetuar a memoria dun falecido
sen tempo para despedirse de nin,
guén; e co sentimento de paren,
tes e amigos que, con este monu,
mento, ademais de lembralo
deixan a advertencia ós demais
viaxeiros do perigo que soporta a
estrada na que se ergue.

'Non creo en idades
de ouro, pero moitos
poetas dos 80 están
no mellar momento'
Que libros recomendada?
Libro rec nt non vou recomen,
dar nengun de poe ia porque me
into demasiado implicada. Falaria
de dous libros: Ruido de Miguel
Anxo Murado e ¿Que me queres
amor? de Manuel Riva (ambo e
dous en Galaxia). O primeiro pa,
sou desapercibido, e ten textos co,
mo A Marte en Croácia que me pa,
rece do mellar que lin ultimamente. A maiores reoomendaria Afirma
Pereira de Antonio Tabucchi; un,
ha novela de Wanda Ramo, que
se publicou no 1991, Litoral Ara
Solis, na que a maior parte da ac,
ción trancorre en Fisterra e Catorce
oracións (Espiral Maior) de Francis
James, autor predilectísimo de Ma,
nuel Maria e que deixara grande
pegada nos escritores galegos, pero
hoxe é moi pouco lido. Finalmente
unha novela moi intere ante, Los
Miedos de Edua·rdo Blanco Amor
(Destino).
Cales está a ler?

¿Que dirá un emógrafo de dentro
de tres ou catro séculas, cando
compare un cruceiro de romaría
cun de accidente?

O

xalá non se levantasen
por este motivo estes
cruceiros do progreso,
aínda _que ó facelo se estea
perpetuando un costume e unha
forma de culto propiamente no,
sa, porque é moi posible que, se
nestas recuperacións andamos, ó
final, cando vaiamos en coche
dun lugar a outro, en vez de ir
admirando a paisaxe, vaiamos
como aquela "Siña Sinforosa",
da que nos dá conta Castelao;
que se ela ía rezando polos afo,
gados entre Rianxo e Carril, no,
soutros vaiamos soltando pregarias polos monos en estrada.

N

el, é anónimo o oferente e
público o ofrec.ido. Non .hai
a imaxe dun orante 6 pé da
cruz; pero permanece gravado o
nome de quen a motivou. Velo ó
cabo dunha curva ou, coma neste
caso, qun precipicio, fai aflorar a
pena que causa unha desgracia;
non fixo falta vivila, porque to,
dos andamos nos camiños e podemos imaxinala; conmove e, ins,
tintivamente, si é un quen con,
duce, leva o pé 6 freo e os ollas a
esculcar o entorno buscando as
claves da fatalidade; e ficas coa
impresión de que os camiños, que
deben ser lugares de encontro,
énchense con símbolos que, co,
mci este, levan trazas de conver,
terse nunha perp~tua chamada de
atención, posiblemente máis efi,
caz que os círculos e triángulos
que coloca o MOPU ou esa noti,
cia que cada luns se repite en ra,
dio, televisión e prensa, dando o
balance de mortos en estrada du,
rante a fin de semana, como se
fose unha clasificación máis, tal a
das competicións deportivas: Este

Pilar Pallarés

A

domingo tres mortos arriba e O
pasado catro menos.
Hai cen anos, cando os xornais

adve rtían do perigo que podía
traer andar en automóbil, á ver,
tixinosa ve locidade de trinta
quilómetros por hora, ninguén se

índa que tampouco é de
desexar, ·si é de agradecer
cando no Lugar do acci,
dente queda · a ánima do defun,
to para avisar do perigo, para
advertir das que ~l pasou; tal· a
que sentiu un motorista que, ó
enl!rar nunha curva, notou na
man do freo unha forza que lle
levaba a pechar o puño, a frear,
ó tempo que o premía un des,
coñecido carpo que de súpeto
se instalara de paquete no
asento traseiro, e unha voz
murmuráballe na otella: "Mi ,
nora, amigo, que esta curva é
moi traidora".+

Confusión e marte de Maria Balteira
de Marica Campo (Bahia), da que
xa coñecia alguns relat e e tan e
a facer agora as pre entacion . Tamén Vendrán más años malos y nos
harán más ciegos de Sánchez Perlo,
sio e aos poucos a última de Susan
Sontag, A amante do volcán.

Agora vai sair o seu ~ibro das devoracións (Espiral), un novo tra,
balto poético. Non se interesa po,
la narrativa?
Escrebin relatos hai algun tempo,
e presentáraos a algun certame.
Gostariame publicar, pero non me
fio moito de min, porque coidó
que seria moi introspectiva e lírica, o que non é un defeito.

Como valora o actual momento
da poesia galega?

É moi complexo. Coido que foi un
cerro invento o da idade de ouro dos
80, un tópico repetido sen máis pe,
ro non creo que se desinflase aquela
xente e só haxa esperanza· nos cría,
dores dos 90. Coñecéronse poetas
nos 80 que agora, en moitos casos,
están no seu mellar momento e fa,
cendo o máis interesante (penso en
Baixeras ou en Cesáreo entre ou,
tros). Agora dest~can a~tores/as
mozos ou mulleres pero porque te,
ñen surxido editoriais como Espiral
ou a Festa da Palabra Silenciadti que
Hes permiten darse a coñecer. •
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Fogueiras de San. X~an

.

X -O

xg:

o~

A noite do 24 de Xuño
celébrase o v~llo rito de
queimar os males do
invernó. As lumeiradas
sempre foron un lugar

de encontro e festa,
e as grandes fogueiras
unha ilusión que a rienos,
mozos e maiores
engaiolan.+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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Bueu
•MÚSICA .

~ GIRLS 6 , Últi~o fílme dol~~~ .

1 REBOLO ROCK

$pik'e

asta afronottearri:ericatro
Lee. Uilha actriz sen trábaUo, gáñase á
vida no teléfono erótico. ~Oora interesante, ainda que o guión contén demasiadas ·
reiteradóns.
··
·

O vindeiro Venres 21, na
esplanada da Lonxa, celebrarase o I Rebolo Rock
consistente nun concerto
pero que irá misturado con
distintos tipos de arte, coiro,
barro, libros, etc. Este primeiro acto, adicado a liberdade de expresión, quere ser
o ponto de partida dunha
grande festa de carácter
anual. Comezará ás 21 horas
cunha obra de marionetas
de Seisdedos de Lalin, para
logo dar paso á parte musical na que estarán Salteriun
(folk-rock), Skacha (skapunk),
Dr.
Helio
(rhyt'mblues) e Xenreira
(ska-reggae) . O festival está
pensado para que todos poidan participar, tanto de espectador coma expoñendo o
seu material para a venda ou
información de todo tipo,
neste último caso é preciso
contactar coa organización
no tlf. (986) 32 25 69 preguntando por Leiro a partires das 7 da tarde.

a
l
s
e

~ A CASA POR ·v AcAcióNs.
Jodie Foster dirixe esta película
que rompe co canón do cine-lixo. A famflia sen disfraces. O resultado é non
obstante confuso e sen a profundidade
agardada.

IEF_

AMIGAS PARA SEMPRE. Segue a liña de lle dar protagonismo
ás mulleres, pero o guión fracasa con si:tuacións sempre previsíbeis. Carro mulleres lembran o vran que pasaron de vacacións cando tiñan once anos.
~ AS DUAS CARAS DA VER-

DADE. Richard Gere é o gancho
comercial desta película que ten como
engado principal o peculiar funcionamenro do sistema xudicial americano. Xogando coa paradoxa da culpabilidade dun
adolescente, un arcebispo voyeur asasiñado e un advogado que se sinte chamado a
redimirse do seu valeiro afán de protagonismo. O de sempre, desta volta adubiado
coa marabillosa voz de Dulce Pontes.

a

O Carballiño

e

•TEATRO

VIDAL ABASCAL

Ferrol

MOURENZA

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

• EXPOSICIÓNS

a
Pr_oduccións Librescena
interpreta a obra de Armando Cotarelo Valledor
Mourenza, o Sábado 22 no
Auditório do Carballiño.

A Coruña
•CINEMA
CICLO Lours MALLE

·a
e

A CORUÑA

O Centro
Galego de
Artes da
lmaxe adlca
un ciclo ao
cineasta
Louis Malle

O Centro Galego de Artes
da lmaxe pasa nesta semana os títulos de Louis Malle Adeus rapaces (1987),
Venres 21 e Sábado 22, Os
amantes (1958), Martes 25
e Mércores 26, e Milou en
Maio (1989), Xoves 27 e
Sábado 29. Os pases son de
Marte a Venres ás 20,15
h., e ábados ás 18,30 h. A
encrada cusca 200 pea., 100
pta. con amé Xove.

•MÚSICA

MARK KNOPFLER
Este famoso guitarrista actua o Sábado 22 ás 10 da
noite no Coliseum. A entrada vai a 3.500 pta. e pódese conquerir en Vigo
(Elepé e A Columna CD),
Santiago (Disco Laser e
Cafeteria Zum Zum), A
Coruña (C.C. Catro Camiños) e Ferrol (RC).

IEW;

ABERTO ATÉ O MENCER
Outta vez os mesmos nomes. Rodrí.~
guez asina e Tarantino escrebe ejnterpre- ·
ta. As paixóns cinematográficas infantís
de Rodríguez, mexicano de pto, asoman ~
nesre filme de homena:xes e referéncias
(gore, cine de vampiros mexicanos e truculéncía a esgalla) de mestura abrupta e ·
gratui:ta de xén~ros, fabricadó para solaz
dos seus autores. Que fai un gran actor
coma Harvey Keitel nesta peücula?
~O CARTBIRO (e Pablo Neru.·
.
· · da). Continua nalguns cines e
paga a pena mesmo viaxar para vela, se .
xa non a botan na sua cidade. Protagonizada por Massimo '.[roisi. +

tar de Luns a Sábado de 11
a 2 e de 5 a 10. Domingos
de 12,30 a 2,30.
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• EXPOSICIÓNS

Cadros do xenial artista na
sá Apolo Arte. Até o 30 de
Xuño.

A galería Marísa Marimón
expón até o 29 de Xuño,
unha escolma de gravados
e monotipos realizados no
obradoiro Línea de Lanzarote por recoñecidos· artistas: José Manuel Broto,
Joan Hernández: Pijuán,
Cristina Iglesias, Eva Lootz, Juan Muñoz, José María Sicilia, Susana Solano,
Jordi Teixidor e Francesc
Torres. Todos de grande
formato (160x120 cm).

•MÚSICA

VIRXILIO

ALGECIRAS BLUFS BAND

Obra <leste nomeado pintor ourensán na sá de Caixagalicia. Abre até finais
de mes.

MANUEL MOLDES

•XORNADAS

A galería Sargadelos acolle
até o 26 de Xuño obra do
pintor Juan José Albares,
que ven agora oferecer diferentes estúdios sobre a figura da muller. Pódese visi-

PRESENTE E FUTURO
ECONOMICO DA
COMARCA DE FERROL

A galeria Clérigos acolle
até o 29 de Xuño unha
mostra de pinturas de Manuel Moldes.

Séguense a celebrar ás 20
horas na galería Sargade-

LAXEIRO

· Actua o Venres 21 ás 11 da
noite n.o Clavicémbalo.
• LEITURAS

Ourense

•

• EXPOSICIÓNS

XosÉ Luis DE Dios
Expón piri.ruras no Ateneu
de Ourense 1 até o 30 de
Xuño.
ESPACIOS PLASTlCOS
NA UNIVERSIDADE
Arte universitária nesta
mostra colectiva do Museu
Municipal.

FERROL

Xomadas
sobre o
Presente e

fufro
económico·
do comarco
de Ferro/na
Galeña
Sargadelos

• EXPOSICIÓN$

Aberta en Lugo até o 23 de
Xuño.

FOTOGRAFIAS E
XOGUETES

-•TEATRO

. HOSJIA

-

Polo Ce·ntr_o. Dramático
_Galego, a partir do texto de
. -:Armando Cotarelo Valledor. Estarán no Auditório
Gustavo Freire do 20 ao 22
con pases ás 8,30 da tarde.

Esculturas de Tono e cadros de Ol ve ira na galería
Atlántica. Abre até o 29
de Xuño de Luns a Ven,res,
de 12 a 14 e de 18,30 a 21
h., Sábados só á mañá.

NAU DE .AMORES

MASONERIA UNIVERSAL
O Kiosko Afonso oferece
un percorrido pola história
da masonería, desde os seus
antecedentes ao seu nacimento, sen esquecer unha
aproximación ao funcionamento das Lóxias Masónicas. Tamén nesta mostra
expofien xoias vinculadas
ás lóxias, xa veñan de fundos inéditos da Real Académia Galega, de coleccións ·particulares, ou da
lóxia Agra Solis que é a
organizadora da exposición. Estará aberta até o 30
de Xufio en horário de 12 a
14 e de 18 a 21 h.

Festivais de
música o
Venres 21
en Bueu e Poio.
Na foto,
Dr. Helio.

Palas de R.e i

FEIRA DO LIBRO

TONO E ÜLVEIRA

ló

emigración e o amor, da
man de Produccións Librescena. Unha cita inevitábel o Venres 21 no Teatro Lemos.

J.J. ALBARES ARIAS

• EXPOSICIÓN$

1e

los. O Xoves 20 e baixo o
título de Análise da sistua:ción desde o ponto de vista sindical disertarán Emílio Cagiao Deibe da CIG;
Bernardo Rego Gárate das
CCOO; Xosé Mª Bauza
Allegue da ÚGT e Celso
Domínguez 'Blanco da
USO. O Venres 21 á mesma hora falarán sobre K
función das institucións
públicas no desenvolvimento comarcal Miguel
Maristany Morado da Cámara de Comércio, Xoan
Blanco Rauco, alcalde de
Ferrol; Xosé Mª Rivera Arnoso, alcalde de Fene; Xosé
Carlos Pita López, alcalde
de Neda e Vítor Guerreiro
Pena, alcalde das Pontes.

~

T amén o auditório Gustavo Freire acolle un pase
(Luns 24 ás 8,30 do serán)
da peza N au de amores do
poeta portugués Gil Vicente (1465-1470), agora
adaptada polo Centro Dramático Galega.

..

O mago Antón
estará o
Sábado na
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•MÚSICA

•TEATRO

.MARATON ROCK

MOURENZA

O Venres 21 ás 10,30 da
noil:e no campo de futbol
de Poio actuan os grupos
Herederios da Crus, Vantroi e Champurrada. A en-

Lance dramático nun acto, a
obr~ de Armando Cotarelo
Valledor sobre a Terra, a

Pontenova

O programa Preescolar na
· Casa leva pola Galiza a
moscra dobre "A cravés dos
teus o llos e coas tu as
mans", unha primeira parte
recolle fotografías en grande formato con consellos
para a educación dos nenos, ·a outra "Coas tuas
mans" é unha colleita de
máis de cen xoguetiños feítos na casa a partir de refugallos pqlos próprios nenas
ou por familiares. Expoñen
en Palas de Rei os dias 29 e
30, logo pasan por Friol, do
6 ao 7 de Xullo, e Monterroso do 8 ao 11 de Xullo.
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A Pontenova

Convocat.órias
CONCURSO DE POESIA
DA A .C. ROSALIA DE CASTRO

•MÁXIA
INSOLITO
POR ANTONOMASIA

Ün espectáculo do grande
·Mago Antón, o Sábado 22
de Xuño na Pontenova.

Pontevedra
•BAILE
ESCOLA DE DANZA
DEBORAH

A escala de danza viguesa
celebra o fin de curso cun
festival no Teatro Principal de Pontevedra, o Venres 21 ás 8,30 do serán.

• EXPOSICIÓNS
ISABEL LOPEZ RUIBAL

Expón cadros recen tes na
Socel, o Rincón do Artista,
até o 30 de Xuño.

A asociación cultural Rosalia de Castro de Camella (Barcelona) convoca a
X edición do seu concurso de poesia
en língua galega. Admiten poemas
que anden entre os cen e os trinta versos de tema libre, se se remesan baixo
plica e antes do 30 de Setembro. Hai
tres prémios: 100.000, 50,000 e 25 .000
pta. que serán entregados nas xomadas culturais da asociación previstas
para o Outono deste ano . Envios á
A.C. Galega Rosalia de Castro: Federico Soler, 71. 08940 Camella. Barcelona. Teléfonos: da oficina (93) 375
11 03, e do bar social (93) 375 10 54.
- ACHEGAMENTO A ECUADOR

A Cooperativa

lla Andina, o Oriente Amazónico, o
Pacífico e as Illas Galápagos. Custa
225.000 pta . Maior información na
CEM: (980 26 56 40.
BECA L AXEIRO DE TRABALLO
ARTISTICO NO ESTRANXEIRO

O Concello de Vigo ven de convocar
a Beca Laxeiro, destinada a pintores e
escultores menores de 35 anos. A bolsa está dotada con 2.500.000 pta ..para
financiar a estadia no estranxeiro de
Outubro de 1996 a Outubro de 1997.
Para solicitar esta axqda hai que apresentar os dados persoais, !Jnha curriculá, unha memória detallada do traballo que se pretende facer ,, unha
acreditación de ter relacións con outros artistas de fóra, e documentación
fotográfica, cando menos sobre 10
obras . Solicitudes antes do 30 de
Xuño no Rexisto Xeral do Concello
de Vigo: Praza do Rei. 36202 Vigo. O
teléfono do Concello: (986) 81 01 OO.

de Educación Ambiental organiza un viaxe de achegamento alternativo a ·Ecuador, destinado as persoas que queiran viaxar con
recursos básicos, en contacto coa realidade do país, e cun reducido programa
CERTAME FOTOGRAFICO
de activ_idades organizadas. A viaxe
OMEIGALLO
dura catro semanas, do 31 de Xullo ao
27 de Agosto, e pasa
Copvocado pola asociación cultural O
pola Ce- · ·Meigallo, e xa na segunda edición.

Recollen fotografias que traten da natureza, as paisexes ou as agresións, en
B/N ou cor, cun marco máximo de
30x40 e mínimo de 18x24 cm. Cada
participante pode apresentar un máximo de 2 fotos que han ir acompañadas
do negativo, até o 19 de Xullo, no
Apartado de Correos 9. 36670 Cuntis.
O fallo clase a coñecer o 25 de Xullo,
Dia da Pátria, e ou torga dous prémios
en diñeiro (15.000 e 10.000 pta) e
.material ecolóxico.
BLANCO AMOR
DE NOVELA LONGA

O Concello de Brión convocou a décimoquinta edición do prémio de novela longa Blanco Amor, cunha dotación de 1.500.000 pta. O certame que
quedou sen editar o ano pasado xa que
o Concello da Coruña rexeitou finan cialo, está aberto a todos os autores
.que apresenten novelas cunha extensión mínima de 150 fólios. A entrega
ten que facerse antes do 30 de Xullo,
baixo lema e plica, na Casa da Cultura
do Concello de Brión. Pedrou zos.
15865 Brión. Enviaranse 5 cópias nun
sobre coa lenda "Prém io de novela
longa Eduardo Blanco Amor".

PRÉMIOS INJUVE DE TEATRO,
NOVELA E RELATOS

O Ministério de Asuntos Sociais convoca tres prémios que andan entre
1.000.000 e 250.000 pta., para orixinais de novelas, teatro ou relatos escritos en calquer das línguas oficiais do
estado. A s entregas son até o 15 de
Outubro para o I Prémio de Novela
Joven, o Concurso de Textos T eatrais
Marqués de Bradomin ou o I Prémio
de relatos Conde Lucanor: Instituto
de la Juventud. José Ortega y Gasset,
71. 28006 Madrid.
BRIGADAS DE TRABALLO
EN CuBA

A Asociación de amizade galego-cubana Francisco Villamil abriu o prazo de in sc ri c ió n p a ra pa r t ic ipa r
nunha brigada de traballo (no agro e
n a constru ción) en C ub a, do 10 ao
30 de S e te mbro des te an o . 1nsc ricións e información na Francisco V illam il de 19 a 2 1 h . Enderezas: en
V igo, Policarco Sanz, 22-2 11 oficina
10 (te léfo n o 98 6 -43 28 92 ); e en
Santiago, Rua do V ilar, 29- 12 (teléfono 981-57 65 62 ). t

•XORNADAS
Conde Corba1, e a colección de Isaac Díaz
Pardo de cartazes do
Plebiscito do Estatuto
de Autonomía do 36,
xunto dunha escolma
da revista Terra, voceiro do Partido Galeguista de Redondela.

ÜJLTIJRA PORTUGUESA

OVenres 28
Carlos Núñez e
o seu grupo
estarán no

Centro Cultural
do Porriño

A asociación cultüral Maio
Longo organiza entre o Luns
24 e o Vemes 28 unhas xornadas de cultura portuguesa
coa exposición José Afonso,
andarilho, cantor e poeta
acompañada dunha recopilación da sua obra discográfica e literária. As xomadas
tamén oferecen dous pases
de cinema, a curtametraxe
de animación Os salteadores (1994) de Abi Feijó
(Luns 24 ás 20,30 h. na sá
de Caja Madrid), e a Balada
da praia dos .caes ( 1986) de
José Fonseca Costa (Martes
25 á mesma hora e na mesma sá). O grupo do Porto
Teatro Art'lmagem representará a peza Nao matem o
madarim de ~a de Queiroz,
o Mércores 26 ás 9 da noite
no Teatro Principal, e para
completar o programa a
música popular portuguesa,
Né Ladeiras , oferece un
concerto o Venres 28 ás
8,30 no auditório dé Caixa
Pontevedra. A entrada a todos os actos é gratuíta.

Porrino
·• EXPOSICIÓNS
Ü PASTOR MOITO
TRABALLA

VIGO

Na Galeria
Sargadelos

O Pastor escolleu o Café
Liceum para expoñer a sua
instalación e asi poder asexar as reaccións do público
fronte a obra. É o "pastoreo" que el ven reclamar
como forma de criación.

expón

Ar Castro

•MÚSICA
BLOODY MARY

O duo feminino interpreta
cancións dos anos 50 no
Centro cultural do Porriño
o Venres 21.

CARLOS NUÑEZ
Coa sua banda. O Centro
cultural do Porriño ten
prevista a actuación do nomeado gaiteiro para o Ven- .
res 28.

•TEATRO

•

ÜÉ,ÜÉ, ÜÉ

Teatro do Aquí apresenta
esta "comédia grosa para un
país de sainete" que ven ser
' ~ \ ~: ' . ·. ¡ ¡. ! ~ ·,

Santiago
11 EXPOSICIÓNS
FRANCIS PICABIA

cúlturas do 22 de Xuño ao
7 de Xullo na Casa da Cultura. Horário de visitas de
20 h. ~ 21,30.

Redondela

A conmemoración dos 60

an'os do Plebiscito de Autonomia do 36, que celebran

MAX ERNST

o FARDEL DA GUERRA
E OUTRAS COLECCIONS

Porto do Son
• •EXPOSICIÓN$
MARCOS LOPEZ

Evoluci6n_I, mostra de es-

EsCULTIJRAS
DE BASALLO

Ignácio Basallo exp ón
obra recente n a C as a da
Parra. Esta mostra estará
aberra durante Xuño, Martes a Sábado en horário de
mañá e tarde, e Domingos
só de mañá.

• EXPOSICIÓNS

unha reflexión sobre o furbo! e as paixóns que desperta. Pódese ver o Venres 21
ás 11,30 <la noite no Café
Liceum. A entrada val 800
pta. ou 600 pta. antecipada.

Expón pinturas no Museu
do Povo Galego. Abre do
20 de Xuño ao 13 de Xullo.

Ateñeu Redondelán, Asociación de mulleres Xane- la e máis o Cine clube
Claqueta, fica aberta na
Casa da Cultura até o 18
de Xullo. Ali pódense visitar tres coleccións sobranceiras relacionadas co Plebiscito ou coa guerra:
albumes de guerra de
Castelao, os gravados do
Fardel da Guerra de Xosé ·

Obra gráfica, pinturas e
gravados, do pintor surrealista na Fundación Eugenio Granell . Abre de
Luns a Sábado de 11 a 14
e de 17 a 21 h., Domingos
de 11 a 14 h ., e Martes
pechado.

•MÚSICA
ÜRIENTE-ÜCCfDENTE

Luis Paniagua actua o
Venres 21 ás 10 da noite
na sá Galán de Compostela. O intérprete e compositor adicase á fusión de
elementos musicais de
Oriente e Occidente, para
tocar con instrumentos
orientais e outros nada
convencionais: sitar, pipa,
psalterio, dilruba, pandeiretas, xogo de tixolas, chocas, chav'es, axouxeres ,
unllas de cabra, gongs e
páxinas amarel~ .

•TEATRO
ÜLTRANOITE

A NASA oferece doutravolta unha nciite de variedadess da mar:i de grupo de
teatro Chévere , A Banda
da NASA e o combo lisboeta Los Tomatos . O Sábado ZZ. ás 11 da noite. As

entradas da NASA custan
1.000 p ta. , 600 pta. para
estudsm tes e párados, ou
300 pta. para os sócios da
sá. Pódense fa cer reservas
no (981) 57 39 98.

até o 30 de Setembro os
gravados realizados por Laxeiro nos 90. A sá abre de
Luns a Vemes de 11 a 14 e
de 17 a 21 h.Sábados só á
tarde e Domingos e feirados á mañá.

NAOMATEM
OMANDARIM

Por Teatro Art'Imagem
do Porto, a p a rt ir d a
adaptación de José Leirao
dun texto de Er;:a de Queiroz. Trátase dunha fa rs a
satírica que conta como o
bacharel Teodoro asasin a
un mandarin da China
para herdar a sua fortuné\.
Hai dous pases, Xoves 27
e Venres 28, os dous dias
ás 11 da noite.

Vigo
•BAILE

5 DlAS DE DANZA
O fin de curso das escalas
de danza e a actuación do
Ballet de Marisa Gu tiérrez, ocupan 5 dias na programac ión do Centro cultural Caixavigo. O ballet
de Marisa Gutiérrez actuá o Venres 21 , e os dias
22 e 24 ten lugar o festival
de fin de curso da escola
Mayeusis, para o Martes
25 celebran o fin de curso
da escola Coppelia, e o
Mércores 27 tócalle o turno á Escala de Ballet de
Loly Dourado. Todas as
actuacións son ás 8 do serán.

•CINEMA
A INVASION DOS
LADRONS DE CORPOS

O Cine clube Lumiere
proxecta o Mar es 25 ás
20,30 h ." no Auditório da
Casa do Concello, o filme
. de Dona Id Siegel A inva-

sión dos ladr6ns de carpos
(EE.UU. 1956. 80'). Xusto diante pasan o curto
Txarriboda (l994. 14~ ) de
Manuel Lorenzo. A entrada vai a 300 pta. Maior
información no Lumiere:
(986) 22 09 10.

• EXPOSICIÓNS
ÜRAVADOS DOS ANOS·
90 DE LAXEIRO

A C asa das Artes aco lle
r I t \

"

~~

Publicacións
Povos lRMANs

•

A revista G aliza- Breizh "un proxecro
plural, aberro a todos os que participen
da ilusión de rraballar polas re lacións
entre G afüa e Bretaña", chega ao número catro ao tempo que cumple un ano.
As relacións entre os sete países celtas e
a preocupación polas linguas minorizadas ocupan as quince páxinas da publicación coruñesa. Nesta entrega destacan
os artigas sobre o galo, a outra lmgua cfa
Bretaña xunto ao bretón, e as discriminacións ás que se ve sometido polo Estado francés. T amén falan dos galegas de
Bos Aires e o seu traballo por coidar das
raizes ce ltas, a enerx ia eólica, os dous insubmisos ao exército francés, a aco llida
de bascas na Bretaña ou os vindeiros encontros de música bretona, a criación da
primeira televisión que emitirá integra men te e n Hngua
irland esa
C.

Teilifis na
G aeilge e

~1' 1!t?¡

gol\~~ 1"1'1""1!1 ~.
a Seleizón
~ ·
G alega de
·
l."1 P
Futbol, en~ ·
tr e o utr os
temas. Galiz a - Br e i z h
custa 40 pe sos e pódese
acopar en Betanzos (Old
Inn), Bueu (O
Aturuxo), Burela (Bar A Zaranda), Cangas (Canis Lupus e A do Xefe),
A Coruña (A Cova Folk e libraria Couceiro), Ferro! (pub O Moucho e no mesón A Palloza), Lugo (Clavicémbalo,
Emo e Paf) , Mondoñedo (Baremoto),
Muiños (Gallaecia), Ourense (libraria
Torga), Pontevedra (O Pipote e libraria
Paz), Santiago (A Casa das Crechas,
Bartola, libraria Couceiro, Joam Airas,
O Rodas e Tarasca), e en Vigo (A Gaita
Grileira e O Bardo) .•

Do ROMANTICISMO
AOS ANOS VINTE,
A TÉ O SABADO 22

A mostra do Centro cultural Caixavigo, Do romanticismo aos anos vinte ven de
ser prorrogada até o Sábado
22 por mor da masiva asisténcia de público. Quedan

..
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Anúncios de bald.e
•Aulas de inglés: estudante do último
ano de Filoloxia inglesa, recen chegado
de cursar un ano de estudos en Inglaterra dentro do programa Erasmus e
con experíéncía, imparte aulas de inglés a todos os níveís. Tamén aulas de
língua galega, língua española e resto
das humanidades. Chamar ao 25 55
88 da Corulla e preguntar por Gúmer
preferiblemente ao xantar e ás noítes.
• O Movimento Defesa da Língua
(MOL) envía o seu boletim Língua
Nacional a quem o desejar. Incluí
material
venda para se autofinanciar: camisolas , livros, bandeiras , etc.
Fazeí as vosas encomendas do Boletím; enviando sel o de 30 pta. no
Apart. Correios 570 de Ferrol.

a

• Gralha N2 11: boletim periódico.
Isaac Díaz Pardo: "Aínda estamos vivendo no franquismo". lsubmissom
fiscal , como faze-la. Noticias. Galeguizar o computador... Envio gratuito a quem o solicitar no Apartado
678. 32080 Ourense.
• As persoas interesadas en acudir
ao Encontro lntercontinental pola

Human/dade e contra o neo#beral/smo, que se celebra en Chiapas do 27
de Xullo ao 3 de Agosto, chamade ao
teléfono (986) 81 37 07, ou pasada pola Tenda Arao, rua Elduayen, 8. Vigo.
• Contra o bloqueo, solidariedade
con Cuba . Durante todo o mes de

A Mostra
Do

romantkismo
aos anos
vinte
prorrogada
até o

Sábado 22
debido ao
interés
despertado

Eneruci.U ada
Xuño, Galíza Nova en colaboración
co concello de Rianxo e a Asociación
Ríanxeíra de Empresários organizan
unha campaña de recollída de axuaa
humanitáría para o povo cúbano. Recomendan medicamentos e material
farmacéutico (xeríngas, antibióticos .. . ). alimentos imperecedeiros
(conservas ... ) e material escolar de
todo tipo. As entregas poden facerse
nos locais das oficinas de Información Xuvenil e Turismo (baíxos da
Casa da Cultura, antigo cuartel vello)
de 10 a 13 e de 17 a 20 horas.
• Somos unha casa de labranza cinxidos de 45.000 m 2 adicados á agricultura biolóxica e a bosques au- .
tóctonos. Ternos tamén cabales e damos aloxamento. Estamos situados á
beíra do Miño. Para máis lnformación
chamade ao teléfono (986) 66 64 13.
• Descenso de rios _e rotas pola
enseada de San Simón, er.i píráugas
estábeis, fins de semana, organiza o
Náutico de Cobres. Chamar en horas
de oficina ao (986) 26 24 95, ou ao
67 24 71 ás noítes.
• Urxe vender 100 accións de A
Nosa Terra , a 4.000 pta. Teléfono
(986) 47 21 87.
• Já podes conseguir a bonita nova
camisola de Meendinho: A derradeira lit;om do mestre, homenagem a
Alexandre Bóveda no 60 aniversárío

XOAN COSTA
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do seu assassinato. Pede-a contra reembolso indicando talha ao Apartado
678 de Ourense. Pre90: 1.500 pta.
• Cursos .de inglés para novos e
maiores en Edinburgo (E.s cócía).
meses de Xullo e Agosto, acompañados por profesora: (986) 26 24 95.
• Alugo apartamento estúdio en
Sanxenxo, Xullo e Agosto. Chamar
ás noite no (986) 72.44 76 .
• Véndese precioso vestido de
nolva. (986) 23 67 06, perguntar por
Maria Xosé .
• Persoa responsable busca apartamento económico en Ourense cidade. Chamar ao (986) 88 16 17.
• Véndense slberlan-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 dírixírse 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 máís vacacións. Infórmate na
Asociación Máximo Gorki de Vigo:
Marqués de Valladares, 14-1º. Tamén
podes usar o teléfono (986) 22 44 57,
de 5 a 9 do serán.•

entón uns dias máis para visitar un anaco da obra de
máis de 50 autores galegos
nados no tempo que vai de
comezos do século XIX a
primeiros do XX. De Pérez
Villaamil (1807-1854) a
Manuel Colmeiro ( 1901 ),
pasando por Maside, Castelao ou Arturo Souto. O horário: de Luns a Venres de
6,30 a 9,30, Sábado de 12 a
14,30 e de 18,30 a 21,30 h.

. HORIZONTAIS:

1. Rexistrar alguén para comprobar se ten algo oculto 7.
Participio masculi.J;w de vir 8 . Ao revés, nome do signo
aritmético da suma 10. Os nosos fillos en relación aos
nasos país 11. Colleu unha cousa 13. Xunto 14. Irmá do
pai ou· da nai 16. lllas situadas fronte á Ría de Pontevedra 17. Parte final da perna. 18. Canta 20. Conxunción
que presenta dúas cousas ou posibilidades entre as que
hai que escoller. 21. Acreditou 22. Pon un tapón 23.
Desprazábase a un lugar. 24. Afoga, sufócase. 27. Ao re\7és, déc imo sétima letra do alfabeto grego que corresponde con R. 28. Parte do chapeu ou do tellado. 30. Peza saínte que teñen algúns obxectos e serve para collelos
3.1. Naquel lugar 32. Punto cardinql por onde nace o sol
34. Personaxe fantástico dos contos que ten poderes especiais 36. Ao revés, cada unha das barras de ferro sobre
as que circula o tren 37. Un dos cinco sentidos 38. Exa·
me das compoñentes dunha cousa.
VERTICAIS:

l. Menciono 2. Ao revés, composición poética 3. Litoral
4. A toparse dun xeito determinado ·5. O que está encarregado de educar nenas de xente rica. 6. Ramallete 7.
Que merece ser venerado 9. Ter unha empresa un servicio en exclusiva 10. Relacionado co casamento 12. Que
usa algunha cousa 15. Ríxido, teso 18. Espida, sen roupa. 19. Amarra 25 . Irá cara abaixo 26. Está alí a Presidencia da Xunta de Galicia 29. Un dos cinco continentes 31. Vaia dun lugar a outro 33. Forma abreviada de
tanto. 35. Adverbio que designa o que está preto no espacio ou próximo no tempo .

AR CASTRO
Expón pinturas recentes
baixo o título Curioseando
na galeria Sargadelos de
Vigo (Doutor Cadaval, 24).
Abre até o 10 de Xuilo .

•

PSlCOORAMAS

Femando Valeiras expón
na Sá dos Peiraos perto de
40 radiografias pintadas
baixo o tftulo Psicodramas .
At o 23 de X°uño.

•MÚSICA
FESTA DE SAN XOAN
EN V ALADARES

O D mingo 23 de Xufio á
ultimas horas da tarde e

A minha naife com o Gil, dirixida por Femando Heitor e interpretada polo Novo Grupo.

· pola noite, celebran o San
Xoán en Valadares cunha
noite folk e de charanga que
canta coa actuación da Escala de Guitarra, Percusión
e Gaita, o grupo Ou vai ou
racha, Os Cuncheiros e
Retrincos, todo acompañado sardifias e pan de millo,
asi coma unha descomunal
fogueira. O festival ven encadrado nos actos de comemoración do XXV aniversário do Centro cultural e
veciñal de Valadares

•POESIA
ENCON1RO DAS POETAS
Feministas lndependentes
Galegas e máis a Concellaria da Muller de Vigo, organizan o décimo Encontro das

Se quer colaborar ·na realización
desta obra na Caeira (Poio),
pode realizar o ingreso
nas contas:

a

CAIXA PONTEVEDRA

2057 0001 18 3300106697
CAIXA GAUCIA

2091 0500 1o3040042433
CAIXA OURENSE

2046 0750 27 3040018967

1

poetas peninsulares e das illas
que terá lugar no Centro
· cultural Caixávigo do 26 ao
28 deste mes, baixo a dirección da escritora galega Maria Xosé Queizán. Estes tres
días pasaran polo centro cultural poetas de seis línguas
que darán conta do seu ofício ameio de conferéncias,
recitais ou concertos. Asisti- ·
rán as poetas de língua catalá Monserrat Abelló, Margalida Pons e Mer~e Mar~al, as
portuguesas Maria Teresa
Horta, Fiama Hasse Pais e
Teresa Balté, Teresita lrastiortza de Euskadi e Lorudes
Álvarez de Astúries, a maiores das catro poetas do caste- llano Elena Andrés, Eisa López, Concha García e Juana
Castro. Representan a poe-

sia galega Pura Vázquez, Luz
Pozo Garza, Pilar Pallarés e
Chus Pato, xunto -Mónica
Bar Cendón. Maior información no teléfono da Oficina da Muller do Concello:
(986) 81 02 84.

Lisboa
•TEATRO

ÜDEIO HAMLET

Unha comédia sobre as
angustias dun actor de telenovelas que se sente
tentado polo teatro e que,
con axuda da pantas_ma de
• ·TEATRO
John Barrymore, chega
mesmo a recusar un bon
A CANTORA CARECA
contrato da TV para con'E A TRAGICOMÉDIA
tinuar nos cenários. O acDE DOM ÜUARDOS
tor idealista é Ricardo ·
Carri\'.O e o director Pedro
A Cantora careca de EugePinheiro. H~i represenne [onescu, nunha productandóns até o 30 de Xuño
c}ón do grupo Visioes
no Teatro Villaret. (0.7- ·
Uteis cunha posta en c.ena
351-1) 353 85 .8:6-.;Dá raide] oao Paulo Seara Cardova olhar para tras unha
so. A cantora careca pódese
crítica ao mundo escrita
ver no Ballet Teatro Audien 1956 por John Osbortório. Tamén en Porto A
ne, agora_ escollida pola
tragicomédia de Dom
C.ompanhia Teatra-1 do
Duardos, unha peza do
Chiado que dirixe por Judramaturgo portugués dos
venal Garces. As represéculas XV e XVI Gil Visentacións son no Teatro
cente, escollida por Ricardo Pais para a sua primeira . Mário Viegas, teléfono
encenazón co teatro do que · (07-351-1) 347 12 79. A
é director artístico desde · minha noite com o Gil
!lnha peza do autor e accomez~s· de ano. O próprio
tor inglés Kevin Elyot que
Ricardo País fala deste texnarra os encontros na
to orixinalmente escrito en
casa dun grupo de amigos
castellano e traducido por
homosexuais dos que toMário Barradas e Margarita
dos, agás o anfitrión, teVieira Mendes, coma "urna
ñen durmido con o Gil
obra da premodernidade
que morreu de SIDA. A
teatral, na que a trama, o
peza vai dirixida por Ferenredo e o suspense sao denando Heitor e interpre- .
terminados antes que tudo
tada polo elenco do Novo
pela psicología". As repreGrupo . Os pases son no
sentacións son no Teatro
Teatro Aberto, teléfono
Nacional de Sao Joao, telé(07-351-1) 797 09 69 . +
fono (07-351-2) 208 66 35.

Porto

Caldo de letras
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Doce nomes de pintores galegos.
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on sei se é o clima físico
ou moral de Madrid, pe,
ro dá a impresión de que,
na capital do império, mesmo os
mais abertos á pluralidade cultu,
ral e ideolóxica parecen tropezar
·na pedra do centralismo.

.

-

Oenc9ntro Brest 96 defende aamnistia para opatrimónio ribeirán

Pena de morte da UE para os barcos do Cancioneiro
-*

tes dos barcos e o Grupo Xistra
viaxarán a Brest -nun autobús e
os que estean interesados · na
· viaxe poden procurar información na Casa de Cultura de
Cambados ou no teléfono 986753412.

G. 'LUCA
¡

A Unión Europea coida que as
cantigas mariñas da lírica galega-portuguesa medieval son
un património a defender; pola· contra, paga un prémio por
queimar as barcas que canta.ron Mendinho, Juiao Bolseiro,
Joan Zorro ·ou Martin Codax.
A Federación Galéga pola
Cultura Marítima sumarase
no encontro Brest 96 a un
poderoso movimento continental que defende os barcos
e a cultura tradici·onal fluvial
e marítima de morrer a cámbio de novas construccións.

•

Dous millóns de visitantes
A de Brest será a derradeira
convocatória multitudinária de
barcos tradicionais na Bretaña.
· Os organizadores queren reducila por especialización, a vista
de que en edicións sucesivas o
interese polos barcos concentra
nesta semana da náutica tradicional até dous millóns de persoas. O programa deste ano
comprende unha regata entr.e
Brest e Douarnenez, unha exposición titulada- Património da
Beiramar e dos Rios da Franza,
música e visitas a estaleiros e
talleres de modelistas:

A normativa para a construcción de barcos menores de 20
TRB (toneladas de rexisto bruto), incentiva a liquidación de
barcos de madeira construidos
antes do ano 60. As vellas embarcacións tradicionais adqulren un valor de cámbio por nova tonelaxe. Para que a arra- ·
sadeira das embarcacións menores sexa completa, o Estado
require desde hai pouco a intervención dun enxeñeiro naval para autorizar a construcción dunha dorna ou unha· gamela .

"A cultura tradicional está ameazada pola burocrácia comunitária -sinala o historiador Dionísio Pereira, presidente da Federacion Galega pola Cultura
Marítima (FGCM)-;a normativa
actual é abusiva cos barcos de
menos de 20 TRB e cámbia habeléncia, ·cultura e tradición por
rendabilidade. As .normas amplian a destrucción de barcos
de pesca que se liquidan coma
tonelaxe para novas construcción na Lista 111".

"Queremos integrarn·os nun movemento que existe en toda Europa ·occidental para recuperar a
cultura marítima -resume o presidente da FGCM-. Outros paises deron enlazado a tradición
mariñeira coa nova cultura e hoxe , tanto os barcos .tradicionais
como as instalacióris da beiramar, teñen outra función , quer
no lecer quer na educación".

VEIGA ROEL

A semana Brest 96 (do 12 ao
.18 de Xullo) xuntará dous mil
barcos e 15.000 navegantes
chegados de 30 nacións. A Federación Galega pala Cultura
Marítima levará ao arsenal de
Brest tres dornas -a Meca, a
Xeiteira e a Polbeira-, a Buceta
de Poio, a Gamela Coruxeira, o
Bote Polbeiro e a Lancha de
Relinga. As nove asociacións
de embarcacióris tradicionais
representadas na Federación
procuraron o aval das consellarias de Pesca e Cultura para ·levar a Bretaña unha representación completa da Galiza. A intervención institucional quedou
reducida ao pago do transporte
dos barcQ.s. A própria federación montará .en Brest unha caseta para expor maquetas, ·cartazes e aparellos. Os tripulan-

O Plano Mellick (1991) contra
os carpintes de ribeira levou á
fogueira nun ~ó ano ao sesenta
por cento dos barcos de madeira construidos na Franza antes
dos anos 60. Pereira teme que
a desfeita inducida palas novas
normas fose maior entre nós,
que podemos recoñecer vinte
tipoloxias diferentes de embar.cacións tradicionais.

A liquidación

A nación da E U que ten a meir ande frota pesqueira quer
aproveitar o derradeiro grande
encontro dos barcos clásicos
para chamar a atención sobre o
·s eu património. As i como o
cancioneiro medieval pervive
na língua, a arte de facer barcos e trebellos .de mar mantense nas tradicións de ribeira. O
milagre da lingua atrae a filólogos de todo o mundo e a riquísima tipoloxia naval engada a
investigadores coma Staffan
Morling , autor dun espléndido
catálogo de barcos tradicionais.
Só que a liqu idación da vela de
traballo polo motor, a finais dos
50, "non é tan importante coma
a queima dos barcos de nós
que se está a consumar cos incentivos comunitários e do Estado", indica Dionísio Pereira. +

da vela de traballo
polo motor,
a finais dos 50,
non é tan
importante coma
a queima dos
barcos de nós
que se está a
· consumar cos
incentivos
comunitários e do
Estado .

Buenos Aires
1·19.000 ptas. Chile • • • • • • • • • 115.000 ptas. Amster~am
SóoPaulo/Rio
105.000 ptas París • • • • • • • • • 29.ooo_ ptas. Bogota • • • • • • •
S. / osé • • • • • • • • 114.000 ptas. Lima • • • • • • • • • 114.000 ptas. Asunción • • • • • •
Toronto • • • • • • • 65.000 ptas. · Quito ••••••••.• 121.700 ptas. Johannesbugo ••
New York • • • • • 76.000 ptas• . Cartagena • • • • • 97.500 ptas. Nassau •••••••
Londres • • • • • • • 37.000 ptas. Milano ••••••••- 56.~ ptas. Nairobi • • • • • • •
Servicio personalizado con transporte ao aeroporto e asisténcia embarque sen

57.000 ptas;
109. 900 ptas.
122.000 ptas.
126.700 ptas.
104.000 ptas.
117.500 ptas.
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Foi sen dúbida, o de Muñoz Moli,
na, un discurso político necesário,
para situar á Académia Española
da Língua en liña coa história da
sua literatura máis viva (en espa,
ñol, n aturalmente) . Pero, nese
discurso tan republicano e conci,
liador, non faltou o tropezón centralista: "Ahora que a todos nos
quieren encerrar y subdividir en
particularismos miserables -dixo
o novo académico-, y que la pa,
labra español es pronunci~da en
muchos lugares como un insulto o
una amenaza .... ". Quizais é un tri,
buto obrigado para ingre ar
nunha Academia que ' ve peri,
gos para a língua española n
avances do catalán, do galeg u
do eu kera, mentre n n parece
preocuparlle que o españ l perda
a batalla das novas tecnoloxia da
comunicación.en benefici d in,
glés, ainda que Muñ z M lina xa
ten anteced nte no eu artícu·
lo en "El País".
Quizais se deixen levar do míti,
co dilema da intran ixencia
centralista: "Ante una E pañ
roja que una España r ta". (E,
como d iría Haro, é mentira:
ta mpouco a queren vermella). +

VOLVER AO REGO

OFERTA EN VOS (IDA E VOLTA) .

•

Velaí o caso de Antonio Muñoz
Moliria: o académico da língua
española máis novo, no seu dis,
curso de ingreso pronunciado o
pasado domingo, reivindicou a re,
construción da Academia que
puido ser, se a guerra civil non ti,
vese crebada a a experiéncia de,
mocrática da Segunda República
Española (de~ocrática e autono,
mista, que isto o esquecen case
todos, mesmo Haro T ecglen, que
é a mente máis libre e lúcida das
que lembran aquel paraíso perd i,
do), e fixo un canto emocionado
á mestizaxe p rsoal do escritor e
académico frustrado Max Aub (fi,
llo de xudeu alemán e nai france,
sa, que se converteu en español
aos once anos e que marchou ao
exflio de México vintecinco an
despois, ao remate da guerra ci,
vil ). Até aludi u a José María
Blanco White, un cura sevillano
que encarnou o "ren egado" per,
fei to: fuxindo do escurantismo de
Femando VII, nacionalizouse bri,
tánico, escrebeu en inglés e coido
que mesmo se foco anglicano.

•

•- -

'r
~

, ••• r

.
•

1

.....

••.

N

a Xunta non mandan os
economis.tas, nen os capi,
táns de empresa. Para as,
cender en San C aetano h ai que
ser experto en manipular a verda,
de: o presidente curtiuse como
ministro de Información e o
maior achádego da sua.carreira foi
unha pervertida lei de prensa que
transformou aos censurados en
autocensores. O príncipe das te,
bras· é X. Péret Varela, digna per,
sonaxe dunha folletón de .espias.

