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A agricultura galega obrigada
a importar por non existir presuposto
de investigación

Francisco Trigo:
"O Estado atribuiuse
competéncias
da Xunta na cesión
do solo"
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Festival do Mundo Celta
Luz Pozo Garza, referéncia da poesi~
de mulleres
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Fraga mantén siléncio

Galiza é acomunidade que apresentou máis iniciativas lexislativas . despois do anúncio priva~zador de Piqué
populares
Astano , Bazán e Barreras serán
vendidas ou cerrarán ao final da
lexislatura, Celulosas será vendida e Santa Bárbara cerrará.
Asi o anunciou , o pasado Martes dia 2 en Santiago, Josep Piqué. Manuel Fraga acompañou
ao Ministro de lndústria a quen

O povo a favor

da democrácia directa

.

Sete veces subiron á tribuna do Parlamento Galego persoas respaldadas no refrendo popular directo, que non eran deputados/as. A posibilidade de promover iniciativas lexislativas, co
amparo de máis de 15.000 sinaturas, desminte a teoría de que o apoliticismo ten como solución reximes autoritários. Ante o descreto de sectores da erase política, maioritariamente po la extensión da corrupción , desde a base popular respóndese con maior intervención cidadá.

felicitou "pala rapidez e decisión
con que está encarando os
grandes problemas". En nengun
momento puxo pegas a estes
plans. Que quería dicer cando
no pleno parlamentar da semana
pasada anunciou que se "xogaria
o cargo" neste tema. (Páx. 13)

Oalcalde popular de j.ánccira afirmq que "o
galego non serve para nada"
Eládio Capón, alcalde de Láncara (PP}, afirmou nun pleno que o
idioma galega non serve para
nada e que era millar que os mozos aprendesen a talar o inglés,
ainda que en declaracións posteriores pontualizaria que só se refería "para andar por fóra de Galiza''. "O que tedes que facer os
do BNG é non preocuparvos tan-

to do galega pois non vale para
nada e mirar porque os nasos
mozos aprendan inglés, que iso
si que é importante para andar
por eí fóra". Con estas palabras
tentaba descalificar Eládio Capón a moción realizada polo
BNG no concello de Láncara
propoñendo celebrar no Concello
o Día da Pátria Galeg~. (Páx. 5)

O PSOE declárase "galeguista" e critica ao BNG
lntelectuais e políticos participaron o pasado 28 de Xuño
nas xornadas organ izad;:is polo
PSdeG -PSOE en comemoración do 60 aniversário do Estatuto do 36. Francisco Vázquez,
xunto con Domingos Garcia
Sabell e Abel Caballero, foi o
encarregado de inaugurar as
xornadas , nas que surprendeu
cun discurso en galega e nas
que aproveitou para lanzar a

Manuel González Lorenzo delendendo a ILP a pral dun Campus universitário en Ourense.

PARADO NA TORMENTA
Suso de toro

"

As cavilacións dun dos
mellares escritores galegas
sobre literatura, política
sexo,'televisión ... Un libro
escrito desde aHberdade e
coa suxeitividade do
_escritor como b~ndeira.
1

ga

ta

A. PANARO

Pésie á ruptura
da trégua de ETA
percíbese un cámbio
de postura
nos. partidos
O final da trégua por parte de
ETA como · resp.osta ao comunicado da Mesa de Ajuria Enea
deixa un ronsel de significativos
cámbios eri ambos contendentes.
A principal discrepáncia está agora no xeito de levar a cabo a negociación. O PNV pretende que
sexa secreta, .mentres ETA pide .
luz e taquígrafos. Esta mesma
discrepáncia foi xa a que puxera
fin ás conversas de Alxer. Ainda
con visións distintas, a maioria da
povoación de Euskadi está desexando que "pase algo". (Páx. 15)

nova campaña de imaxe dos socialistas centrada en presupostos galeguistas e co compromiso de asumir a defensa dos intereses galegas. O alcalde da
Coruña afirmou que os socialistas están abertos ao entendimento con outras fofzas políticas que non incurran no que denominou erros do BNG "como a
intoleráncia e a busca constante da confrontación ". (Páx. 4)

A cuota de meter medo
aos labregos
O Mini téri de A gricultura ven de afirmar que, "segundo as primeiras estimacións", haberá que pagar unha multa pola supertaxa
láctea na campaña 1994/95. No que respeita a Galiza seria superior
aos 3.000 millóns de pesetas, ao exceder a cuota en 60.000 toneladas. Surprenden es~as afirmacións cando só hai uns dias o mesmo
Ministério afirmaba que non ia haber problema, dando incluso dados de produción de 16.000 toneladas por debaixo da cuota. No caso do Govemo galego, hai dez dias que o conselleiro Pérez Vidal
vohou de Madrid decindo que a pasada campaña estaba definitiva~
mente libre de supertaxa. As mensaxes tranquilizadoras ainda eran
máis forres por parte do PP se retrocedemos á campaña eleitoral.
Cal é a pretensi9n destes bulos ou novas sabiamente postas en circulación? A aplicación da supertaxa é unha decisión política de tinada a frear un sector dinámico, pois resulta inesplicábel que nun
país deficitário se paguen multas por excedentes. A situación é ainda máis grave cando o prezo ao que se está a pagar o Litro de leite
acada mínimos hi§tóricos, constituínqose de por si n o principal
freo á produción. E lóxico por iso que os gandeiros galegos anún~
cien próximas ·mobilizacións no sector, tan pronto rematen as inaprazábeis labouras agrícolas destas témporas. O qu~ non é de recibo agora é o siléncio da Consellaria. +
.
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Apresentáronse sete eaprobouse unha desde que está vixente alei galega·

As iniciativas lexislativas pop~lares abren un camiño
de democrácia directa frente ao apoliticismo
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Manuel .Soto, Secretário de ADEGA, pediu a proibición da incinera~ión dos residuos sólidos urbanos e o seu axeitado tratamento.
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valeron as protestas do repredos debates". Pero ar rematan
sentante dos promotores, Xaos servizos e non se contempla
quin Rubido, ás modificacións
un cámbio regulamentário ou
realizadas polo pleno. A reali lexislativo que aumente o prodade, catre anos
tagonismo desdespois, é que a
tes singulares reaprobación sine
presentantes podie fai que ainda
pulares.
intención
·
hoxe non teñan
no Salnés hospide sensibilizará Para o portavoz
tal.
ecoloxista, non é
sociedade é que normal que non
Se de algo pades.e aproben máis
está detrás de
cen os debates
iniciativas lexislaproducidos é da
t i v-as das apretodas as
falla de regular
sentadas, mescomen ente menmo porque a
iniciat_ivas
te a intervención
abriga adquirida
do representante
deixa unha marprom~vidas
popuJar. Lago
xe de discreciodunha exposinalidade ao goción da proposverno á hora de
ta, o seu papel é
efectivizala, "pede simples ouro é claro que iso
vinte, non intervindo en nengun
varia segundo o cariz do que se
turno de réplica, ca que son os
apresenta. No noso caso a .
aprobación .poñeria en cuestión
grupos que apoian a iniciativa
toda unha política meioambienos que teñen que asumir a argumentación. Manuel Soto, o
tal pero noutros casos debia
máis recente orador na tribuna
haber máis flexibilidade".
do Hórreo, confirma o bon trato
recibido "sempre correcto,
A intención de sensibilizar á so. mesmo na própria xornada do
ciedade é que está detrás de
debate. Previamente facilitátodas as iniciativas promovidas,
ronnos vários discursos para
"se interesase conseguir a
'·· , Pasa á pulrut segiiinte
' fe-r' ·í.rnha indioacion '· do estilo· · • - ' ' · '
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a iniciativa lexislativa tamén p_o de
ser promovida por
unha entente -de
35 concellos ou ·
mesmo de só 1O
se entre todos
eles suman máis
de 75.000 habitantes.

A solicitude da criación da Grupo Lácteo Galego foi defendía por Xesus Mosquero, da UGT.

Ven da páxina.anterior

aprobación por riba de todo
sempre poderias pensar nun
texto máis consensuábel , pero
no noso caso o que procuramos é mobilizar En certo sentido pasou igual na primeira que
se apresentou , sobre património forestal".
A iniciativa inaugural da lei , defendida por Ramón Varela conseguira acadar 35.000 sinaturas
e esta última chegou a recoller
51 .000 das que foron validadas
42.000, senda. a que máis apoio
tivo nestes sete anos.

A peneira das firmas
O proceso máis complexc, pero
tamén o que achega máis á
xente, é o da recollida de fir • mas. Unha vez aceitada a tramitación da 1LP polos parlamentos
obtéñense os plegos de firmas,
que deben asinarse por persoas
censadas e recóllense por circunscripción eleitoral. O proceso pode demorar vários meses
Henrique Tello defendeu a ILP p<1ra a
equiparación salarial dos docentes co
resto da funcionariado da Xunta

até que finalmente son validadas polo Censo e a Xunta
Eleitoral e pasan á Mesa do
Parlamento que acordan unha
data para o debate público.
O número de firmas que se peden en Galiza é de 15.000 como
mínimo; no conxunto do Estado
son 500 .000 ; no País Basca,
30 .000; en Cataluña, 65 .000 e
en Andalucia 75.000. A variedade dos distintos textos lexislativos van referidos non só ao número de sinaturas. En Andalucia

territórios do Estado. En Cataluña no ano que
leva de vixéncia
a lei ainda non
se fixo uso dela;
duas ILP apresentadas
en
Euskadi foron
rexeitadas pola
Mesa do Parlamento denantes
de se reco11er si-

número
de firmas que se
peden en Galiza
é de 15.000·
como mínimo; no
COnXUntO do
Estado son
500. ÓOO; no País ~~t~~~~bs~~s c:~

Os gastos que teña a Cmisión Promotora tamén receben unha axu· · Andalucia tamda económica dos
8 aSGO; 30·.OOQ
. ;
pouco chegaron
parlamentos. No
caso galega é de
en Cataluña,
a debaterse en
· Pleno , e outro
100 pesetas constantes por sinatu65.000 e en
tanto sucedeu
·
nas Cortes do
ra válida recollida
Andalucia 75.000 Estado, que ainsempre que a·proposición de lei seda ten vivos dix a tomada en
ferentes proceconsideración posos de ILP, non
culminados nen
lo Parlamento. En
Euskadi contémno Congreso
plase un tope de 2 millóns ·e en
nen no Senado.
Cataluña de 3 millóns. Se a proNo que atinxe a médios de partiposta é de rango estatal o máxicipación popular en Andalucia
mo de financiación é de 30 miabriuse, na lexislatura anterior,
llóns ara a Comisión.
un procedimento polo cal todo
cidadán ten aberto o rexisto do
En sete anos no noso país cheparlamento para apresentar pergaron a proporse até 9 ILP (ver
g untas dirixidas ao Executivo,
recadro), das que só duas non
que pasarian a Pleno de ser
foron avanti por decaer no proasumidas por algun grupo parlaceso de recollida de sinaturas.
mentar detro do seu cupo.•
Non é o mesmo o caso doutros

Euskadi rexeitou tres sen debate e en Catalunya
ainda non se apresentou nengunha
Un repaso polas iniciativas
apresentadas no Estado dan
unha idea do pulso actual dos
movementos sociais. En Euskadi foron rexeitadas duas
ILPs, Unha delas, promovida
por José Maria Gorordo , perseguia mudar a capitalidade
basca de Gasteiz a Bilbao, e
caeu por contemplarse dentro
do réxime de matérias excluid as de ser modificadas por
iniciativa lexislativa popular
(''todo o que afecte á organización territorial"). A segunda
referiase ao direito de autodeterminación e tamén se considerou que sdbardaba o con templado na Lei.
En Andalucia o procedimento
de iniciativa popular tamén
ven sendo usado por organizacións ecoloxistas, que procuraban a proibición da incineración e unha outra sobre
a criación dun Fondo de Coo-

peración Municipal. En Cataluña a aprobación moi recente da Lei -23 de Marzo de
1995- ainda non deu lugar
ao seu uso
No Estado a Leí Orgánica é
de Marzo do 1984, e ainda
que se promovero-n vários
proxectos nengun deles chegou a proceder a recoller sinaturas, ben porque non eran
admitidos a trámite ou ben
porque cedian antes os promotores. A temática foi moi
variada en todas estas lexislaturas : proposicións sobre reclamación de débedas comunitárias; lei de financiación do
sistema educativo; lei de programa plurianual de adaptación do viñedo; leí de fomento
de emprego para actividades
de profisionais e autónomos;
lei de descenso xeral dos ti- .
pos de interese dos créditos
destinados a investimentos

productivos; leí de regulamento do estatuto xurídico do carpo humano; lei de pago do
Estado aos afectados polo .
Síndrome Tóxico ; leí de sobre
a ·xornada dos médicos titulares; lei de abolición _do traballo
en precário; lei sobre pensións de xubilación para administradores familiares; lei de
regulamento do abandono da
produción e utilización da
enerxia nuclear; lei de réxime
de fomento do ce,se antecipado da actividade agrária; lei
reguladora dd exercício; lei de
disfrute e comercialización da
arte; leí de pensións para
am·as/os de casa ou lei de
mantimento de Altos Fornas
do Mediterráneo.
O certo é que ainda ninguén
que non fose deputado acudiu
a esas tribunas parlamentares. Na Galiza xa subiron sete
persoas.+

Iniciativas
·lexislativas
promovidas
na Galiza
• ILP para a conservación, me1lora e desenvolvemento do
património forestal de Galiza.
Defendida Por Ramón Varela
Debatida o 20- X • ILP para a criación do Instituto·
Galega da Muller. Defendida
por Maria Tereixa C
Pumpido
Debatida o 11• ILP para a equiparación salarial do funcionariado docente
co resto dos funcionários da
Xunta de Galiza.
·
por Henrique T
Debatida o 23• ILP sobre a revisión do mapa
sanitário para crear a área de
saude do Salnés.
por Xaquin RubL
D~batida o 6-0tfft
• ILP para a criación do Grupo
Empresarial Lacteo Galega.
Defendida por Xes
quera.
·
Debatida o 22"
1994.
• ILP ·para a configuración do
mapa de titulacións do cámpus universitário de Ourense.
Defelndida Por ~~~M
'
Iez orenzo
·
Debatida o 7-Ma
• ILP sobre o tratamento adecuado dos resíduos e proibición da incineración dos resíduos sólidos urbanos, tóxicos
e perigosos. Defendida por
Manuel S-oto Castiñeiras.
Debatida o 18~Xu - ~

Decaidas por.
non presentar
as sinaturas
• ILP para a criación do Instituto
Galega da Xuventude (18Abril-1989)
• ILP. para modificar a Lei do
Servizo Galega de Saude (70utubro-1989)

Democrácia ·de·base
A iniciativa lexislativa popular, xunto con procedimentos
como os referendos, son as pegadas de de,mocrácia
directa que ten o.sistema xurídico vixente. E todo un
síntoma que este procedimento de participación pública
teña sido sempre utilizado por alternativas progresistas,
e ademais é mérito duplo polo feito de precisar, para
acadar a sua toma de consideración parlamentária, dun
imenso esforzo de base.
Propor leis desde abaixo é unha previsión
constitucional , "desenvolvida desigualmente polos
parlamentos autónomos. Se medimos a intensidade da
participación social polo uso desta faculdade de
intervención democrática, constátase a boa saude que
teñen hoxe en Galiza este tipo de movementos de base.
O carácter da leí galega esixe un número mínimo de
15.000 sinaturas, validadas pola Xunta Eleitoral, pan;
poder chegar ao parlamento, e o récord actual
~tént<;\0 .a r.ec;:Qllida de_máis de 50.000 pola •niGjé!-tiya

recentemente debatida sobre resíduos sólidos
urbanos. Unha mobilizé;lción de vontades semellante,
sen máis médios que o estarzo persoal e orgaizado
ten un mérito que o parlamento debía recoñecer e
estimular máis alá de declaracións retóricas.

-

A realidade é que os grupos dominantes na Xunta
teñen vido rexeitando na meirande parte dos casos
estas iniciativas, que polas próprias limitacións
temáticas impostas á Iniciativa Lexislativa Popular,
solen sinalar co dedo determinadas eivas do
e·ntramado legal. Mesmo o trato, só correcto, que
receben os representantes populares na Cámara
debera mellorar, e ter en conta que a sua preséncia
está plenamente lexitimada por un proceso
plebiscitário de base, e poñer, desde que están
recollidas as sinaturas, todo o aparello parlamentário
ao servizo da iniciativa.

que a vontade popular podia botarlle uri pulso aos
.governos en determinadas circunstáncias. Nun intre
no que os mecanismos d~ mobilización e de
achegamento informativo aos cidadáns están en
debate, as iniciativas lexislativas populares
demóstranse un veículo a potenciar, como sistema
directo de control cidadán.

O poder sempre temeu calquer alternativa
democrática que non fose comentemente modulada e
filtrada. A participación popular, a mobilización social
de amplo espectro e métodos, foron sempre•armas de
transformación social, e a sua derrota ·no recinto
parlamentar, senda lexítima, non debe desanimar a
futuros promotores. En realidade constátase unha
verdade sempre ocultada ou embazada: a capacidade
de autoorganización dunha sociedade como a galega,
que é quen de pór en pé máis iniciativas lexislativas
que no resto dos parlamentos do estado por xunto. +
.- ,··~nh?· das l.§!-ciqns__q4_ent~!xpµ,q'J~ff!r~qtjq d~ OTAN, foi . __ -~:,~· :· ·~\\"\« '.'.'J\',' "
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OPSdeG conmemora o60º aniversário do Estatuto republicano

Paco Vázquéz afirma
que estará aberto ao ·entendimento con galeguistas
.

-e>-

...

,

PAULA CASTRO

lntelectuais e políticos participaron o pasado 28 de Xuño nas xornadas organizadas polo PSdeG-PSOE en comemoración do 60.
aniversário do Estatuto do 36. Francisco Vázquez, xunto con Domingos Garcia Sabell e Abel Caballero, foi o encarregado de inaugurar as xornadas, nas que surprendeu cuh discurso en galega e
nas que aproveitou para lanzar a nova campaña de .jmaxe dos socialistas centrada en presupostos galeguistas e co compromiso
de asumir a defensa dos intereses galegos. O alcalde da Coruña
afirmou que os socialistas están abertos ao entendimento con outras forzas políticas que non incurran no que denominou erros do
BNG "como a intoleráncia e a busca const.ante da confrontación".
O PSOE está a facer polo Esta-OS problemas porque é como un
do adiante xornadas de relanzacafé para todos", atirmou Nadal,
mento do Partido. Paco V.ázquen insistiu en que non habia .
quez foi o encarregado de dar
pior embaixador que Jordi Pujol,
comezo ás que tiveron lugar no
xa que "·nas suas negociacións
Hostal dos Reis Católicos de
con Aznar démostrou unha treCompostela baixo o título "Promenda insolidariedade", e engagresismo e .Galeguismo, A Nosa
diu q'ue· "debemos cons·eguir a
Tradición ". Esquecendo a sua
colaboración entre as Comuniteima, o alcalde da Coruña lem- - · dades Autóno·mas". Joaqufm
brou, nun discurso en galega, o
Nadal tamén lanzou unha dura
importante papel ·xogado polos
crítica aos nacionalismos, afírsocial istas dumando que "rerante as .discuproducen os vísión que fixeron
cios do e-stado,
posíbel o Estatualgo que Europa
·to do 36, e recodeberia axudar. rancisco Cerviñq
nos a combatir".
ñeceu a impartáncia de que a
f'
1
1·
memória históriIXO un para e ISmO Pero non foron
estos os únicos
ca se recuperaentre o conflito
se nese ponto,
ataques á política
recoñecendo
dos Balcáns e a
de Pujol. Miguel
que aiñda sen
Cortizo asegurou
defensa. polo BNG
· ser. nacionalistas
que "dende o so"os socialistas
cialismo galega o
do direito de
teñen un punto
nacionalismo caen com un canto
autodetermi nación
talán non desfruta
á sua defensa e
da solidariedade,
compromiso con
non por nacionaGal iza".
lista, senón por
conservador, o
Pero a pesar do
-mesmo
que
seu oferecimenacontece co nato .para posíbeis
·cionalismo espaachegamentos a
ñol". Cortizo -insispartidos de carácter nacionalistiu tamén na necesidade dunha
ta, asegurou que só haberia diá-. pronta "revisión e modificación da
- lago no caso de que ...aceiten a
Constitución, para porlle fin ás deidea de España e d~ Constitu- _ sigualdades. que existen .entre as
ción", engadindo que~ están
distintas Ccfr:nl.i.flidad~s Autónomáis abertos 'a sectores "que
mas· e que -se Veñen arrastrando
non incurran nos erras do BNG
dende a transición". Ademais, o
de ser excluintes; e intolerartes".
parlamenta,r so_cialista' aseg.urou
--Ademais, . Vázquez non pechou
que "preferia"o naciónalismó de
a posibilidade de apresentarse
Esquerra Republicana á ambigüicomo candidato á presidéncia
dade dos nacionalismos de Arzada Xunta, mália non terse aprollus ou de Pujol", especificando
bado a modificación da -Lei Eleique consideraba mellar "que se
toral que impido que os alcaldes
pida a independéncia e non dissexan á sua vHz candidatos ao
cutir cada unha das· circunstahdevandito post0.
•
cias do modelo". Miguel Cortizo
asumiu a responsabilidade do
Federalismo."1simétrico
PSOE ao ·"non conseguir que a
autonomia tivera chegado ao punAo longo do diu fóronse abrindo
to desexado".
distintos ponto,, de debate nas
diferentes mesas redondas que
A excepción de convidados cose celebraron. Asi, Joaquím Namo o hi~toriador Xosé Ramón
dal e Mario On~indía, represen- · Barreiro Fernández, que criticou
tantes socialist3s dé Catalunya
esta circunstáncia ou Xosé Luis
e Euskadi, ihsistiron nas difeBarreiro Rivas, as referéncias a
réncias do PSOE a respeito do _Europa e á sua importáncia paPP no que se retire á concepra a economia e a política do
ción territorial d.:> Estado e maniestado español e da Galiza fofestáronse a pral dunha progreron repetidas constantemente.
siva federalizeción asimétrica
O próprio Fernando González
com6 a mellar ~orma de garantir
Laxe centrou a sua intervención - ·
o autogoverno. "Un federalismo
nos procesos políticos e econóhomoxeneizador. non soluci0na '. mic0s ..que agora se-.-d~oililer:i ~n
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Abel Caballero e Paco Váxquez flanquean a un_Garcia Sabell que avalou o cámbio de imaxe dos sociaUstas galegos.

organismos supranacionais e no
proceso de europeización que
estamos a vivir.

Críticas ao nacionalismo
A-demais das críticas aos partidos nacionalistas verquidas por
outros répresentantes do PSOE,
foi Roberto Blanco Valdés, catedrático de dereito constitucional,
quen máis se espallou no tema.
Blan~ salientou o grao de inestabilidade que confire ao sistema
a própria Constitución, ao .non
especificar como se debe artellar
o mapa autonómico. Ademais
afirmou que "todos estamos en
contra das autonomias, porque
todos dicimos en privado que esta causa das autonomi.a~ duplica
o· gasto, pero cando se fala en
sério tamén sabemos que non se
poderia governar este país cun
estado federalizado". Tamén
asegurou que "o problema é que
en España existen partidos nacionalistas. o que provoca unha
absoluta inestabilídade· ao sistema". Ademais referiuse á importáncia dos· partidos estatais, "xa
que sen eles seria -imposíbel a
existéncia dos nacionalistas. Se
non existiran o PSOE e o PP non
haberia maneira de governar éste país". Péro para que estas
afirmacións non se confundiran
cun ataque brutal cara aos nacionalismos, asegurou que "teñen o mesmo dereito a existir
que os futbolistas, os productores de auga mineral ou os fabricantes de micrófonos", entre as
risas e comentários de congratulación dos espectadores, engadindo que non estaba disposto a
"admitir que os nacionalistas defenderan máis á Galiza que calquera dos que non somos nacionalistas". Coincidindo con
'~> ..); ..... = 1¡"', .... - '~· :, · . . ;"~ ..::,-,!.. '~J.,

Blanco Valdés, Francisco Cerviño, parlamentar socialista, perguntouse por que ninguén talaba
d~ lugoslávia e estabeleceu un
paralelismo entre a guerra que
están a padecer os Balcáns cos
problemas que se poderian producir aquí ao defender teses como as do BNG cando fala de autodeterminación.
Con este congreso o PSdeGPSOE pretendia achegarse a
posturas galeguistas, evitando
toda confusión con postulados
nacionalistas . Nesta tentativa
abriuse o foro á participación de
convidados como Xosé Luis Barrei ro Rivas, quen defendeu o
nacionalismo, fronte ás afirmacións de Roberto Blanco, asegurando que ' "son os cámbios
económicos os que levan pare-

A. PANARO

lla unha formulación política ",
polo que ao s~ entender, coa
cada vez maior mundialización
dos procesos económicos, iste
seria o momento de reformular
o sistema político a pesar de
que hai "fórmulas políticas instaladas que tratan de prolongar a
sua vixéncia incluso cando xa
non resultan operativas", e engadiu que "resistir na fórmula
estatal po9e ser un auténtico
suicidio". As mesas redondas
tamén asistiron intelectuais como Carlos Casares , Ramiro
Fonte ou Isaac Díaz Pardo estando ausente o anunciado Victor F. Freixanes. Con este congreso o PSdeG-PSOE dá por
comezada unha nova etapa do
seu andar político, cunha série
de xornadas que se repetirán
neutras vi las galegas.•

A .fidelidade de Carreña
Anxel Mario Carreña Maribona, deputado ao Congreso do Partido
Popular por Ourense, ven de superar con éxito a proba de fidelidade
á que o someteu o seu partido. El foi o escollido, entre 156 deputa~
dos, para rexeitar a proposta db BNG de poñer prazo .ás autovi-as. Ca;
rreño contradeciu os intereses dos eleitores, pero serviu ªº seu señor.
Outro tanto se pode di~er de Xosé Cuiña, quen tentou disimular, '
sen éxito, o papel irrelevante do PPG ordenando que a televisión
censurase a resposta de Carreña e oferecendo el próprio, en Santiago; unha surrealista conferéncia de prensa.
E mentres, ante a sospeita de que os tempos que veñen non serán do;
ados para el, Manuel Fraga critica as mobilizacións dos traballadores
contra 9s privatizacións antes mesmo de que estas se anuncien. Xa te;
ñen preparada outra andanada de calificativos do tipo "nacionalistasterroristas". Total, para o resultado que lles deu a anterior!•
·'
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O 80% dos profeso~s da

5

universidade usan·o castelán
Eladio Capón pontualiza que só se refería "fóra de Galiza"

Oalcalde de Láncara afirma que o
idiomá galego non vale para nada

O 79,8% dos profesores universitários usan o castellano
para impartir as suas clases, segundo un inquérito do
profesor Hentique Monteagudo, que tamén re~elou que
só o 16,7% usa o galega e o 3,4% os dous idiomas . A información foi feita pública con ocasión do congreso A
Univ~rsidade na Torre de Babel. Myltilingüismo e Universidade ,.,. Outro dado oferecido por .fy1onteagudo -é que a
língua usual -fóra das aulas- declarada na Universidade
é o galega no caso do 20% do profesorado, o 16% no do
alunado, e o 28% no do persoal de administración e ser_vizos, cando na sociedade·. o 68%. da povoación declara
· q·ue o galega é a sua língúa habitual. Para Henrique ·
Monteagudo, non hai unha axeitada planificación no pulo
- normalizador na universidade. galega e "se cadra falta
vontade política" para emprender un proceso deste tipo.+

*E.L.

Eládio Capón, alcalde de Lán- ·
cara (PP), afirmou nun pleno
que o idioma galego non serve para nada e que era millor
que os mozos aprendesen a
falar o inglés , ainda que en
declaracións posteriores pontualizaria que só se referia "para andar por fóra de GaUza" .
" O que tedes que facer os do
BNG é non preocuparvos tanto
do galega pois non vale para
nada e mirar porque os nasos
mozo s aprendan inglés , que
isa si que é importante para
andar por eí fóra ". Con estas
palabras tentaba descalificar
Eládio Capón a moción realizada polo BNG no concello de
Láncara propoñen~o celebrar
no Concello o Día da Pátria
Galega. Seguramente , como
declararia logo o próprio alcalde, "sempre estiven a pral do
galega, pois teño feito os cursos de iniciación e perfecionam ento de língua", mais nas
suas palabras subxace toda
unha filosofia e unha posición
ante o próprio idioma, comun ,
por outra banda, a moitos outros rexedores , entre eles o
seu antíguo- compañeiro de
partido Francisco Vázquez.
Eládio Capón xa non queria que
se lese a moción do BNG , tivo
que ser o voceiro nacionalista,
Manuel Vázquez, o que instase
ao segredário a cumprir a lei e
dar leitura do que se ia por a votación. Máis Eládio Capón, interrompia ao secretário con un
"para xa, para xa .. . A quen lle interesa o que se di aí". Como a
leitura seguiu adiante foi cando
Capón tentou descalificar aos

. A llla de ·Arousa .

.terá concello próprio.
·

O Consello de Estado informou favorabelmente da
segregación da llla de Arousa, agora a Xunta terá que
facer un pronunciamento sobre a constitución do
concello número 316 da Galiza, que promoveu a
Comisión Pro-Segregación da llla. Esta probabelmente .
deixará de formar parte do concello de Vilanova de
Arousa. O proceso de segregación prolongouse máis
que outros casos, como a recente indepeñdéncia de
Burela, cuxa alcaldía finalmente foi para o PP+
~

Pazo ele láncara.

nacianalistas e saiulle a descalificación ao idioma galega.

O inglés

para andar por fora
O alcalde afirma agora que o
"que dixen no pleno foi que a realidade di que, de momento, fóra
de Galiza o emprego do galega
ainda non serve de moito e que
ten máis saida o inglés para a
nasa xuventude". Tamén fai un
relatório da sua postura a pral do
naso idioma, afirmando que o fala nas suas conversas e que os
funcionários "teñen arde de que
todos os escritos se fagan en galega, hai tres anos solicitei un traductor de galega e este mesmo
mes remata o prazo para apontarse a un curso de galega".
Ainda que afirme que está a potenciar o galego o concelleiro do
BNG, Vázquez Rivas, afirma foi
preciso "apresentar máis de unha dúcia de propostas para que

os documentos municipais se redactasen en galega. Nos plenos,
ao menor descuido, ponse a platicar en español coa delegada
de cultura, que seica tamén ela
é moi española. Non se sabe se
esta queréncia será froito da sua
nacéncia na aldea, dos anos. que
estivo de albanel e·n Barcelona,
ou da sua faceta de empresário
en quebra cos traballadores
máis de oito meses sen cobrar".
Tampouco se entande moi ben
a conducta política de Capón
López. Na primeira lexislatura
apoiou ao candidato do BNG
para alcalde, acedendo el á alcaldía nos seguintes comícios
nas fileiras do PSOE. lnopinadam ente nas últimas eleicións
apareceu como candidato do
PP, armando un grande revoltixo no ·tnunicípio. Capón xustificou o cámbio polo ben do con'Cello, pensando que teria outro
apoio en obras por parte da Cacharro Pardo.•

Suspensión temporal
da sanción a Maria Miramontes
Despois de que a funcionária Maria Miramontes interpuxera un recurso contra a resolución da consellaria de Presidéncia que a éxpedientaba con ·tres meses de suspensión
de emprego e salário, a sala do contencioso-administrativc;>
da Coruña acordou suspender de xeito cautelar a execución desta resolución. Até que haxa unha senténcia xudi~ cial sobre o expediente, a consellaria non pode suspender
de salário e emprego á funcionária. O expediente foi impugnado pala CIG, sindicato do que é delegada Maria Miramontes, que traballa no servizo de traducción de Presidéncia. A funciortária asinara unha nota da central nacionalista na que se criticaba o sistema de avaliación de
rendimento proposto pola Xunta pero o expediente alegaba que fixera públicos datos sobre os que non tiña permiso.
Era a primeira nota sindical que asinaba. Xa tiña ordenado o
. cumpr:imento da sanción desde o mes de Maio até Xullo.+

Organizada por Galiza Nova arromedando acelebración galeguista de antes de 1936

O24 de Xullo terá lugar en Compos~la .
a 1Arenga da Mocidade
Nas vesperas do Dia da Patria,
o 24 de Xullo, terá lugar en
Compostela a J Arenga da Mocidade. O remedo do tradicional
Mitin das Arengas que os galeg u i stas celebraban todos os
anos por este dia, até que Atila
comezou a sua andaina por' Galiza en 1936, tal como retaratara
Castelao no seu famoso álbun,
quer ter agora "un caracter festivo e lúdico, sen renunciar ás
eséncias políticas nen ás motivacións ideolóxicas", afirman os
organizadores de Galiza Nova.
As mocidades do BNG consideran que "novas tempos necesitan
novos xeitos de intervención política", en palabras do coordenador
da comisión organizadora, Pedro
Ba_rreira. ·_B_afreir;:¡ _~'f!rrr!a. que .co_n
este acto non só tentan~ "dar a co-

ñecer o ideário nacipnalista entre
a xuventude; posibilitando aos
moitos visitantes de Compostela
esa noite o achegamento a outra
realidade que para nada ter que ir
en contraposición co feito de ser
xovén de corazón e esprito, quer
dicer, disposto ao altruismo e a
loita por un mundo millar. Para
trasformar ese mundo hai que comezar polo que nos é próprio".
Os actos coinezarán as 19,30
da tarde cunha homenaxe e
ofrenda floral a Alfonso Castelao
e Rosalia de Castro no Panteón
de Galegas Ilustres do templo
de San Domingos de Bonaval.
Neste acto intervirán Jenaro Marinhas d'el Valle, membro fundador das Mocedades Galeguista·s, _a depl!ta_9_a_do BNG . i:>i_I~~
Garcia Negro e os poetas Ma-

nuel Mafia e Lois Diéguez.
Ás 20,30 os asistentes, precedidos de. gaiteiros, comezarán unha marcha cara a Praza de Mazarelos. Será nesta praza onde
teña lugar o Mitin da Arenga, por
estar a tradcional Praza da Quin.tana ocupada, Neste acto imervirán Martiño Sar:itos Canosa, Se.cretário Xeral de Galiza Nova e
o depytado Francisco Rodríguez. As 22, 15 dará comezo o
ConcertQ da Arenga no que actuarán Lastrabordo (grupo tole
de Compostela), Hamaraina
(grupo de müsica tradicional galega) o cantautor Suso Vaamonde e o grupo ·de rock bravú coruñés Papaqueixos. Ao concerto
pretenden darlle un ar de romaria, p9lp , QUE? .haberá. co01idas .e
bebidas para os concorrent~s. +

Os sindicatos protestan
polas condicións dos axentes forestais
CCOO, UGT e CIG manifestaron de xeito conxunto a protesta
pola·atitude da Xunta co colectivo de axentes forestais e cos
sindicatos, que queren negociar as condicións laborais. As
queixas retírense ao regulamento, do ano 1966, e á aplicación
de decretos que impoñen semanas con noventa e seis horas
laborábeis..Representante.s dos tres sindicatos acudiron a ne, ,gociar D.Xoves ~7.., nunhareunión que xa.fora posposta , e
non atoparon a nengun representante da Administración.+
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O VALOR DAS MU·LLERES

DEMOCRÁCIA NO AGRO

MARIA PILAR GA.RCIA NEGRO

LIDIA SENRA

Unha servidora --como todo o mundo-..:
debe aceitar e respeitar caisquer valora,
cións, opinións ou analises que diverxan
· das que unha própria sustenta, cos feitos
na man. O que xa resulta máis difícil de
enviar (consulte,se a semántica galega do
verbo) é que se pontifique doutoralm,ente
sobr~ asuntos graves que fican totalmente
desfigurados, frivolizados ou falseados.

O que resulta ofensivo, por ignorante e
descalificador, é atribuir a "certos colecti,
vos feministas, camuflados baixo siglas
nacionalistas" a resposta ao intento do ·al,
calde de Samas de importar mulleres de
Sudamérica. Sr. Cao, ¿vosté estivo en Sa,
mos o 9_de Xullo de 1995? Ali, como res,
posta á aldraxe de querer curar o proble,
ma demográfico <leste munícipio con im,
portacion de mulleres do•Terceiro Mun,
Valla este preámbulo para,responde.r ao ar,
do, como se fosen gando de reposto, só
tigo titulado "O síndrome de Samas", do ,. estaba ~orno organización o Bloque Na,
colaborador habitual d' A Nosa T erra Ma,
cionalista Galego: concellais, concellalas,
nuel Cao (ANT, 30 de MaiO de 1996),
un deputado e unha deputada, militantes
onde se mistura o allo
_ e simpatizantes de
co ~ugallo, agrede,se
Samos, de Sárria, de
gratuitamente aos na,
Lugo ... De grupos fe,
'S_e Samo.s é
cionalistas, descalifi,
ministas, o único que
- ca,se ofensivamente
manifestou foi
paradisíaco ¿como é que· se
'¡Mulleres Naciona,
as mulleres (como xes,
tadoras e parideiras
listas Galegas", que
non organizamos,
naturais) e simplifica,
non deu chegado a
animadas polo sr. Cao, tempo para a caneen,
se até o aberrante un
problema tan grave
tración pública de
unha campaña de
como a desertización
protesta convocada
demográfica na nosa
traslado de domicílio a para a mañá daquel
nación, nomeadamen,
domingo, mais que
este mun1c1p10 ucense expresou a sua enér,
te, nas províncias de
Lugo e Ourense.
xica repulsa ante tais
intentos de "repovoa,
ción" .. ~ ¿A que cha,
Pára comezarmos.
Afirmar que ~amos é ""
ma vosté -"comando",
un lugar privilexiado
sr. Cao? ¿Ten ideia
para ficar, viver folgadamente e animar,se
do que escrebe ou é que considera fiábeis
a ter criaturas en abundáncia será -tal,
as informacións de prensa diária do que
vez- unha ilusión rousseauniana, mais
acontece no noso país? Neste caso, nen
para nada se compadece coa realidade, a
isto, porque o caso mereceu a denuncia
non ser que nos afiliemos a recursos idea~
institucional en vários' concellos galegos,
listas que queiran explicar as cousas capri,
no Parlamento de Galiza, do próprio Blo,
chosamente. Samos padeceu, e padece, as
que Nacionalista Galega ... ¿lsto é un "co,
consecuéncias da destrución agro,gandeira
mando"? E, ainda que asi fose, ¿como se
programada desde instáncias exteriores e
teñen contestado historicamente barbari,
superiores á própria vila; sofre, como
dades várias e machadas várias no noso
tantas outras zonas do país, un volume moi
país? ¿Quen fala palas mulleres se el as
alto de emigración; en absoluto está inme,
non toman a palabra e o empuxe de facer
·Uorabelmente comunicada e dotada de
pública a protesta contra ofensas como a
servizos sociais ... Mais todo o que eu escre,
que ·se quixo perpetrar en Samas?
bese aquí, para contrarrestar ou negar a
flamante afirmación de Manuel Cao de
Afin?L Se Samas é ese lugar paradisíaco
que "se nalgun sitio un bebé vén cun pan
para viver e permanecer nel, ¿como é que
debaixo do brazo sería en lugares como Sa,
non organizamos, animadas e animados
mos", sobraria após o artigo de resposta ao
polo sr. Cao, unha campaña de trasladó
aquí comentado, aparecido n'A Nosa Te,
masivo de domicilio a este município lu,
rra do 13 de Xuño de 1996, titulado "O . cense, en ·"solidariedade" coa baixa demo,
síndrome do rural" e asinado polo deputa,
gráfica? No entanto, culpabilizar ao na,
do do BNG Emílio López Pérez. A sua cla, · cionalismo ( ?) ante o drama demográfico e
reza e a sua solidez argumental escusan,me
tachar o paisano galega de "fundamenta,
de engadir, con menos competénda, cal,
lista, pechado e con .aversión ao risco" raía
quer outra información.
no puro insulto. O mesmo que insinuar
que é o "egoísmo" das mulleres, .a quen
Si quero pór a énfase nun aspecto princi,
non lles -"apetece" ter fillos, o corresponsá,
pal, principalísmo, do problema. Se fala,
bel dese drama demográfi~o.
mos da grave doenza demográfica .que
afecta á nosa nación -portanto, a todas e
Se tanta importáncia ten procrear; por,
a todos nós, a nosa própria sobrevivéncia
tanto, se tan alto é o valor das mulleres,
colectiva-, haberá que falar primordial,
¿como e que non se lle dá o prezo social .
mente de: (a) as mulleres que xestan epa, . que merece? ¡Hai que ter "valor'; para
ren as criaturas; (b) o valor social, econó,
pontificar a~_,egremente s0bre o que ~on se mico e pÓlítico da matemidade, que, por
vive nen se cóñece empíricamente! De
certo, b_rilla pola sua auséncia no funcio,
calquer maneira, sr. Cao, nada novo nen '
namento social actual; (c) a própria vo,
orixinal: típico masculíno, opinar e dita,
luntariedade das mulleres; que realizan o
minar sobre o que se coñece e sobre o que .
apartado (a), se c;adra con aspiracións, di,
non se coñece, determinar que é impot,
reitos e sentimentos que non Hes son nen
tante e, ainda, como se soluciona, avaliar ·
recoñecidos, nen valorados n~n compen, · moralmente sen coñecimento de causa, ·
sados; (d) o valor da patemidade, entendí,
xulgar politicamente desde óptica exclu, ·
da como exercício responsábel de abrigas
sivamente androcéntrica ... Todo coñeci,
para coa prole e non, obviamente, en ter,
do e ·padecido, sr. Cao. O "problema" é a
mos de concurso seminal -inevitábel; (e) a
existéncia de mulleres que queren -que, .
facilitación, ou non, en-termos fiscais, de
remos- ter voz, voto e veto en todo o
vivencia, de escola, de acceso a estudos su,
que nos atinxe, quer dicer en todo o hu,
p~riores, de servizos médicos, etcétera, que
mano, porque nada humano nos- é alleo, ·
axuden ou estimulen a traída de criaturas
efectivamente. Somos quen pare a "hu,
manid ad e,,, casualmente ... •
ao mundo. Poderíamos ericher páxinas
con moitos máis factores determinantes ou
coadxuvantes, máis abonda co dito para os
limites e a intención< dest~ ·artigo.

l~gar
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Despois de case vinte anos de democrácia
no Estado Español, os labregos e la bregas ·
de Galiza non dispoñemos de ningún foro
estabel, nen xiquera de tipo consultivo,
para analizar as políticas que nos afectan
ou para canalizar as nosas propostas.
A nivel sectorial, existe unha Mesa do Leite
que só se reune esporádicamente; existe un,
ha Mesa dá Carne (vacún) da que a Conse,
Hería pasa totalmente, ate o ponto de non
acudir a moitas reunións; hai unha Mesa do
Yiño, que se criou como consecuéncia dun ·
acordo do Parlamento de Galiza que non se
volveu reunir desde o. día que se constituiu.
No referente ao grado de representatividade
das organizacións agrárias, as únicas eleicións
que se celebraron no agro foron as de Cáma,
ras Agrárias de 1978. O Sindicato Labrego
Galego, sacou case cinco veces máis vocais
que Xóvenes Agricultores. Unións Agrárias
non concurriu, pois aínda non existía.
Desde o SLG, nunca reivindicamos que
actualmente se tomasen estas eleicións Pª'
ra mediar a representatividade; pero tam,
pouco podemos aceptar a discrecionalida,
de e lixeireza coa que actua o govemo ga,
lego. Non é de recibo que para constituir a
Comisión Liquidadora da extintas Cáma,
ras Agrárias Locais, a Consellería de Agri,
cultura establecese quen eran as tres orga,
nizacións máis representativas por sorteo.
T ampouco podemos aceitar que os fondos
públicos destinados a subvención directa
ou a· convénios se repartan única e exclusi,
vamente con critérios que favorecen a im,
plantación de Xóvenes Agricultores.
Neste mesmo senso hai que denunciar o afán
da própria Consellería de Agricultura por
fragmentar a representación dos labregos e
labregas ao darlle a mesma capacidade de re,
presentación nas Mesas existentes aos Sindi,
catos Agrários que ás Cooperativas. Compre
suliñar que, os catro sindicatos agrários, te,
mos pranteado ao Conselleiro de Agricultu,
ra a necesidade de establecer unha Mesa Ga,
lega de Política Agrária integrada pala Ad,
ministración e os Sindiq¡tos Agrários exclu,
sivamente, e que cooperativas e asociacións
tivesen preséncia nas Mesas sectoriais (algo
similar ao que existe actualmente en Cantá,
bria). A pesares de que xa pasaron vários
meses aínda non houbo resposta.
Outro tema preocupante é a falta de rigor
nas actuacións do actual Conselleiro de
Agricultura; que non dubida en sacar unha
orde de convocatória de eleicións para os

Consellos Reguladores de Rías Baixas e Ri,
beiro (listas pechadas e reparto de vocais se:"
gún a Lei d'Hont) e outro totalmente dife,
rente para Valdeorras (listas abertas). Paré,
cenos igualmente grave, que a Xunta Eleito,
ral Provincial de Pontevedra, presidida polo
Delegado Provincial de Agricultura pasase
olímpicamente de solicitar do Consello Re,
guiador, a petición do SLG, a xustificación
sobre a inclusión no censo de votantes do
Concello de Cambados de famílias enteiras:
país, nais e fillos/as que conviven na mesa
casa; o teniente alcalde de Cambados, Señor
T ourís e a súa dona; cando o normal é que a
titularidade da explotación recaía nunha
única persoa da famflia. Resulta curioso ob,
servar o contraste entre as dificultades que
lle poñen a Eva para que acceda a titularida,
de da explotación de seu pai (explotación
distinta da do seu home) e como se permite
a fragmentación da titularidade da mesma
explotación entre tod
membro da fa,
mflia. Outra causa que chama a atención
neste censo e a inclusión de menores de ida,
de, tal é o caso do filio do candidato número
dous de Xóvenes Agricultores polo censo B
do Salnés. Supoñemos que esto é un antici,
po do que van ser os €ensos para as eleicións
de Cámaras Agrárias Provinciais.

É igualmente preocupante, o control da
própria Consellería de Agricultura sobre
os méios de comunicación para impedir o
acceso do Sindicato Labrego Galego aos
mesmos.
Dentro desta escalada de represión, non
podemos .deixar de citar dous feítos que .
nos parecen insólitos:
A) Impedir o acceso das Cámaras da TVE
aos corredores do edificio da Dirección
Xeral de medioambiente para recoller a
información dun acto que se esta a cele,
brando para pedir indemnizacións para as
perdas ocasionadas pola fauna salvaxe.
B) Que hai pouco días, ao safr dunha en,
trevista co daquela Directora Xeral de Me,
dioambiente, o Sefior Del Alamo, a policía
de paisano pedifcl a identificación das perscr
as que acudiron a esta entrevista. A única
conclusión que nós acamo de todo i to é,
que moi graves deben ras medidas de
lftica agrária que teñen previsto aplicar, tan,
to desde Madrid como desde antiago, para
que o Conselleiro de Agricultura estea tan
preocupado por sacar do médio ao SLG.t
LIDIA SENRA é Secretaria portavoz do
Sindicato Labrego Galego
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Oalcalde de Oleiros
pede que retrasen
a sua inabilitación

Aspecto de vários dos feridos en Povisa.

Onovo governador mandou cargar dentro do hospital

Mayor Oreia doido de que a actuación .policial
en Povisa chegase ao Congreso
*

MANUE L SEOANE/MADRID

Nen luz, nen taquigrafos. Os asuntos de orde pública hainos que tratar nos despachos do Ministério do Interior, fóra da sé parlamentar. Esta é a conclusión que se tira da
resposta oferecida no Pleno do Congreso polo ministro do

ramo, Jaime Mayor Oreja, a unha pergunta do deputado do
Bloque ·Nacionalista Galego Francisco Rodríguez a respeito
da carga policiál na Clínica Povisa de Vigo·. Mayor Oreja retrucou cun ton desabrido ás críticas verqui_d as polo parla-.
mentário nacionalista, arredor da subordinación do Governo Civil .d e Pontevedra a "certos intereses_part~culares".
Na súa resposta a Francisco
Rodríguez Mayor Oreja sinalou que hai "versións diferentes" a respeito do que sucedeu
na Clínica Povisa de Vigo o pasado 18 de Xuño, cando efectivos da Policia carregaron contra os traballadores no interior
do hospital. Poren, o membro
do Executivo de Aznar só deu
creta aos informes do governo
civil de Pontevedra, Alexandre
Millán, a quen lle o~ereceu
apoio incondicional. "E inconcebíbel que o ministro recoñeza a existéncia de diferentes
versións e que, sen embargo,
non investigue se é certa ou
non a que sosteñen os trabal ladores'1 , reflectía Francisco
Rodríguez após o seu debate
no Pleno con Mayor Oreja.
1

actuación do governador- civil
pontevedrés.

Mayor Ore¡a irritado
Francisco Rodríguez foi máis
lonxe nas súas denúncias e
puxo de relevo as complicidades que unen a Álejandro Millán co director de Povisa, Fermín Pay. "É _grave que o Estado fique reducido a unha forza
represiva empregada ao capricho persoal de governadores
civís que teñen relacións sociais moi particulares", dixo o
parlamentárip nacionalista. E
engadiu: "Se este é o critério
de profesionalización dos noves governadores civís, irnos
dados". Para o deputado do
Bloque Nacionalista Galega, a
versión do Ministério do Interior
fica en entredito porque "houbo
feridos entre os traballadores·,
pe.ro ningún entre as forzas de
seguridade":

A carga policial no mencionado
hospital privado saldouse clm
balance de 32 feridos, algúns
deles con traumatismos cranoencefálicos. Dous traballadores
A alusión do parlamentário nada Clí11ica. viguesa ficaban incionalista ás amizades do gogresados· corenta e oito horas
vernador pántevedrés -e, xa após da intervención das for que logo, ao emprego das forzas de -seguridade, cualificada
de brutal por todas as qrgani- . zas públicas en benefício de
intereses privados- acendeu
zacións políticas e sindicais da
o ton do debate. Mayor Oreja,
comarca, agás .o Partido Popuvisibelmente irritado, acusou a
lar. Na súa intervención no PleRodríguez de estar fóra da reano , Francisco Rodríguez afirlidade. "Desde logo, señoría, a
mou que a Policia tomara o
técnica que vostede emprega
servizo de urxéncias e condicionara o tratamento dos feri- · de traer estas perguntas ao
Parlamento, nestes iotres, en
dos "a un compromiso de pa·1996, está fóra de lugar", dixo·
gamento" da prestación sanitáo ministro conservador. Mayor
ria. "Houbo unha toma policial
Oreja deulle mesmo a volta .ao
dos servizos de urxéncias e
formato da sesión parlamentaestabeleceuse, xa que logo, un
ria -de control ao Governofiltro policial e . non médico",
para a súa vez interrogar ao
afirmou o deputado do Bloque
deputado do BNG. "A pergunta
Nacionalista Galega. "Como
que vostede debeu ter responxulga o señor Ministro do Intedido hoxe aquí e se vostede
rior estes sucesos?'', interpelou
apoiaba ou non aquela actuaRodríguez a Mayor Oreja. Por
ción violenta dos traballado toda resposta, a· dirixente do
res'', indicou un alporizádo MaPP basco limitoüse a dicer que
_.. respaldaba· ineqüivocárl1erite a . yor Oreja.+

O alcalde de Oleiros, Ánxel
Garcia Seoane, sÓlicitou á Audiéncia da Coruña prorrogar a
execución da senténcia de ina, bilitación contra el até que non
se pronúncie o Consello de Ministros en relación coa petición
de indulto solicitada por el
mesmo. Recentemente
o tribunal
deu un prazo _
de quince
dias para
chegar ó indulto ou
anunciou
que executaria a senténÁ. Garcia Seoane cia de seis
anos e un
dia de inabilitación. Garcia Seoane formula a sua petición en
base a que o Governo ainda
non se pronunciou, polo que
considera xusto unha prórroga.
Ademais argumenta que en
caso contrário produciriase un
dano irreparábel. •

AAMI celebra
Asemblea Cons~tuirite
Dous anos despois de comezar a existir, a Asemblea da
Mocidade Independentista,
vai dar o paso de pasar a ser
unha forza política máis defi- nida, xa que, antes do Dia da . .
Pátria, vai celebrar unha
Aserñblea Constituinte que
servirá para debater a via
que defina a sua liña política
dentro dun proxecto de liberación nacional. A AMI, que
non concretou a data exacta
da Asemblea Constituinte,
aproveitou o anúncio para
recordar "a persecución coordenada por parte dos
.poderes", en referéncia a .
campaña que os vencellou á
organización xuvenil de Herri
Batasuna, Jarrai, e a diferentes desordes que nunca
foron probados.+

ACIG apresenta
no ~onsulado a campaña
na defensa de Cuba
O Martes 2 de Xullo o cónsul
de Cuba, Luis Felipe Vázquez
e o secretário confedera! da
CIG, Manuel Mera, apresentaron a campaña" de solidariedade con Cuba co lema Na
defensa do socialismo e da soberanía nacional. Mera destacou a irmandade Galiza-Cuba
e calificou ·á Lei Helms-Burton
cómo unha brutal agresión
contra a povoación e contra o
cómércio internacional na illa
que desprezaba o princípio da
soberania. Pola sua parte, Luis
Felipe Vázquez sinalou a incomodidade que supon a revolución cubana para Estados Unidos e reseñou que habia moitos problemas na sua terra pero que non ~e solucionaban co ·
neoliberalisnío e que se estaba
a rexistrar unha recuperaci~m
económica. A campaña consiste, non só en cartaces, senon
fundamentalmente na emisión ·
de bonos para sufragar proxectos como unha granxa e papel
par.a
revistas.
.
. . +·
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Falta información e·realízase con _presa, din os sindicatos

Tensións na Gdsérición das prazas'
para aplicar a.rede de centros
O proceso de adscrición ás
prazas de docentes, no marco
de aplicación da Lei Orgánica
Xeral do Sistema Educativo,
Loxse, está a xerar fortes tensións pola falta de información
nos centros de ensino e entre
o corpo do profesorado. Os
sindicatos achacan á Administración a responsabilidade pola s deficiéncias no · proceso.

vacacións enriba", ·di lglésias,
que tamén critica a substitución, no meio do proceso, do
conselleiro de Educación, Xan
· Piñeiro Permui, por Celso Currás e tamén nese momento a
destitución do director xeral de
Ordenación Educativa, que· era
quen estaba a levar a responsabilidade das seis fases nas
que consiste a adscrición.

O proceso de adscrición comezaba entre o dia dous e o catro
e en todos os casos ha estar rematado o Sábado seis. Alguns
coléxios ainda non tiñan as listas definitivas o Martes dous e,
ante o descoñecimento e)(istente, os sindicatos tiveron que
asumir a responsabilidade de ·
··informar aos profesores de cales serán as novas conoicións
de traballo e que sucederá cos
suprimidos, uns oitocentos en
toda Galiza, e cos itinerantes,
cuxa cantidade é menor que no
ceso fíxose cunha premura ex- .
caso dos suprimidos.
cesiva, ·sen dar a debida infor~
mación ñen facilitar máis tempo
A importáncia deste proceso
para que os profesores puideven dada porque afecta a un coran meditar", quéixase o sindilectivo de 13.000 persoas, xa
calista da CIG, Bráulio Amaro.
que están excluidos. os provisioO secretário xeral da CIG-Ensinais e os profesores de educación infantil. Por outra banda, a
n o, Xosé Manuel lglésias,
achaca a confusión á necesidadivisión da adscrición en seis fade política de retrasar inicials es segundo cada unha das
mente a aplicación da rede. de .
duas etapas -hai dous grupos
de mestres- nas que se divide a centros e á premura, déspois,
asignación das prazas, engade
no proceso de adscrición. "A
Loxse está en vigor desde hai
un elemento de maior complexiseis a_nos, tempo tiveron de dar
dade a un proceso para o que,
a coñecer a rede de centros, .
denúncian os sindicatos, non
pero foi feita pública dous dias
. hai técnicos da administración
despois das eleicións xerais, e
que sexan quen de dirixilo.
agora acordaron abrir o proceso de adscrición, xusto coas
"O problema é que todo_o pro-

Maiores dificuldades
na <;:oruña
Na Coruña foi a zona onde a
adsc'rición resultou máis complicada, xa que a xefa da persoal
da Delegación de Educación estivo a boicotear o proceso até
que causou baixa por estres,
primeiro, e foi destituida despois. O vale~ro de poder, pois,
na Coruña fixo que se acusaran
máis as deficiéncias dunha adscrición feita ás presas.
Por outra banda, desde os sindicatos maioritários do sector, e
nomeadamente a CIG, que é a
central máis representativa, estí mase que os critéríos de adscrición son mellorábeis, pero é
necesário que a Administración
incremente os catá,l_ogos de
postas de trabal lo até atender a
todas as especialidades -algunhas van quedar sen profesorado-; que afronte a redución de horário até as 18 horas
lectivas e que dote de tantos
profesores xeralistas como unidades teña o centro. Oeste xeito non haberia prazas suprimidas e se evitaría que un colectivo de 800 persoas vise con incertidume o sel..i futuro.•
·

Franquismo
lingüístico
A continuidade histórica de
· Galega e Portugués é o tema
. dunha entrevista ton Isaac
Oiaz Pardo no boletin
GRALHA. "Efectivamente Castelao propugnava reintegrar a ·
personalidade histórica da Galiza com a de Portugal porque
fOram um mesmo país. Ainda
mais no tema lingüístico, pois o
galego-portugues, o galega, forma--s do latim no que era a
Galiza entom até Coimbra e
durante os séculas Xl e XII alean\:ª grande florescimento literário (. .. ) Entom,
~videntemente, o porvir da
Galiza veo mui bem Castelao
no achegarnento e sobretudo
no idioma porque este sobreviveu as ciss5es políticas só com
\:ertas variantes. O idioma nom
o farn as academias, nom o fam
os linguistas. Fai-no o povo.
Mas as academias, os linguistas,
tenhem a obriga de estudar as
cou5as e eu penso que hoje o
que acontece é que nom há
conhecemento histórico nenhum e os partidos políticos e
institui~oes as vezes o único
que farn é por-lhe um x onde
havia umj. Muitas vezes estam
a inventar. A Academia da
Lingua Galega e o Instituto da
Lingua som elementos deturpadores do idioma( ... ) parece que
o único do que se preocuparom
foi de venha o ñ castelhano,
transformar o j e o g em x. Forom consequencias do franquis-moque segue pressionando nos
momentos actuais". •

Volver
ao Estatuto
republicano
Víctor Freixanes gaba nas páxinas de LA Voz DE GALICIA
a evocación do Estatuto do 36.
"Un fito certamente decisivo
na nosa história, tan chea de

referentes míticos e, sen
embargo, tan pouco dotada de
institucións e recursos para a
própria_organización. En certá
maneira, mesmo·con moitas
contradicións, Galiza
escomenza nese momento a
andar na história política con- ·
temporánea. Case todo o que
somos está (e fundaméntase)
naquela xornada e nos sucesos
que viñeron despois: frustran- ·
tes, porque a guerra civil foi un
mazazo esrnagador, sobre todo
para a nosa memória colectiva,
pero tamén irreversibeis. Está
ben que a estas alturas da história algunhas organizacións
políticas, intelectuais e escritores, xomalistas e curiosos (a
opinión pública en xeral)
reflexionemos sobre a significación desta data, con iderada
até ainda hai pouco coma unha claudicaci6n. por parte de
certo nacionalismo radical, enguedellado no voluntari mo
utópico das formulacións idealistas, ou coma unha anécdota
coa que hai que conviver na
interpretación do discurso centrali ta, abrigado agora a vestirse coas galas do Estado das
Autonomias e, quen sabe, acaso no horizonte federal".•

Un líder
para ~ milénio
"É Fraga o presidente que a Galiza necesita para entrar no terceiro
milénio?" , pregunta GALICIA

22 galegas.
A normalización lingüística, a
criación de auto-estima pola
cultura e o idioma e o
saneamento da polírica son as
metas que fixa a profesora da
Universidade de Vigo Camino
Noia ao novo presidente, antes
de concluir:"Se a capacidade
de adaptación de dos Manuel
pode soporta-la reconversón
necesária para achegarse á Galiza que eu desexo para comezar
o novo milénio, será un bo presidente da Galiza d ano
2000". Doutra parte, o escritor
e notário César Cunqueiro e ida que " e Fraga erve d contrapeso ás presións de Madrid,
realiza o nomeament nece,
sários no partid que faciliten
as estratéxías transformad ras
dos seus sucesores; se garante
co seu nome a maioría absoluta
nas eleicións autonómicas, designa un vicepresidente (e non
hai outro que Jo é Cuiña) e á
metade da lexislatura renúncia
nel como o seu sucesor, entón
Manuel Fraga é o presidente
agora necesário, o Moisés que
ha morrer (políticamente)
diante da terra prometida".•
INTERNACIONAL a

BROOKES / The Times
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En que consisten as medidas
"liberalizadoras" en matéria de
solo e vivenda aprobadas por
decreto polo Governo Central?

Na actualidade a cesión de solo
para a construcción de vivendas
de protección oficial e con destino
a usos urbanísticos é do 15% do
aproveitamento tipo de solo urbanizábel. O decreto do governo do
estado estabelece unhas medidas que, baixo o pretexto de liberalizar o solo, rebaixa este 15% a
un 10%, co que exis~ unha carga
evidente do 5% do aproveitamento tipo que lle correspondería ás
administracións públicas e neste
caso aos concellos. Con esta po1ítica os beneficiados serán os
promotores, fronte aos compradores e usuários que van ser os
grandes prexudicados. Estamos .
diante dun problema que afecta á
construcción de vivendas a prezos asequíbeis e non dun problema de existéncia de solo clasificad o urbanizábel, xa que agora
mesmo existe solo !Jara construir
· tres veces o número de vivendas
que ternos na Galiza.
Este decreto, repgrcute nas
competéncias galegas no que
se retire a ordenc:ción do terri·
tório?

No tema do 15% consideramos
unha intromisión por parte do
estado o feito de rebaixar a cesión do 15 ao 10%, xa que en
matéria de urbanismo e de ordenación do território a Xunta
de Galiza ten competéncias exclusivas, polo tanto non seria o
concello ou o estado quen tiveran que fixar o aproveitamento
tipo que lle corresponde aos
concellos. De feito, a Lei, onde
tala deste 15% está recorrida
palas Comunidades Autónpmas
pala fixación do coeficiente xa
que se considera que esta matéria é, ao igual que na Galiza,
competéncia exclusiva.

ANOSATERRA

Francisco TrigO
'Na cesión do solo-ve.rase.a d.ependéncia de Fraga
con respecto ao governo de Aznar'

séria de vivenda pública. O
20% das vivendas que se están construindo na Galiza tiñan
. qúe s.er de protección oficial
pero a política pola que se opta
é pota de non intervir no mer·
cado.
Benefíciase dalgun modo ás
vivendas de aluguer?

A grarrde desculpa do governo
para elaborar este decreto é
que se vai abaratar o solo e con
isto abarátanse tarnén os custes
da vivenda. Pero o principal pro- ·
. OB.NG COMEZOU ~DESENVOLVER COA PARTICIPACIÓN DE CARGOS INSTITUCIONAIS, MILITANTES ESIMPATIZANTES blema é que non existe un verUNHAS XORNADAS QUE B~IXO OLEMA "INICIATIVAS PARA ERGUER OPAÍS" ESTAN ORIENTADAS A CONFIGURAR·UN dadeiro programa de construcción de vivendas de protección
PROGRAMA DE GOVERNO DE CARA ÁS PRÓXIMAS ELEICIÓNS AUTONÓMICAS. NA PRIMEIRA DESTAS XORNADAS, CE- oficial e promoción pública nen
LEBRADA ESTA FIN DE SEMANA, AltALISÁRONSE OS TEMAS DE URBANISMO EVIVENDA NOS QUE OBNG APRESENTA un programa para un parque de
vivendas en aluguer, imprescinPROPOSTAS PARA AMPLIAR OPARQUE DE VIVENDA PÚBLICA FAVORECENDO AOFERTA DE ALUGUER. ODEPUTADO E díbel para aquelas persoas, soRESPONSÁBEL DA ÁREA, FRANCISCO TRIGO FALA DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS QA MATÉRIA AO TEMPO QUE ANALl- bre todo novas, que non poden
mercala. lsto favorece máis á
SA AS REPERCUSIÓNS DA REDUCIÓN DA CESIÓN DO SOLO A UN 10% APROBADA POLO GOVERNO AZNAR.
.especulación inmobiliária que á
construcción. Unha intervención
efLcaz seria prever que un 20%
das vivencias que se están a
construir .f osen de protección
oficial e de promoción pública.
Diste xeito, produciríase, automaticamente un abaratamento
do prezo da vivenda porque haberia unha competéncia no mercado que regulamentaria os prezos. Pero como apenas hai oferta os prezos dispáranse e os cid adán s vense abocados ao
mercado libre, no que non hai
regulación senón que se actua
en función doutro tipo de intere. ses e de inversión.
-0- PAULA CASTRO

Que efectos vai ter no· sector
da construcción o recorte presupostári_o en infraestruturas?

Vai provocar unha limitación para os empresários e traballadores da construcción xa que as
infraestruturas xeran traballo.
Ao tempo vai poñer en posición
de desventaxa a moitísimas empresas que estarán abocadas a
desaparecer. Serán os grandes
monopólios da construcción, as
grandes empresas ligadas aos
bqncos, as que teñan posibilidade de beneficiarse dos · peaxes
blandos como un médio para
conceder as obras de carácter
público. As medianas e pequen as empresas non poderán
competir neste campo.

En que medida se verán afectadas as competéncias dos concellos en matéria urbanística?

O texto refundido da Lei de Solo
de 1992 é o que estabelece que
o concello recibirá un aproveitamento tipo do 15% de solo urbanizado programado e o solo non
urbanizado non programado nas
vilas de máis de 15.000 habitantes. Ademais dunha redución do
15 ao 10%, o decreto afecta ao
funcionamento democrático dos
concellos e á construcción de vivendas de protección oficial e de
promoción pública. Até o de agora, as corporacións municipais
eran as que aprobaban, dacordo
coa lei, os planeamentos iniciais,
os definitivos e daban os pasos
para a formación dos planos xerais de ordenación urbanística.
Con esta nova leí redúcese a capacidade dos plenos dos concellos quedándolles reservada só a
aprobación definitiva. lsto provoca unha situación antidemocrática, xa que se están rebaixando
as suas competéncias. ·

Como vai afectar o decreto
elaborado polo governo central á Lei que se está tramitando agora mesmo no Parla. mento ·galego~

A Xunta ten algunha función tu·
telar a respeito dos concellos?

A Xunta é o órgano que aproba
definitivamente un planeamento,
pero os concellos teñen tamén a
capacidade de aprobación inicial
e de aprobación provisional. A
Xunta ten delegadas as competéncias de todo o que é solo urbanizábel, dos trámites e do planeamento ·de desenvolvimento,
pe'ro non do planeamento definitivo. Unha causa é a aprobación
definitiva e outra a provisional
por parte dun pleno dun canee-
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llo: Até o de agora, aprobábase
provisional e definitivamente,
agora o pleno do concello só vai
ter a aprobación provisional, a
formación e aprobación inicial
vai ser cuestión do alcalde.
Está favorecendo o Instituto
de Vivenda-e Solo á construc-

lo existen grandes problemas,
p_orque se fan grande~ inversións en parques industriais ou
empresaria.is que non se ocuO Instituto de Vivenda e Solo
ten un ~rograma de vivencia~ pan pero non se crea solo para.
escaso e nen sequera se está , vivencia nen se tan inversións
para isto. Haberia que transforpoñendo en marcha. Galiza ten
mar de form¡:i radical estas pomoita mái~ necesidade de vi líticas e fomentar .unha política
vendas . No que respeita ao so-

ción de vivendas de protec1
ción oficial?

Dase unha paradoxa que ten
que ver coque se refire a competéncia.s exclusivas e non exclusiva~. Aqui poderemOs ver
até que ponto hai unha dependéncia do governo do señor
Fraga ao governo do señor Aznar. A Lei que se está elaborando en matéria de solo no Parlamento galega estabelece unha
_-cesión do 15% obrigatória en todos os concellos mentres que a
Lei do_Solo só a estabelecia naq ueles concellos de máis de
25.000 habitantes. Ao haber esta rebaixa do 10% é evidente
que o ·Governo da Xunta terá
que tomar unha decisión. Nós
eremos que se debe manter o
do 15% porque a Xu nta ten
competéncias exclusivas en ordenación do território , urbanismo ·e vivenda e polo tanto é a
Xunta quen ten que fixalo e non
o governo. Por outra banda consideramos que a medida do
15% é unha boa medida a nível
de Galiza e debe manterse porque lle confíre aos concellos a
capacidade para ter unha intervención no solo.+
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Importamos madeira ·que podiamos producir, os montes só serven á indústria da pasta

Os nacionalistas din que a.investigación agrária,
forestal e gandeira está en estado calamitoso
Non existe un proxecto global
de investigación agrária pensado para as necesidades do país
que aumenta a sua dependéncia da tecnoloxia e a xenética
importadas. Esta denúncia do
deputado do BNG Emílio Lóp~z
Pérez, que dixo que a investig~
ción agrária oficial está ao pairo e en estado calamitoso,
produciu unha airada resposta
da Consellaria de Agr!cultura.

A sombra do poder

O

s gabinetes dos conselleiros son a antesala inquebrantábel da
servidume. Persoal de probada confianza e adesión demostra,
da teñen un pasto altamente retribuido co imple trámite de
facer voto de obediéncia debida, siléncio absoluto e di ponibilidade a
acatar calquera tipo de orde sen facer pergunta ngorro a . O recluta,
mento lévase a cabo entre o máis granado do Partido e a parentela
sen colocar de _deputados, alcaldes e axentes eleitorai vario .

O Centro de lnvestigacións -Forestais de Lourizán, dependente
da Consellaria de Agricultura perdeu dous investigadores no ano
94, outros dous foran trasladados
a outra escala e un máis ten que
simultanear o traballo con. cometidos na dirección xeral de Montes,
dacordo coa pergunta na cámara
dirixida polos deputados naciona1Jstas Emílio López e Bautista
Alvarez. Outra tanto pasa co centro de Mabegondo, no que quedan 3 investigadores.

Emilio López Pérez, deputado do BNG.

e sinala que no tocante á dificul- . O deputado Emílio López 'Pérez
dade que presenta a contrataacrecenta "que non hai piar cego
que o non quer ver: que a Conción dos titulados superiores "as
dificuldades veñen impostas. pola
sellaria diga os resultados dos
normativa en matéria de contraseus centros de investigación
nas áreas forestal, agrária e
Na interpelación dase particular
tacións de persoal t~mporal, ao
requerirse unha formación espeimportáncia ao abandono da ingandeira; que digan que grancífica". Na resposta da Xunta savestigación xenética e á contamides estudos fixeron, se teñen o
seiter da carne afundido e imliéntase que os orzamenios para
nación debida á falta de control de
investígación e experimentación
espécies invasoras. ''Temos o paportamos madeiras .. que se poís a monte e o centro de Lourizán
agrária medraron a partir do ano
den producir _aqui; se importa1990, con 14 proxectos en ·marten incluso dificuldades e falta de
mos produtos agro-alimentários
cha en Lourizán, 20 en Mabecoma a soxa ou o millo que pomeios para dispor de parcelas para ensaios. O desperdício de vagondo e 6 na Estación de Viticul- . deria sair de aqui ; que digan que
tura e Enoloxia de Leiro, 2 no Lariedades xenéticas das nosas
ªRroveitamento tiramos do mon-:,
boratório Agrário e Fitopatolóxico
frondosas ou adaptacións que se
te, a part~ de pasta de papel".
e 12 deseños experimentais no
podian tirar das foráneas é impocentro de Agricultura Extensiva
síbel con eses meios. A contamiO deputado nacionalista confirnaci.ón xenética debida á falla de
de Salceda de Caselas até un tomou que os directores de Lourital de 44 proxectos, 18 deles ficontrol de espécies introducidas,
zán e Mabegondo expresaron o
produce hibridacións que poden . nanzados polo INIA. A Consellaseu interese por explicar a situaria non precisa os incrementos
dexenerar os nasos bosques".
ción dos centros de investigaorzamentários anuais pero sinala · ción na Comisión da Cámara
A consellaria califica de totalque o finanzamento global é de
pero a sua comparecéncia non
mente falsas e distorsionadas as
case 235.869.000 dos que o
foi posibel ao non poderen conafirmacións do deputado do BNG
INIA aporta 92.37.6.000.
tar cos votos do PSOE.•

Entre os 102 asesores, con salári s mensuais que abalan entre a
450.000 e as 269.000 pe etas, pode de tacarse a papón da talla de
Adolfo Gacio (alcalde de B queixón e fontaneiro de anid e), Lui
González Tosar (adscrito á Secretaría de C municación e p cialis,
ta en asunto de difícil calificación), Charo Frag (álter eg de Cui,
ña e casualmente irmán do Presidente), Xo é Mogo (ex,alcalde d
Yedra con praza de enterado en Cultura) ...
Un dos mais insufríbeis asesores que teñen pasado pala Xunta de Galiza é Francisco Xosé Docampo Gómez. Apareceu con Romai Beccaria, e da sua man escrebeu telexomais enteiros. A delicadeza profesio,
nal de Paco Docampo levouno a extremos de chamar persoalmente á
redacción da TVG, co fin de deixar claro o minutado da notícia, o í,
tio onde poñela e até o titular. Os panfletos visuai , O Agro e Saúde,
foron eficaces propagandistas das andanzas do seu venerado con elleiro Romai. Ideólogo da subvención indirecta, enchen ao meio de co,
municación de plubireportaxes, remitidos, anúncios e publicidade.
Todo isto ben retribuido e comenentemente conformado e cotexado.
A Don Paco, góstalle controlar dende quen manda o Fax até ao redactor que compón os tempos verbais e escribe os entrecomillado .
O que foi Xefe de Gabinete de Agricultura e Sanidade co Partido
Popular, ocupa agora a xestión multimedia da Voz de Galicia. Supon,
se que ao traballar na privada abandonaría o eu costurhe da mari cada de 140.000 pesetas coa que empezaba as vacación ou o seu devengo diário de dietas con parada e fonda no Camiño Francé .
A desmedida aficción polo mundo subterráneo de A Coruña e as
axéncias de publicidade fixeron a Paco Docampo da creenza d que
todo se compra ou se vende. Do prezo desta ideoloxia oupo hai ano
Paco Paiñas que polo coñecido deaou alumno ben aventaxado . •
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Oinforme de Continente recoñece que poden pechar 300 comércios

PP; PSOE e PU votan
a· prol dun hipermercado en Pontevedra
Henrique Tello.

O hipermercado Continente
instalarase no bairro pondevedrés de San Brais-Salcedo grazas á aprobación da sua instalación por parte do PP, o PSOE
e Pontevedra Unida, no pleno
do Venres 27 de Xuño. O BNG
votou en contra. O comércio local, como pouco, perderá trescentos estabelecimentos, recoñece un informe de Continente.
Ante esta situación, os comerciantes realizaron unha protesta durante o pleno e houbo enfrenta mento s cun grupo de
persoas mobilizadas polo PP.

vedra Unida, xa que nE7sta forza dous sectores defenden posicións encontradas. Por unha
banda os dous concelleiros
eleitos, encabezados polo presidente da Cámara de Comérco, Heládio Portela, están a favor da instalación da grande
suprefície. Pala outra, vários
integrantes da lista eleitoral, é
entre eles Ernesto Filgueira,
están en contra. "Estes días
reunirérnonos e tomaremos unha decisión définitiva, porque
para nós é un grave prexuízo
que as persoas . elixidas non
actuen conforme ao que se
pactara", indicou Filgueira, que
non quixo adiantar a trans·cendéncia da decisión.
·

Continente instalarase en Pontevedra sen que o comércio local reciba facilidades para a sua
modernización. Todos os partidos, agás o BNG, están a prol
da apertura desta grande superfície, e mesmo Pontevedra Unida, que estivo apoiada por moitos comerciantes, está a pral do
hiperrnercado. O seu cabeza de
lista, Heládio Portela, que tamén é presidente da Cámara de
Cornércio, abstíbose na votación pero defendeu o proxecto.

O cornércio local de Pontevedra
pede que .o concello facilite a
sua modernización, cunha reforma moderna da praza de abastos, a criazón de estacionarnentos públicos, o estabelecirnento
de transporte colectivo, a reabilitación das veirarruas e a peatonalización posterior destas áreas. Para o presidente da Asociación Comercial Zona Monumental, Ernesto Filgueira, "até
agora houbo rnoita verborrea a
respeito da defensa do comércio
local pero non se tixo nada".
Continente, pala sua banda, protestou porque a concesión da licéncia tivo unha demora de catro
anos, e contra isto Filgueira asegurou que "nós mesmos presionarnos para conquerir que houbera unha tramitación rigorosa, xa
que é notório que este tipo de estabelecimentos conquiren rebaixar os prazos e tañen rnoitas facilidadas que a nós se nos negan".

En todo caso, unha división no
seo de Pontevedra Unida pode
supor un cámbio de correlación
ae forzas no concello de Pontevedra ante a hipotética dimisión, nun futuro, dalgun dos
concelleiros desta forza, xa
que Ernesto Filgueira forrnou
parte desa candidatura e ocupou o cuarto pasto da lista.
Problemas de idade e de saude do segundo e terceiro da
lista, respectivamente, pode;
·rían obrigalos a demitir é deixar
o posta a Filguéira e daquela o
PP estaría en minoría. Hai que
ter en canta que os dous concelleiros de PU xa se afiliaron
ao PP e racharon co compromiso de rnanterse á marxe no
transcurso do mandado.
Un dos argumentos ernpregados polos pequenos comerciantes para se opor á instalación do
Continente é que a sua instalación vai supor a desaparición de
numerosos estabelecirnentos
públicos. Se Heládio Portela argumentaba que os estudos da
Cámara de Cornércio estiman
que ainda hai cabida para este
hiperrnercado, Ernesto Filgueira
recordou que os informes do
próprio.. Continente indican que
desaparecerán trescentos cornércios, "e eses estudos sernpre tiran cara abaixo", indicou.

Os fortes lazos que unen ao pequeno cornércio e á economía
local é outro dos argumentos
que emprega Filgueira, "nós
reinvestirnos os benefícios, ao
contrário que eles, que marchan
coa plusvalía fóra", dixo o presidente dos ernpresários da Zona
Monumental.

Fenda
en Pontevedra Unida
A instalación de Continente en
Pontevedra ameaza con abrir
unha fenda no partido. Ponte-

'D.oM4

Por outra banda, a protesta dos
comercian.tes diante do pleno do
concello foi distorsionada ao
apresentarse un grupo de afins
ao PP, que se enfrentaron aos
manifestantes e que ocuparon o
salón de plenos para Impedir as
protestas. De todos· xeitos, durante tres horas houbo unha
concentración diante do concello
e os edis que votaron a favor de. ·
pontinente, especialmente os de
Pontevedra Unida, foron· abroncados á saida. Os concelleiros
do BNG, principal forzad~ oposición, f'!ron aplaudidos~•

NJ41~4 ~4
t-11~

·concelleiro coruñés
do BNG cumpre arresto
domiciliário por retirar o L·
-do topónimo floral
Henrique Tello, concelleiro do
BNG na Coruña, cumpriu, o
Domingo 30 de Xuño e o Luns
1 de Xullo, a pena de 48
horas de arresto domiciliário
por retirar o L do topónimo
floral da cidade en castellano
que estaba plantado nun
parque da localidade. O outro
concelleiro do Bloque, Mário
López Rico, curnpriu a
condena nos días pasados.
Mentres sucede isto,· o alcalde
coruñés, Francisco Vázquez,
que incumpre a leí en canto o
uso do topónimo en castellano
e a non galeguización do
concello, pero non foi
encausado en nengun
procedimento. •
·

Xan Fenrández
tr_as pactar co PP
sera concelleiro
de Facenda no Ferrol
O partido do ex conselleiro
de lndústria, Xan
Fernández, lndependentes
por Ferrol, e o alcalde desa
localidade, Xan Blanco, do
PP, asinaron o acordo tle
governo que se viña
discutindo desde as últimas
semanas. O pacto está
pendente de ser_aprobado
polo secretário xeral do PP
galego, Xosé Cujña, e está
previsto que Xan Fernández
pase a ocupar a concellaria
de Promoción Industrial e
Facenda. Outros membros
da sua candidatura ,
ocuparán as áreas de
Persoal, Cultura, Deportes e
Sanidade.+
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Unha ollada á
conxuntura·económica

O informe aprensentado en Roma pola Organización
das Nacións Unidas para a Agricultura (FAO), opa,
sacio 26 de Abril, suliña o perigo de perda masiva de
recursos fitoxenéticos no mundo "dianté da xeraliza,
ción da agricultura corn.ercial moderna e a introdu,
ción de novas variedades de cultivos": nos Estados
Unidos perderon,se xa o 86% das variedades de ma,
ceiras vivas o século pasado, o 95% das da ,col, o
91 % do millo, o 94% de ·chicharos e o 81 % de toma,
tes; na China, desde 1949 a 1970, sempre segundo a
FAO, foron alá 9000 varie,
dades de trigo, mantendo,
se tan só 1000 delas.
Jacques Diouf, director xe,
ral da FAO sinala que "a
diversidade da vida na Te,
rra é esencial para a super,
vivéncia da_humanidade. A
conservación e a utilización
dos recursos fitoxenéticos é
vital para a mellora da pro,
<lución agrícola e a sosteni,
bilidade, e contribúe á se,
guridade alimentária e a
aliviar a pro breza ( .... ) 800
millóns de persoas dos paí,
ses en desenvo.lvimento,
200 dos cais son nenas .e
nenas, Jopan ,se cronica,
mente desnutridos. A pro,
<lución alimentária mundial
terá que incrementar,se en
máis dun 75% nos pr-O~i, ·
mos 30 anos para asegurar o
subministrü de alimentos-á Vendedora nunha
8300 millóns de persoas".

Segundo Emest Mandel, "O valor do ouro e a prata
arrincádos de América até 1660, o botin extraído de
Indonésia pola Compañia Holandesa das Indias.
· Orientais desde 1650 até 1780, as gañancias do capi,
tal francés na trata de escravos durante o século
XVIII, as entradas obtidas polo traballo escravo das
Antillas británicas e o saqueo inglés da India duran,
te médio século: todo iso supera o valor de todo o ca,
piral investido en todas as indústrias e_uropeas cara
1800". A apropiación, a .destrución, a concentración
da riqueza, a extensión da
rapiña e a rendabilidade
dos capitais intemacionais
non teñen deixado de me,
drar desde aquela.

"Durante os últimos 50
anos ( ... ) o 20% máis rico
da povoación mundial au,
mentou a sua renda nun
15% ( ... ) todos os demais
- grupos da povoación viron
descender a sua parte no
PIB mundial e, particular,
mente, o 20% máis pobre,
cuxa participación caeu do
xa exiguo 2,3% ao 1,4%
( ... )" E, sen esq~ecer que
ese camiño se recorre ta,
mén no interior dos distin,
tos ES:tados, unha nota de
prens-a ae calquer dia"serve,
: hos de-..bát6n ·de mostrá da
concentración da simultá,
nea destrución ambiental:
tend~ de Bos Aires.
"A cadea é pesada e tráxi,
ca: máis povoaciÓh, menos
terra, baixa produtividade e
Mais a participación da hu,
menos alimentbs. O Banco
manidade na destrución da
Mundial.(BM) estima que,
produción
natureza non é para nada
ao ritmo actual, farán falta
igualitária. Povos enteiros
catro arios para que a Áfri,
mundial terá -que
están na raia da fame-e non
ca negra recupere o nível
inGrementar.-se en máis 'dun dos 70. As suas economías
porque a produtividade
agrícola e gandeira mundial
están nas mans do próprio
75% nos próximos
anos
sexan demasiado pequenas,
BM e do Fondo Monetário
senón porque son demasiaInternacional (FMI). A
para asegurar
do elevadas para garantir
mortalidade infantil é 11
o subministro de alimentos
benefícios suficientes á
veces superior á europea e a
agroindústria e aos agriculesperanza de vida está por
millóns de persoas"
a
tores e gandeiros dos países
baixo aos 50 anos. A pan,
.etlriq!!_~cidos. Nestes, o Es,
démia do SIDA (o 71 % dos
!ado_oferece primas pola -reinfectados do mundo son
doción sistemática das su,
_- _
afric3:nos) diezma Uganda,
' p~rfícies de. cultivo ou~ por pó~ un· exemplo próximo ·Ruanaa, Zámbia, Zimbaue e Malavi. ( ... ) O meio,
; ~_ est:e p·ais, polo a~a_ndono da produción leiteira.
ambiente sofre agresións selvaxes, como:o exemplifica o _d el!a do Níxer, coa cobiza das compañías petra,
· q -asunto da s·uperpóvoacióri, da~Terra e ·as suas conleiras, como· a angloholandesa Shell. As denúncias do
~écu~ncias para a mesma superv-ivéncia humana po,
escritor Keu Saro Wiwa e outros oito dirixentes ogo·qen servif,nos tamén de contraste e axudar,nos a re, ni ti:vó c~mo obsceno escáll)iO a sua execución opa,
: l~~í-vizar ·as · campañas. sistemáticas que botan áS cos,
sado Novembro despois dun xuizo-farsa mentres os
_tas dos chamados p_~Jses 'do T erceiro Mundo a respon,
organismos intemacionais facian voto de _siléncio".
sabilidade da dimensión do crecimento da humani,
dade. Afirman Ehrlich, P.R. e A. H. Ehrlich que" ...
diagnóstico sobre o estado do "diálogo1' norte-sur
unha criatura nacida en Estados Unidos (como_mésegundo o debuxo que precede a estas Hñas non é
dia) representa un impacto_ destrutivo nos écosiste,
precisamente optimista: os intereses e as forzas que o
m_as da T erra e nos servizos submini-strados por es tes
rexen son pouco amigas do diálogo e tan só o- aceitan
auas veces superior que. a dU.nha criatura nacida en
no extremo, como. mal menor, cando topa:n ' outra
Suécia; 13 veces o dunha nacida:no Brasil; 280 veces
forza enfrente. Esa sua actitude é extensível ao terreo
o dunha nacida no Chad. Estados Unidos podia dis,
da preocupación méiq,(!mbiental: "O que tamén é
frutar a cantidade de 35.000 millóns de cidadáns mé,
novo é que a degradación ecolóxica ( ... ) ameaza ago,
dios impactando coa médií! cidadán de Bangla Desh.
ra a produción de recursos na economiá global, ne,
gando, lle matérias primas e lugares onde se podan
Da enorme desigualdade no acceso ao consumo que
botar facilmente ( ... ) os refugallos do industrialismo.
sé dá no conxunto da 'humanidade -e os seus ani,
Só nos EU A, calculou,se que o custo da limpeza dos
maliñps- poden dar conta as seguintes liñas de Joa,
2000 vertedeiros máis contaminantes do país ascenquín Araújo ao fio do asunto das "vacas tolas", últide a 100.000 millóns dólares. Nen sequer se pode fa,
mo episódio até agora da desnaturalización e indus,
lar de cifras realistas en canto aos trastornos sociais e
trialización vacuna, quen comenta qüe "( ... ) os ani,
~conómicos que provocará o quentamento global e a
mais domésticos destinados á alimentación acer(?.an,
diminución do ozono. Para os intereses industriais, a
se aos 16.000 millóns, mais de tres por cada ser hu,
degradación ecolóxica ameaza asi con facer cair a
mano. A eles_destinamos o 30% da produción agrá,
economía mundial en picado".+
ria final e algo mais do 50% da superficie produtiva
lÑlGO BERRIOCHOA e -ANTONIO PÉREZ CASAS son membros dos
do planeta (mais ... ) comer carne é ainda un privilé,
Comites de Solidariedade (COSAL) de Galiza.
xio. Abonda con recordar que mentras un norteame,
.
Este artigo forma parte dunha ponéncia máis amplia,
ricano -se é obediente coa estatfstica- chegaria a
presentada na mesa redonda sobre educación ambiental no diálogo
comer 132 quilogramos anuais, un indostano terá
Norte-Sul, no marco do Congreso Internacional celebrado o pasado
que, c.onformar~se con 2".
fin de semana en Co~postela.

alimentá~ia

'A

MANUEL CAO

Os últimos dados de medre do PIB para o primeiro trimestre de
1996 confirman que a economia española non se reactiva. O
INE deu unha cifra do 1'9% axustándose ás previsións dos diver,
sos servicios de estudos. Este dado ven explicado polo mantimen,
to nun baixo ton do consumo privado (2%), a caida do consumo
público .(0'6%) e o claro debilitamento do investimento (3'4%).
Todo isto fuco que a demanda interna aumentara nun 2'2% sen,
do a qemanda externa a que restou 0'3 % pontos de PIB ao creci,
mento explicadas por un aumento nas exportacións dun 5 '3 %.
No r~ferente ao investimento, o realizado en bens de equipo me,
drou nun 6'2% mentras que foi o investimento en con trución o
_que caeu estrepitosamente ao 1'8%, sobre tod , por cau a da de,
saceleración no ritmo in vestidor da bra pública.
Pala via da oferta chama a atención o forre aument
primário (6'3%), debido á mellara climatolóxica ao ector
pesqueiro. As caídas na indú tria (0'4%) e na con trución
(1'4%) compensan sobradamente o e caso peso do et r primário, ao tempo que os servfcios medran un pouco m nos que
o anterior trime tre (1 '6%). O ervício ap rtan 0'9 p nt
aumento do PIB. Este cadro macroeconómico reflexa unha di,
fícil situación para o mercado laboral, ralemizándo e a cria,
ción de po to de traballo novo , pero aumentando a estabili,
dade dos mesmos nos sector.privado.
Se revisamos a situación neutras economias comprobamo que
a Alemaña medrou o 0'3%, EEUU o 2'3% e Xapón o 3%. Esta
complicada situación das economia mái forres do planeta é
indicativa dos enorme cámbio que e e tán a producir na
economia internacional. A . influéncia europea e tá pre ente
nesa menor aportación da demanda externa polo grande pe o
dos intercámbios intraeuropeus. O caso xaponés é ignificativo
pois é o primeiro dado realmente positivo desde que entraran
en recesión hai máis de tres anos. Haberá que ver se o apoio
público dado á economía impulsará un relanzamento duradeiro
ou irá esmorecendo de novo. Os baixos tipos de interese xunto
cunha depreciación do ien respecto ao dolar nun 30% son fun,
<lamentos sólidos para unha recuperación efectiva.

30
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o
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'Esta complicada situación
das economias máis fortes é indicativa
dos enormes cámbios
que se están a producir"
Non é fácil saber como vai evolucionar a economía e, menos
ainda, como solucionar problemas tan graves como o desempre,
go. Da análise da conxuntura extraemos consecuéncias valiosas,
pero pouco.precisas. Vóltase a falar de que "tocamos fundo" ou
de que "o repunte está próximo" e nós non queremos sumamos,
nen ao catastrofismo, nen a~ optimismo gratu~to. As políticas
económicas nos países avanzados sofren as consecuéncias da in,
temacionalización tendo que axustarse interna e externamente.
Ambos axustes están intrínsecamente relacionados e non ternos
que esquecer que a competitividade de países terceiros ten ele,
mentas negativos (benestar, gasto social, reconversión, restrutu,
ración e reciclaxe) pero tamén positivos (mellares prezos para
bens e servícios, novas oportunidades de investimento e merca,
dos). Pronto se verá se as medidas do governo Aznar son as axei,
tadas para 'voltar a economía española cara o sendeiro da reactivación e a criación de emprego unha vez que o Cumio da UE en
Floréncia deixou todo para despois da moeda única.+
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Os donos de Povisa
acceden a negociar .

As grandes mobilizacións poden voltar de contado.

A direción da poli~línica privada Povisa convocou aos
traballadores a unha nova reunión que se celebrará o día 4
e na que se estudará o próximo convénio-colectivo. As
conversas estaban suspendidas, dada a postura
intransixente da empresa que
o -pasado dia 18 chamou á policía a cargar no interior do
hospital.
As centrais sindicais conside- ran positiva esta convocatória,
pésie ao ambiente de tensión
que ainda se vive no centro.
Vários dos feridos continuan
internados.•

Aparticipación
nos Consellos

de Administración

pode chegar tarde

OMinistro de lndústria anunciou aprivatización de todo osector público

Fraga·mantivo siléncio ante -Piqué
Astano, Bazán e Barreras serán vendidas ou cerrarán ao final
da lexislatura, Celulosas será vendida e Santa Bárbara cerrará.
É o primeiro adianto do plano privatizador anunciado, o pasado Martes dia 2 en Santiago, por Josep Piqué. Manuel Fraga
acompañou ao Ministro de lndústria a quen felicitou "pola rapidez e decisión con que está encarando os grandes problemas". En nengun momento puxo pegas a estes plans. A oposición pergúntase que queria dicer cando no pleno parlamentar da
seman~ pasada anunciou que se "xogaria o cargo" neste tema.

As tres centrais sindicais coinciden en sinalar que de levarse este plano a cabo Galiza volverá
vinte anos atrás, no tocante a infraestrutura industrial. A ofensiva
neo-liberal provocou xa un espíritu de concórdia entre os sindicatos que mantiñan divisións nos
últimos anos a respeito da unidad e de acción . A oposición ao
proxecto ministerial é uniforme.
O próximo dia 1 O delegados
da empresa pública galega,
pertencentes a UGT e CCOO,
desprazaranse a Madrid para
asistir a unha concentración
de representantes laborais do

sector en todo o Estado.
A CIG celebrará un dia antes unha manifestación en Santiago. Os
dous lemas anunciados xa pola
central nacionalista serán: "Oporse ás privatizacións é defender
Galiza" e "Non ao despido libre e
a recorte das prestacións sociais".
As tres centrais lembran que as
empresas públicas xeran o 15%
da riqueza de Galiza e crian multitude de pastos de traballo indirectos. CCOO, UGT e CIG reuniranse moi probabelmente en Setembro para .estuda! unha campaña de mobilizacións comúns.

Razóns de Estado
Xosé M. Beiras atribuiu a razóns
de Estado o plano privatizador
do Ministro. "O pior -sinaloué que fai estas declaracións totalmente conscente das consecu én cias que estas medidas
económicas van producir. E tainas en función dunhas razóns
de Estado que xa non se diferencian das razóns do grande
capital que expólia sistematicamente este país".
Beiras referiuse tamén a Pujol
sobre quen dixo que "o recoñece mento da equiparación en
rango político de Galiza con
Cataluña e Euskadi de pouco
vale se o próprio Pujol ampara
as agresións ao tecido produtivo galego". "O que. importa engadiu Beiras- é a prática
política e a nación galega ·non
necesita que lle boten frores
verbais, senón que as demais
forzas nacionalistas como CiU

e o governo ·da Generalitat non
se convirtan en cómplices e
aliados de quen pretende acabar coa base material da existénéia autóctona de Galiza".
O portavoz nacional do BNG sinalou a respeito de Fraga que
"apanda co que lle boten". "A
Xunta -engadiu- asume estar
ás duras, mentres a excluen das
maduras". "De onde val tirar os
recursos para sanear e propulsar as empresas industriais públicas á que lle dan acceso desde Madrid, se a excluen das que
xeran benefícios revertíbeis no
país, para entregarlle eses beneficios ao capital privado que
vai facer da sua capa un saio?",
perguntouse Beiras.

Manuel Fraga e o ministro
de lndústria Josep Piqué
acordaron que o governo
galega teña representación
- .nos Conseno-s de Administración das empresas públicas con centros produtivos
ubicados en Galiza.
Esta participación que viña
sendo exixida pola
oposición parlamentar
nacionalista desde hai
vários anos corre o risco de
chegar demasiado tarde, dado que a sua asunción pola
Xunta e o governo central
corre en paralelo ao anúncio
de privatización da maioria
destas empresas.•

Por outra parte, no asteleiro vigués de Barreras estudábanse
xa as medidas de mobilización,
dado que o centro é un do_
s
máis ameazados polo plano pri-_
vatizador.+

. MA:\UEL MERA

Dados que.o din todo
Diariamente nos méios .de comunicación.
aperecen cifras e máis cifras, que non é casual
que confundan ao leitoi, que mesmo se contradín unhas con outras de ter en canta os titulares, que están feítos a presa e sen unha
análise profunda do que se está a tratar. Son
na maoria dos casos comentários de coxuntura que teñen como destinatários os escasos
inversores en bolsa, que non o cidadán de a
pé, ao que moitos intereses prefiren manter á
marxe de dados económicos ... por se acaso.
Pero os dados teñen importáncia, permiten
definir con certeza como están as causas, m~xime se non son coxunturais.
Analisando durante a pasada sernán vários
dados de emprego e macroeconómicos sobre
Galiza dun periodo longo, concretamente
dos-últimos 12 anos (desde 1.983 até 1995)

poiden comprobar, con números, o que salta· que, agás un pequen.o período de Xunta tripanita, todos os demais foron bendecidos
á vista todos os días: o desemprego e a perda
por Governos Conservadores en Galiza e
qe peso dentro da economía do Estado, pero
"Socialistas" en Madrid, quedounos a setamén, e isto é o máis grave, que esta tendénguinte herdanza: o PIB pasou do 6,4% ao
cia continúa. Polo que se ve, nen Fraga, con
todo "o Estado que leva na cabeza e o seu . 5,6%; a povoación do 7,3% ao 6,9%; o nú- _
mero de ocupados do 9,8% ao 7 ,56%; os '
grande peso internacional", nen a construasalariados do 6,2% ao 5,84%, e os ocupación de estradas e parques industriais, permiten criar riqueza e cambear o rumbo. Non hai . dos na indústria do 6,4% ó 5,55%. (Dados
todos que fan referencia á porcentaxe de
dúbida de que ·nisto ·incide a ·globalización
O a liza sobre o total do -Estado Español).
económica, a debilidade da nosa economía e
Conclusión: de pouco nos serviron os partios investimentos inadecuados, pero tamén,
dos estatais, nos que militan moitos paisapara que enganarnos, a sumisión da Xunta e
nos coa idea de estar en organizacións "fora marxinación a que nos somete o Governo
res e con opción ao poder" que defenderan
Central. En poucas palabras, de pouco valen
mellar os intereses de Galiza -segundo eles
os esforzos da sociedade cando estás vendido
_din, polo menos frente os micrófonos-. E se
e"es dependente. Pero, vamos aos dados.
non, compare estes dados o leitor cos de Ca.
taluña, Valencia, Madrid ... +
__ Desde o ano 1983 até 1995, doce anos, dos

En Galiza hai a mesma
indústria que en 1950
A indústria galega ocupou .a
138.500 persoas en 1995, o
que situa ao emprego neste
sector aos níveis de 1950, é
dicer ante~ do proceso industrializador dos anos 60 e 70,
segunelo recorda un informe
realizad~ por CCOO .
Entre 1991 e 1993, en plena
recesión económica,
perdéronse en Galiza 30.000
empregos. Ainda que os dous
anos seguintes foron de recuperación a nível de Estado, en
Galiza só se recuperaron
3.000 postas de traballo
industriais, o que representa
só o 10% dos perdidos no periodo anterior.•
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Organ.izárona en Compostela oColectivo- Gai eMi/homes

Concentración de homosexuais e
lesbianas no Día da Liberación Gai
Diante das surprendidas mirádas dos composteláns que paseaban pola zona vella concentráronse na praza do Toural arredor de 200 homosexuais e lesbianas no Día da Liberación Gai.
Non eran-moitos pero fixeron ruido abondo para que os curiosos se achegasen a escoitar con claridade berrar "Non estamos todos, eu xa o sabia, faltan o Raxoi e o Romai Becaria".

DA

YERRA
AS9BA

Contratada.
e despedida
no mesmo dia
Ana Maria Fernández· Santos
-foi contratada pola Cruz Ver~
mella de Lugo e despedida no
mesmo dia, sen máis motivo
que non ser do agrado do seu
presidente, Luis Abelleira. Ana
Maria era a persoa con mellor
curriculum das 209 apresenta~
das para cubrir o posto de secretária provincial e o dia de comezo do traballo, o 24 de Abril,
só tivo un intercámbio de informacións con Abelleira, despois,
por via interposta, este - comu~
nicoulle que estaba cesada.

PAULA

Os actos foron organizados po- ·
lo Colectivo Gai compostelán e
polo coruñés Mil Homes baixo o
lema "Menores dé Que", en resposta ás constantes informacións vertidas nos méios de comunicación sobre os abusos no
caso Arny. Francisco e Pablo,
membros do Colectivo manifestaron que a polémica en torno
ao devandito caso provocou un
grande retroceso dos avances
d·os homosexuais. Ademais,
dende o Colectivo considérase
que as relaci6ns entre unha rapaza de 16 anos e un rapaz de
19 non surprenden a ninguén,
en cámbio cando se trata dunha
relación homosexual fálase dela
como dun caso de abuso. Os
membros do Colectivo afirmaron que a sexuali<;iade é unha
escolla e que o uso desa sexualidade tamén, sen límites de
idade. Eles estab.elecen unha
clara diferéricia entre o que é a
prostitución e as prácticas sexuais con menores de idade,

sempre que estas prácticas sexan unha escolla persoal non
por coacción.

e

Aproveitando a ocasión, realizouse tamén unha denúncia pública
das constantes. agresións que
sofren as parellas de homosexuais por parte de ionquis, grupos de rapaces que os atacan
por simples diversión e cabezas
rapazas que se achegan só para
enfrontarse a eles na Alameda e
máis no Campus .Sur: Os voceiros do Colectivo, Pablo e Francisco, realizaron un folleto informativo advertindo do que non se
debe facer na Alameda para evitar este tipo de agresións que se
veñen sofrindo dende hai anos e
denunciaron a falla de resposta
por parte do Reitorado e do concello diante das denúncias que
realizaron. Ademais puxéronse
en contacto cos grupos parlamentários galegas, recibindo xa
a resposta positiva do Bloqué
Nacionalista Galega.•

o·E8'lJl)g DA GAIZZA DE·
SE~ADQ PQR CASTELAQ

EN JNs!iNIA QU ~~
Chaveiro:
Pr.ezo 500 pta + 160 pta
de gastós de envio

Insignia:
Prezo 200 'pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501 683040001024
Solicita a cantidade
que desexes. ao apartad9
1371, 36200 de Vigo.

Como foi contratada PQla dirección de ·Madrid, Ana Maria pediu explicacións á sede central e,
entre que estas chegaban e non
-con viaxes de directivos a Lugo
e de Ana Maria a Madrid-, pasa~
ron cinco semanas, tempo que
estivo prestando traballo na Cruz
Vermella de Lugo. A atitude do
presidente Luis Abelleira fixo nacer a sospeita en Ana Maria,
que mentres non tivo que abandoar o posto comezou a investigar a situación da Institución e
topou numerosas irregularidades.
Abelleira é proprietário do concesionário da Renault en Lugo e

é aí onde se adquire todo o !fiª~
terial de transporte para a Insti~
tución e se procede á sua repara~
ctón, sen mediar concursos pú~
blicos. Outro directivo, Francis~
co Corral, está relacionado coa
empresa de alumfnio Alupo, que
tamén é fornecedora da Cruz
Vermella. Ambas situacións
contraveñen o artigo 69 do Regulamento da Cruz Vermella.
.A conta corrente que a Cruz
Vermella ten na Caixa Galiza rexistra saldos de dúcias de millóns,
trinta, cincuenta ou setenta, e o
interese é só do 0,1 %, cando as
outras cantas, como a do Banco
Simeón ou a Caixa Rural, estabe~
lecen xuros normais. A respeito
das subvencións que recebe da
Xunta, a través da Consellaria de
Família e da de Sanidade, con estes cartas a Cruz Vermella contrata a traballadores para programas non incluidos nos convénios
asinados coa Administración autonómica, é máis, no caso do diñeiro procedente de Famflia, tal é
a entrada de cartós que "contrata
a amigos sen necesidade", deste
xeito Abelleira ten a Institución
chea de parentes.
Por outra banda, non hai xustificación do pagamento dos cartos
que en 1994 debian ter recibido
os sóldados voluntários que preY
taron ese ano servizo na Cruz
Vermella da cidade de Lugo. Por
último, outra irregularidade é a
contratación~ en Decembro de
1994, por duascentas mil pesetas
ao mes, do concelleiro socialista
de Quiroga, _Xosé Luis del Pont
Losada, que, entre nómina e
despedimento -aos seis mesespercibiu un millón e médio de
pesetas. Losada foi contratado
-sen currículum e sen concurso
públiccr- para facer un inventá- ..
rio de bens que en anos anteriores fuco persoal da Institución. •

DA\.11-1. Rm.11-1u1

Entre os mellares Webs
do estado
Dende a aparición de Vieiros, o barrio galego en Internet, o pasado 24
de febreiro, coincidindo coa data de nacemento de Rosalía de Castro
e ilustrando co seu nome a pretensión de emular aquela revista galega
que abriu novas formas de entender a publicación en galego, moitos
foron os sinais de recoñecemento cara a esta iniciativa. Viaxeiros, cibemautas de todo o mundo, envían mensaxes a diario para expresaren
o seu recoñecemento ó barrio galego. O labor de Vieiros como elemento de cohesión e normalización da comunidade galega vai acoro~
pañado dunha avanzada presentación, facendo uso das últimas innovacións técnicas e dun deseño pensado para aproveitar ó máximo as
potencialidades da WWW. O reéoñecemento deste savoir foire non se
fo{o esperar e, dende pouco despois da súa aparición, as revistas espe~
cializadas de todo o·e&1:ado facíanse eco da súa alta calidade e orixina~
lidade: SuperNet, Net Conexión e Web, as tres revistas españolas especializadas na Internet, dedicáronlle un apartado especial a Vieiras.
O alcance de Vieiros non é cuantificable nestes momentos na súa promoción mundial. A marxe qos buscadores de roáis prestixio do mundo (Yahoo, Altavista, Excite, Lycos .. .) existen enlaces de acceso a Vieiros non s6
en boa parte das páxinas de creación galega, senón en webs de distintos
puntos do planeta orientadas cara ás linguas, as culturas da península ibérica, o mundo celta e multitude de páxinas persoais que atopan en Vi.eiros
omodo de acceso a aspectos particulares de Gaµcia en Internet.
No mes de xuño unha nova revista, MacFormat, de enorme prestixio
no ámbito do deseño e multimedia, vén de escoller Vieiras como un
dos mellores webs do mes, constatando que o mundo dos profesionais da edición dixital percibe o barrio galego non .so como o referente para os usuarios galegos da rede, senón como un recurso dos
de maior calidade do estado.•
•
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Oinsubmiso Manuel
Caride ingresa en prisión
O insubmiso Manuel Caride
non poderá celebrar o Día da
Pátria en liberdade, o 15 de
Xullo ten que ingresar en prisión para cumprir unha pena
de dous anos, catre meses e
un dia de cárcece pola sua
negativa a cumprir o servizo
militar. Os insubmisos que xa
foron condenados non están a
ser excarcerados por mor da
entrada en vigor do novo Código Penal, o pasado 25 de
Maio, pero o tempo que estexan na prisión será descontado á inabilitación de
corresponda, segundo sexa
insubmiso á míli (entre doce e
catorce anos) ou á PSS (de
dez a doce anos). Xunto a
Manuel Caride, outros dous
insubmisos están nos
cárceres galegas.+

As rebaixas non

comezaron para todos
A nova Lel de Comércio, de
carácter estatal, está a regular por primeira vez as rebaixas de verán, pero está a ter
efectos dispares segundo a
zona que se trate, xa que o
texto legal está concebido
segundo un critérlo máls
adpatado-ás comunidades
mediterráneas que á Gallza.
No naso pafs non todas as
tendas aplicaron as
rebaixas, que deben comezar o primeiro de Xullo
como moi -cedo. O grupo lnditex, matriz de Zara, ainda
non colgou o cartel das rebaixas e agardará uns dlas
máis. A situación galega é
diferente á do resto do Estado, xa que aqui o bon tempo
retrásase até ben meiado o
mes de Xuño, daque1a, as
grandes cadeas estatais
-sobretodo de roupacomezan a rebaixar duas semanas despois da chegada
real do verán, algo que non
poden suportar os
pequenos estabelecimentos
comercial s.+

OOurense retoma
á Segunda División
Coa victória frente ao Granada o Sábado 29 de Xuño, o
Ourense superou a liguiña de
promoción e ascendeu a Segunda División da man do técnico António Teixido, o
mesmo que subira á equipa
na tempada 1993-94 desde 2~
B. Daquela, durou só un ano a
permanéncia na categoría e,
posteriormente, a equipa de
futbol enfrentouse a graves
problemas que a piques estiveron-de facela desaparecer.
Nesta liguiña enfrentábanse
ao Granada, Sporting de
Xixón B e Valéncia B aos que
~ superaron. No estádio de Los
Cármenes de Granada estiveron máis de cincocenjos afeizoados do Clube Deportivo
· Ourense animando a sua
equipa, que chegou na tardiña
do Domingo á cidade galega,
senda recibidos os seus membros por unh<f marea <:le viciños. Do Ourense, única equipa de futbol na Segunda División, hai que reseñar que de
22 xogadores que ten, 19 son
da provínuia. +
,)i
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OPNV quere unha negociación secreta, m_entres que ETA pretende que seña pública
.

.

Cámbios significativos despois da trégua de ETA e
do comunicado de Ajuria .Enea
-*A. EIRÉ

O final da trégua por parte de
ETA como res posta ao comunicad o da Mesa de Ajuria
Enea deixa un ronsel de significativos cámbios en ambos
contendentes. A principal discrepáncia está agora no xeito
de levar a cabo a negociación.
O PNV pretende que sexa secreta, mentres ETA pide luz e
taquígrafos. Esta mesma discrepáncia foi xa a que puxera
fin ás conversas de Alxer.
A oferta de ETA nas vísperas da
reunión do Pacto de Ajuria Enea
e a contestación da Mesa puxeron de manifesto que, ainda con
visións distintas, a maioria da
povoación de Euskadi está desexando que "pase algo".
O PP, instalado no governo central, abandonou a postura anunciada no periodo eleitoral de negarse a negociar, así como a de
realizar unha política de reinserción individualizada ou a de esixir o "cumprimento íntegro das
penas aos terroristas". A exixéncia destes princípios servíralle,
na anterior lexislatura, para ameazar co abandono dos pactos de
Madrid e Gasteiz. O partido conservador tamén se opoñia ao
achegamento dos presos aos
seus fogares. Mayor Oreja tomou a pasada semana decisións
en sentido contrário que difícilmente terán volta atrás, a pesar
mesmo da oposición dos sectores máis españolistas do partido.
O PP aceitou negociar con ETA
e deu crédito ao PNV para que
levase a cabo os contactos que
considerase oportunos . Só un
dos presos, dos 33 acordados,
falta por trasladar a unha prisión
perta da sua residéncia. Tamén
serán trasladados á península
os bascas encarcerados en prisións das lllas Canárias, principalmente os do Salto do Negro,
que foron os máis combativos,
con múltiples taigas de fame e
motfns, na demanda do seu
traslado. O governo tamén comezou a posta en liberdade dalguns presos etarras, ao tempo
que indultou, como parte tamén
deste cámbio de actitude, a vários militantes de Terra Lliure.
Todos estes cámbios poden incluirse nos acordes de governo
selados entre Aznar e Arzallus.

Clima de diálogo
Deuse un paso tamén favorábel
á criación dun clima que permita
un diálogo en secreto, prévio a
calquer negociación. Para o Estado era preciso igualmente retornar a posturas de racionalidade que permitan dar pasos políticos, despois de vários meses
de campañas moi viscerais nos
méios de comunicación, sobre
todo após dos atentados de
ET A, que o próprio PP aproveitou no seu benefício eleitoral.
Tamén se deu a coñecer á opinión pública que, durante todos
estes anos nos que se negou

As protestas de familiares de refuxiados bascos en Bruxelas (Bélxica) realízanse desde hai maitos anos. Esta imaxe é de
Febreiro de 1979

sistemáticamente a existéncia
de contactos, estes non só se
produciron, senón que mesmo
foron abundantes. Coñeceuse
agora a mediación do Prémio
Nobel Pérez Esquive! , pero tamén a iniciativa de ETA de talar
con membros da Administración
socialista, como o director xeral
de lnstitucións Penitenciárias,
David Beltrán. Pódese deducir
destas informacións que ETA
tomou a iniciativa e propuxo como interlocutores a vários dos
seus principais presos.

Outro dc;>s feitos dignos de ter
en _conta foi a manifestación de
Elkarri celebrada o Sábado 29,
non tanto polo número de manifestantes, menor que neutras
ocasións, senón palas persoas
que participaron e tamén polo
trato que mereceron -máis receptivo- por parte da movilización de HB, moito máis numerosa. Na marcha de Elkarri déronse cita significativos ex- militante abertzales e mesmo algun
dos fundadores de ETA, asi como numeroso clero do entorno
de HB e persoalidades destacadas, como a maioria dos ex- directores do diário Egin.

a direción de KAS, pola sua
banda, insístese na necesidade
dunha solución política sen premuras-. Consideran que ETA e
o MLNV están cada vez máis
fortes, demostrando grande capacidade movilizadora e combativa, dinamizando a unha
mociaade numerosa que nutre
as suas filas. Opina este sector
que é o Estado o que se encentra na situación máis delicád a. Ainda concientes de que
ETA non vai impar n·unca as
suas condicións, coidan que a
dinámica europea conducirá
irremisibelmente ao Estado español a negociar.

O PNV parecía consciente desde un princípio de que a trégua
de ETA non ia ser definitiva. Os
nacionalistas sempre insistiron
De momento, e ainda que se esA maioria dos militantes abertzales que abandonaron HB ou
t_abeleceron pontes para avanzar
en que as negociacións para dar
resultados tiñan que ser secre- - foron desprazados dos postas
cara á paz, é moi probábel que
de responsabilidade por unha
continuen os atentados, as detentas, imaxe das palestino-israecións -nalguns casos indiscrimilís. A ETA critícalle duramente
dinámica política, tan exixente
este partido a sua ánsia de ocucomo a de Euskadi, non entennadas- e as descalificacións múpar as primerras páxinas dos
tuas, mesmo que se senten a
de a postura de HB nen a polítixornais, coma se non ti vese
mesma mesa secretamente os
ca que seg ue ETA. Para este
nengunha outra estratéxia. Ainsector é imprescíndibel unha
negociadores. O que se dilucidará
da así o partido de Azallus consiagora e se se escolle a fórmula irnegociación, ainda que sexa á
dera un grande trunfo o ter feito
landesa como pretende ETA, ou a
baixa, que teria como cerne a
reinserción- dos presos. Desde
mudar de postura ao PP. Creen
israelí cor:rio qu.er o ~NV. •
que a situación para negociar é
mellar que a de cando se sentaM. VEIGA
ron en Alxer os responsábeis de
ET A e os que lago resultarian
acusados de montar os GAL.

a

Cámbios no abertzalismo
Tamén nas fileirasabertzais se
produciron cámbios esta semana. Se cadra o máis significativo
foi o comunicado conxunto dos
sindicatos ELA e LAB, exixindo
do gove(no unha vontade política negociadora e de ET A unha
prolongación da trégua . .LAB
presentou por primeira vez unha
postura própria, en parte diferenciada da de HB, sen dúbida
influida pala liña unitária que
manten con ELA e que lles permite a ambos ·conformar un sin.dicalismo nacionalista maioritário en Euskadi. O secretário xeral de LAB, Rafael Díez ·us·abiaga, acusaría despois ao Governo central de desaproveitar a
.iniciativa de ETA, boicoteándoa.

Do11acións ari.On_imas

A versión do suicidio

de Ruano queda
sen argumentos no xuízo
O xuízo pala marte de Enrique
Ruano chegou con vintesete
anos de retraso pero co ánimo
de aclarar un feíto que a policía
non dubidou en considerar suicidio. Ruano era estudante·de
Direito no ano 1969 e membro
do Frente de Liberación Popular cando a policía o detivo e
· tres días despois levouno a un
piso céntrico en Madrid,
alegando un rexistro: Segundo
a versión oficial da Brigada Po1ítico-Social, tirouse a rua e
morreu. A teima da familia e
dos avogados amigos de Ruano foron os motivos de abriFeste xuizo, no que se sentan
·no banquiño Francisco Luis
Colino, Jesus Simón Cristobal
e Celso Galván , non sen antes
exhumar o cadáver e
descobrer que lle faltaba un
oso, o que posibelmente tora
afectado por un disp;:iro. A tese
do suicídio, xustificada pala policia no Abe os dias despois da
morte, foi descartada por psi cólogos e profesores de Ruano
com~ Gregório Peces-Barba.+

O primeiro ministro
de Portugal valora
a cooperación coa Galiza ·
"O Governo nao está
interessado em apoiar a
liga9ao fluvial Caminha-La
Guardia, mas sim entre Caminha e A Guarda", dixo o
primeiro ministro de Portu- gal, António Guterres nunha
visita a Paredes de Coura. A
preferéncia do primeiro ministro portugués pola denominación galega sobre a española é unha novidade e
foi interpretada pola prensa
de Lisboa como "um sinal
da vontade de
aprofundamento das
rela9óes luso-galegas". O
desexo de mellorar as relacións entrambas beiras do
Miño concré.tase, ademais
de comunicar Caminha coa
Guarda, no pulo que o
GQverno quer dar á construción da autoestr.ada entre
Braga e Valan9a, que permitirá unir A Coruña con
Lisboa no horizonte do ano
1998.t

OGoverno resposta
~o BNG que a reforma
do CAP segue adiante

O Governo respostou a Fran~ ·
cisco Rodríguez que a reforma
Os partidos políticos poderán financiarse através de empresas e pardo Curso de Adaptación Pedaticulares sen ter que identificar aos seus benefactores·, segundo 'unha
góxica segue adiante, que o
nova proposicion de lei do PP. Cada forza política poderia recebir
curso ampliase en tempo e se
anualmente 900 millóns de pesetas sen que ninguén saiba de onde
restrinxirá o acceso se se conproceden os carros.
sidera necesário: Nas recentes
mobilizacións universitárias el")
O problema da financiación- ilegal, que levou a alguns partidos a urcontra desta reforma, os estudantes temían que a reforma
dir verdadeiras tramas para abastecerse de fondos, pode quedar resolentrará en vigor o vindeiro curto ao outorgar .amparo legal o que antes era tachado de corrupción.
so o que é corroborado polo
O PP, que na pasada lexislatura lanzara os seus dardos eontra o PSOE
Governo. O BNG sinala que
polo caso Filesa, optou agora polo camiño menos decente. No canto
alongar até dous anos máis a
de propoñer utiha redución do tempo de duración das campañas eleietapa universitária só contrae
torais ·e de incitar ás forzas políticas a aforrar en prc;:>paganda, verdadeiperxuizos ainda que sinala que
0 Governo de Madrid deixa as
ra sangria para os tesoureiros, fonte de derroche social e de desigualdade entre os partidos concurrentes ás eleicións, deddiu legalizar o soportas abertas para que sexa a
Xunta a que vaia introducindo
bomo ao estil~ a;nericano. Ni.nguén poderá dicer que ®: empre~ário
matérias relacionadas coa peque entrega m1llons a un pamdo, en secreto, actua por filantropia. •
. dagoxia nos últimos cursos
L-------~-----.,...'-·'-'.,-.;.'-· _
· _- _
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René Canjura
'Os salvadoreños ternos que volver aorganizarnos'
'* M.V.
En ·Marzo do próximo ano celébranse no Salvador eleicións l9cais e lexislativas. A Frente Farabundo Marti pola Liberación Nacional, antiga guerrilla convertida agora en
partido' político, competirá con Arena, forza

tradicional de extrema dereita que ocupa o
poder. René Canjura viaxou a Galiza para recabar observadores internacionais que garantan a limpeza dos comícios. Como alcalde do município de Nejapa reuniuse en Galiza con munícipes do BNG, asi como con diversos colectivos sociais e de solidaridade.

A guerrilla salvadoreña era a
ron terras non teñen recursos
meados dos oitenta1unha das
para producir". Outros dedícanrnáis fortes de latinoarnérica.
se á delincuéncia, sobre todo
Os gastos que traía consigo a
ex-soldados seo ocupación, nen
guerra acabaron
ofício. Canjura lapor ser insupérá- ·
menta que a co·mu ni dade interbeis para ambos
bandos, sobre ·
nacional, que
tanta atención
todo unha vez
rematada aguemoderación prestaba ao país
no tempo de guerra fria. Pero as
non
Servi' U
causas, despois
rra, agora o teña
case esquecido .
de doce anos de
de moito.
conflito, non evo- .
Ofensiva ·
lucionaron seAlguns
gundo o previsto
neo-liberal
.po1a· FMLN. "Os
entregaron todo
A economia salacordes de paz
,
b'
non se curnpri- . J1
cam
10
vadoreña estaba
•
governada no
ron -sinala Re- 1 de nada"
né Canjura, vicepasado por cap residente da .
torce famílias de
rnaior organizaterratenentes.
ción de rnunicíCanjura bromea
con que este núpios do Salvador
e alcalde de Nemero xa se amjapa-. . Ainda
pliou un pouco:
está pendente a
"quizá hoxe sereforma eleitoral
ñan dazoito". Pee a da xustiza, ·
ro, sobre todo,
tarnpouco se reos salvadoreños
al izaron o 40%
temen ás privatidas transferéncias de terras
zacións e ao neoliberalismo
- previstas".
que está a encarecer os précios dos produtos básicos. Os
Miles de ex-cornbatentes de
ingresos das farnílias ch'i!gan
ambos bandos encóntra·n se
de tres fontes principais: as
axudas externas, baixo a forma
agora nunha situación moi difícil
de donacións ou créditos blan"porque rnoitos dos que recebi-

IA

·ª

dos , as remesas dos emigrantes e o cornércio. "O que non
hai, nen está previsto, é indústria", lembra Canjura.
O Salvador está povoado por
máis de seis millóns de persoas ,
pésie a dispoñer de menos da
metade do território de Nicarágua, que sen embargo canta
con moita menos povoación. Un
millón de cidadáns vive nos Estados Unidos , sobre todo na
área de Los Angeles. Dous millóns de salvadoreños, residentes no território nacional, dependen dos seus envios de divisas .
Pero os emigrantes están pendentes da nova lexislación norteam eri can a -a enmenda
187- que os pode facer regresar ao país.

A división da FMLN
Pouco despois das eleicións
de 1994, a FMLN dividiuse. Alguns dos seus rnáis coñecidos
membros criaron o Partido Demócrata . " Houbo xente que
cárnbiou a sua posición , que se
comezou a definir como socialdemócrata , logo situouse no
centro-esquerda e mesmo chegou a acordes pontoais con
Arena". Rene Canjura recoñece que á par do desarme militar houbo un grande desarme
ideolóxico. A caida do socialismo real ''fixo que quedásemos
sen pontos de referéncia, nun
país moi ideoloxizado".
Pero a moderación non serviu
de rnoito. "Alguns entregaron todo a cámbio de nada. Os próprios sindicatos se debilitaron,
colleron medo á propaganda
dos méios de comunicación que
os tachaba de revoltosos e de
comunistas. Pero a situación
obxetiva segue tan grave ou
rnáis que antes : hai fame, despidos. Non queda outro camifio
que volver a organizarse. Nesa
liña a FMLN está a reunificarse.
Agora somos un partido con
tendéncias, pero xa non hai que
consultar a cada forza por separado para tomar unha decisión.
Ternos diversidade de pensamento, pero decisións unificadas. Con isa pretendemos tamén que a base e a povoación
participe máis na política. Estamos criando un proxecto alternativo de nación que se confronte co neo-liberal".

. .. ' .......
..
~

"A dereita salvadoreña encóntrase fortalecida -recordamentres que os militares autores. de numerosos crimes seguen impunes". No Salvador
actual ainda se producen tres
• mortos diários por motivos políticos. · Moitos son militantes da
FMLN. "Querernos que veñan
observadores internacionais a
presenciar as próximas eleJcións, porque iso dalle confianza á povoación e condiciona os
intentos de fraude" .•
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Acoalición de governo pode adiantar en dez pontos aZiug~nov

PODLRLS MUNDIAIS.

Lébed, o gañador
que non·figuraba ·entre os candidatos
Alexander Lébed, aliado de
leltsin a conta do 14,5 por
cento dos votos que recadara
na primeira volta, é quen máis
partido tira da enfermidade do
Presidente e da vantaxe da
coalición de governo sobre a
fronte de Ziugánov na segunda volta das preside)lciais.
Trunfa un gañador que non figuraba entre os candidatos.
A pesar da baixa de case dez
pontos na particjpación, os libre-mercadistas de lavlinski, o
paracaidista Alexánder Lebed
(sen partido) e o actual presidente adiantan á coalición de
Ziug ánov con arredor de dez
pontos , dacordo cos cálculos
das primeiras mesas abertas.
Coa pública admisión de dous
ataques de corazón no remate
da campaña e de que padece
cirrose hepática, leltsin parece o
candidato que gaña só para entregar a Lébed o relevo despois
de proclamar ao ex-comandante
da 14 división e ex-tenante xeneral coma o seu sucesor.
O tapado Lebed, fora destituido
do mando da 14 división no verán
pasado despois de rifar cos seus
superiores. Leonid Radzikovski, o
seu director de campaña canta a
sua breve carreira política nun
dos moitos grupos rexeneracionistas evaporados nas eleccións
ao parlamento e descrébeo coma
un xogador con só dez rublos ,
abrigado a elexír entre un prato
de caldo ou unha ficha de ruleta.

' aposta eleitoral defendeu o
Na
proteccionismo , o peche de
fronteiras, o libre comércio e a
autorídade contra as máfias .
Non por carecer de partido, programa polltico ou aliados coñecidos tivo menos audiéncia na
televísión e na prensa governamental , que o converteu no seu
personaxe favorito. Ex-boxeador, rifón, barulleiro, Lébed Fala
de acabar cos inimigos do pais
antes que de procurar solucións
aos problemas. O mesmo que
leltsin , experimenta a urxéncia

O presidente
norteamericano
Bill Clinton
foi o principal
amparo de
leltsin que
revalidou
a sua vitória de
hai cinco anos,
ainda que
cunha
porcentaxe
notabelmente
menor
devotos.

de contar cun partido para defender os votos que levantou
como espontáneo e correspon de como político a un proceso
de acumulación de riqueza que
vai deixando polo de agora máis
máis vitimas que privilexiados.
Lébed é partidário de instituir unha vice-presidéncia executiva
con amplos poderes, de reformar
a Constitución e mesmo de pechar unha alianza con todas as
forzas poi íticas para governar
nun periodo que considera emerxente. Que esta proposta se pareza á do governo de coalición
que defendeu Ziugánov o 26 de
Xuño non merece comentários
de leltsin que criticara duramente
o oferecemento do comunista.
Lébed aparece na banda contrária de leltsin cando di que en
Rúsia entran moitos produtos e
saen poucos. Hai tempo que
moitas das empresas estatais
privatizadas por leltsin non teñen a quen vender o que fabrican nen quen lles forneza matéria prima. Unha parte dqs créditos de campaña foron para pagar os salários desta .m~quina
Industrial que agoniza a diário.
Ziuganov non inclua no seu programa un trasacordo desta liquidación do património produtivo xa
que o camiño andado condiciona
o programa e a estratéxia do
PCR. Unha parte das empresas
públicas refundadas coma Sociedades Anónimas Laborais á som-

bra de leltsin, procuraron dÚrapte
a longa campaña un pacto con
Ziuganov a pesar das contraofertas do governo de Chernomirdin. Para contrarrestar esta tendéncia, leltsin sustituiu a Anatoli
Chubais por Vladimir Kadannikov, ex-xerer:ite da fábrica Lada.
Sobre os resultados das duas
voltas desta elección presidencial pesa non tanto a privatización que Chub~is alcumara de
segunda revolución como o o
xeito de levala a cabo. De feito, a
oposicion á leltsin dentro e fora
do seu pantasmal partido evitou
que as empresas .se vendasen
ao maior postor e no canto pasaran aos proprios obreiros e á dirección de cada fábrica. As fábricas vendérailse coma Opción
Dous na lexislación qUe se pasara na Duma e abreu a porta á
propriedade do 51 por cento do
capital das empresas para os
obreiros. Decantáranse por esta
fórmula o sesenta por cento das
empresas con máis de mil traballadores e o 70 por cento das que
tiñan máis de douscentos obreiros. Ziugánov defendou na sua
campaña ao capital ruso contra o
das multinacionais, o que lle
atraia o interese das SAL tanto
como os calificativos de ultra-nacionalista nos xornais e nas emisoras dos grupos de presión occidentais que non renúncian a
unha opción de compra. Nunha
situación económica desesperada, o pan para tioxe do ·Gov.ero
val mais que o programa.+

Venezuela, un país para querer
8* ANA MOSQUERA

No ano 1977 o governo venezolano, inflamado polos ingresos do
petróleo, ideou este lema turístico:
"Venezuela, un país para querer".
Mostrábase un litoral de praias
virxes e o esplendor dun país desenrolado que nos facia mirar para aquí coma se isto fose o terceiro mundo. O progreso era espectacular e acometéronse grandes
obras públicas: autopistas que
atravesaban selvas, o metro de
Caracas... Pero todo isa era irreal
e nunca sé chegou a criar uriha
infraestrutura social mínima, xa
que nen daquelas se podia sair á
rua eón certa tranquilidade.
Venezuela convertiuse así nun
Estado do terceiro mundo cunha
capital de apariéncia e nivel de
consumo ·do ~rimeiro mundo.

Ao baixar o précio do petróleo
o paJs espertou dun soño doce
e atopouse coa realidade. O
exército de pobres que malvivia
nos tempos de esplendor viuse
privado dos produtos básicos
retidos por unha ralea de especuladores. Perderon os sell'S
traballos e as escasas axudas
sociais que lles foran concedidas anos atrás.
Caracas xa non é só unha cidad e tensa. Converteuse nunha
das cidades máis perigosas do
mundo, con rnáis de 800 asesinatos no que vai de ano. Pero
estas cifras non incluen as martes que fai a Garda Nacional
que de sempre entrou con saña
na Universidade Pública Simón
Bolívar, a mesma que disparaba
sen discriminación nas portas
dos c~léxios cando perseguia a

alguén e sen dúbida a mesma_
que hai poucos anos causou
tantos ·mort.os que nalgurihas
ruas, segundo cantan es v~ci- ·
ños, o~ cadavres tiveron que ser
recollidos con pas mecánicas:
Tamén cantan que a rev9lta an~
terior foi provqcada desde o pazo de MirafJores para pór en arde a Universidade.
Os nasos ..emigrantes din qu~
as desigualdades nunca foran
tan grandes e que vai haber unh a guerra. Pero a guerra xa
empezou. Silenciosa e desorganizada. Ameaz~ o cómodo
estilo de vida das erases médias e só vai rematar cando lle
dean unha solución a ese exército de pobres aos que :hai case
vinta anos consegt:1iran convencer de que Venezuela era un
país rico e pará querer.+
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Sindicatos denúncian·o Cúmio dos ·
Quince por discriminar aos parados
A Confederación Austriaca de Sindicatos anunciou a interposición dunha demanda no Tribunal Europeo de Luxemburgo contra dos acordes adoptados polos 15 no cúmio celebrado na cidade italiana de Firenze por marxinar aos 18 millóns de cidadáns comunitários en situación de desemprego.
O presidente da Confederación sindical, Fritz Verzetnisch , considera inadmisíbel que os esforzos da UE no cúmio se centrasen
unicamente na resolución da crise das ''vacas tolas" e na consecución dun novo tratado de extradición mentres que se relegou o
problema do paro. Verzenistch refería-se á non aprobación no cúmio do plan do presidente da Comisión E!Jropea, Jacques Santer,
para dedicar 1.200 millóns de ecus dos superávits comLinitários á
loita contra o desemprego. "As vacas e os terroristas cantan claramente máis que os case 20 millóns de parados", laiu-se o dirixente sindical no anúncio da presentaciór:i da demand~. +

<rs funcionários da ONU
contra as inxeréncias do G· 7
'

Funcionários {Je distintos organismos da ONU celebraron a pasada semana manifestacións ante as sedes de Nacións Unidas
de Viena, Xenebra, Nova York, Londres, Montreal, París e Roma
para protestaren polo que consideran unha inxeréncta dos Governos dos países ricos no·desenvolvemento dos labores da Organización. Ao tempo, fixeron público un comunicado no que
acusan aos estados do denominado Grupo dos 7 de querer convertir as actividades da ONU nunha prolongación das suas políti- cas de Exteriores e Económicas e de ''facer cada vez máis nomeamentos políticos mentres se reduce o presuposto, se recorta
o persoal dos organismos da ONU e se sus_pen?en proxectos".
Os funcionários sinalan tamén que os países rjcos confunden
conscentemente a finalidade dos prestamos· da ONU cosque
concede o Banco Mundial e lembran que mentres os do BM están sempre condicionados a determinadas políticas, os de Nacións Unidas deben unicamente obedecer o critério de que servan para financiar proxec;tos que contribúan a xerar un tipo de
desenvolvemento sostibel. Por último alertan sobre o feito de
que tres dos estados integrantes do G-7 (EEUU, Fráncia e Reino· Unido) sexan tamén membros permanentes do Consello de
Seguridade da ONÚ con dereito a veto.+
-

Os paramilitares asasinan
a 26 campesinos en Chiapas
Grupos paramilitares coñecidos com9 "guardias blancas" asasinaron a pasada semana a 26 indixenas e camponeses chiapanecos, no que a lgrexa Católica e a Comisión Nacional de Intermediación (CONA!) ,
consideran un intento de provocar' unha
g~rra fraticida que
abrigue a paralizar
as negociación$ entre o EZLN e o Governo.
Segundo o bispo
Samuel Ruíz, a táctica · empregada
consiste en finxir
enfrontamentos entre dous grupos de
"delincuentes" que
se desenvolven nas
povoacións e rematan sempre coa
marte ,de indíxenas
e camponeses alle·os as manobras.
Neutras ocasións
son militantes declarados do partido
no Governo de México, o PAi, os que
se enfrontan aos
do opositor PRD, e a última novidade e a aparición no norte
de Chiapas de comunidades evanxelistas que agreden. aos
católicos. O bispo de San Cristobal das Casas asegura que
en calquera dos casos se trata de intentos de disfrazar a realidade, dando a impresión de que existen enfrentamentos entre os próprios ·chiapanecos. O obxectivo real é crea r en
Chiapas unha situación de violéncia tal que xi.Jstifique a intervención militar do Exército. +

1 1 Está usted hablando
1 con la universidad de
1 Santiago. Dentro de
1 un instante
1
1 atenderemos su
1 liamada. Está
1 vostede a falar coa
·I Universidade de ·
: · Santiago. Dentro dun
intre atenderemos a
sua chamada". Son
as ordes bilinguistas
do rector Villanueva-

reito·r Vilanova.

Quéixase o actor

1
1
1
1

Francis Lorenzo,
nunha entrevista que
publica El Progreso,
de que en Madrid lle_
din: "Pero ti, rapaz,
onde vas cori ese
acento e coa boa
pinta que tes". O
protagonista de
Médico de família tivo
que pasar moitas
horas facendo
prácticas de dicción
para tratar de
disimular o deixe
galego, en canto se
permite que prolifere
o ton- andaluz, catal~n
ou canário.

1
1
1
1 Fraga e Pérez

Varela fixeron de
anfitrións, o pasado 1
- de Xullo, dos editores
da revista Reader's
Oigest, unha
publ icaCión
norteamericana ·
pagada pola .: .
fundación Dewitt
Wallace, r~lacionada
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naso país, e dicer os cartas,
produto das nasas compras,
non se volven a investir aquí
para criar riqueza, senón que
van a criar postas de traballo e
indústria, ben lonxe.

¿"Hablaremos
en gallego, no?"
Fiquei pampo o outro día cando
souben o que había : o Pesoe
anunciaba unhas xornadas de
·debate, en honra e celebración
do 60 aniversario da votación
triunfal do Estatuto Galego. Os
temas anunciados desas xornadas eran de certo asombrosos
para vir de
quen · viñan:
Galeguismo,
Progresismo, Era penoso·veA Nasa Tradición, O Esta- los apuros.de
tuto, AutonoAbel Caballero
mía, Autogoberno ... , onde por expresarse
se falaría de
en galego,a
Faraldo, de
Castelao, dB pesar de levar
Bóveda ... En
verdade que é escrita asúa
abraiante esa intervención
maneira de falar, cando ben
se sabe quen
son os1 talan. tes. Velaí un ha ofensiva na- ·
cional-galeguista que deixa coa
boca aberta a calquera. Santa
evolución a desta xentiña, a dos
nO$OS políticos pesoeiros, anque·
sospeito que neste caso _non é
evolución senón camuflaxe.

Axiña, por médio da sua poderosa promoción e a súa política de
précios, acaparan o mercado de
certos sectores (alimentación,
electrodomésticos, etc ... ), coque
logo de Liquidar a competéncia
e criar o hábito de compra no
seu establecemento á xente,
restitúen ao seu valor real aos
précios ou , moitas veces, increméntano (isto levoulles, en Lugo, sobre ano e médio) .

PARA RECUPERAR
POSICIONES NOS VAMOS
A HACER GALLEGUISTAS
EÑ GALICIA, VALENCIANISTAS
EN VALENCIA, VIGUISTAS

to na pregunta de aquel como
Unha manobra viradoira que
na resposta de esta. ¿como
manda chov·er. Porque resulta · non se ía talar galega nun acto
que o impulsor desta iniciativa,
de exaltación do galeguismo?
o novo autonomista, o converso
Claro que se falou galega, como
do Estatuto, o recén descuberto
a lingua ritual que é cando cómdefensor da enxebreza e afervopre-botar man dela nun acto ofiado apóslolo do galeguismo, é · cial. Porque -á parte diso xa. se
nada me·nos que Paco Vázquez,
sabe: nadiña, nada de nada.
o noso ínclito alcalde coruñés.
Cousas ve redes ...
De calquera maneira hai que recoñecérlle-lo esforzo. Era penoTotal que do pasmo xurdiu a cuso ve-los apuros de Abel Cabariosidade, e dispúxenme a asisllero por expresarse en galega, a
tir a tan insólitos actos no audipesar de levar escrita a súa intorio do Hostal, aproveitando
tervención. Non era asemade
ademais a· circunstancia de ter
menos patético o esforzo que farecibido unha amable invitación
cían Goniález Laxe e Paco Vázpor parte dos organizadores.
quez por falaren coma a xente.
Tremenda fo1 xa a miña primeirá -Dende logo hai que recoñece-lo
impresión antes do acto de- empeño que alí ¡:>uxeron un fato
apertura. Pasaban onda min ·efe señoritos, coruñeses ou non,
- García .sabell e Paco Vázquez,
para convertirse dian1e do audie o Presidente da Academia
torio nun "galega coma ti". Foi,
preguntáballe ó Alcalde:
abofé, un espectáculo inefable.

- ¿ J:lablaremos en gallego, no?

Do debate en si nin vale a pena
talar. Moi1o se cri1icou alí ó feito
-Hombre ...
_ de que Pujol se entendese con
Aznar, pero por contra nada se
E aí quedou resumida a subs- · dixo do que se tiña entendido
tancia de todos estes actos, tanantes con Felipe González. Todo o interese do acto estaba para min no eido concreto do momento galega, co seu miolo tan
novedóso da virazón sensacional nos auténticos sentimentos
pesoístas.
Pasaba o tempo, e verdadeiramente eu non daba saído do
meu abraio. ¡Paco Vázquez,
galeguista! E non é conto, pois
que alí non había trabucamento
ningún. A cousa era así, e máis
nada. Porque había que estar
alí; había que oír ó meu alcalde
cando talaba, enchoidiño de
entusiasmo, do compromiso todos ternos coa nosa lingua.
Cousa de non crer. Era para
pensar que estaba un soñando,
palabra que si.

Especialidade en cervexas de importación, .
dragóns e mazmorras.
• '
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O porque do non
ao Hipermers:ado
de Pontevedra
En relación coa polémica da implantación do Hipermercado Continente en Pontevedra, gostaríame apuntar unha pequena reflexión, baseandome coma exemplo
na repercusión que o seu establecemento tivo, e ten, na cidade de
Lugo, coa finalidade de ampliar
os puntos de
vista e opinión
dos nosos veciños/as ponte- Agran maioría
vedreses.

dos cartos

Dicer que a
instalación do ingresados son
Hipermercado investidos fóra
será unha ruina para Ponte- donoso país
ved ra, quizais
sexa un pouco
precipitado, xa
que as obras de instalación xerarán actividade económica para o
ramo da construcción, aínda que
tamén é certo que a empresa
instaladora de interiores da cadea para toda España é bilbaína
e a man de obra contratada é a
través de empresas· de traballo
tempqral (contratos basura).
Agás deste corto espácio de tempo (ano ou ano e m$dio) de construcción das instalacións, a súa
positiva influéncia na economia
da comarca deixarase de notar.
Esta empresa ..:_multinacional
francesa- crea empregos en
precário e, normalmente, cunha
plantel moi reducido en proporción ao volumen de ingresos.

Sorpréndeme ler que algún comerciante pontevedrés defenda a
súa instalación, a non ser que teñan intereses pontuais na apertura, á longa estes hipermercados
absorven todos os sectores que
poden por médio da guerra de
précios (fixérono cos próprios pequenos comerciantes instalados
no seu recinto de Lugo).
Ao persoal da Administración
tanto pública coma privada, que
xeralmente son proclives a estes
hipermercados, recordarlles que
a existéncia do seu poste de traballo, normalmente, e principalmente en Pontevedra, apoiase
nos impostas que ingresa a pequena e mediana empresa, e os
seus traballadores -na súa
meirande parte con emprego fixo-, e que son (sen esquecer a
Pesca e a Agricultura) os que realmente cotizan ao fisco. O que
tributan estas grandes empresas, é ben pouco (vén· de recoñecelo o Governo hai pouco).

É fundamental logo, para o desenrolo da cidade e dos seus
principais sectores económicos
o apoio do Concello ao comércio (que é co sector público o
motor da economía pontevedresa), prestándolle a súa colaboración informativa e administrativa, para favorecer a labor de comercialización de productos au1octonos e foráneos nas mellares condicións para a povoación
(na súa fundación coma vila na
ldade Media, este era o cometido do Concello de Pontevedra,
a súa razón de ser).
Se así fose, de seguro que Continente non pensaría en vir a
instalarse aquí.
Haberá que tomar nota de quen é
o que defende os' nosos sectores
produtivos e, os que defenden os
alleos ou os seus próprios.
Non nos esquecemos , nestos
tempos tan revoltos: "O que dá
o que ten, a pedir ben".•

C.A.M.C~
(PONTEVEDRA)

Corrupción
no Claustro
da Universidade
de Compostela

Os produtos que venden, en xeral, son produtos de fóra, e dicer
os produtos autóctonos perden . O Claustro da Universidade de
O malo é que isto, con todo o
capacidade de venda, e non
Santiago de Compostela acaba
que ten detrás, non é un soño . porque non sexan de calidade,
de renovar os escanos corressenón todo o contrário.
pondentes ao estudiantado . Tras
que é un pesadelo. •
as eleicións, celebradas o día 18
MANOEL RWEIRO LOUREIRQ • A gran . maior.ía .dos •cartos in-,
de Abril ,, todG> -aplOr.itaba a un
. . . . . . ·. · (A.CORUÑA)" ' gresaCtos ~on ·investid'os' fórá dói pac~o- das fe'nzas ·naci0nalistas e
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Está a favor da negociación coa ETA?

Violeta Pérez

Xosé Iglesias

Dolores Fernández

Ana Antequera

Xoan Xosé Pereira

Parada

Pen1loni1ta

Parada

Azafata de vóo

Psiquiatra

Coa ETA non hai acorde
po fbel, áinda que eu estou a favor da negociación sempre e cando
exa para conquerir a paz.
Non entro en cuestións
como que facer cos presos, ainda que, en princípio, unha persoa que comete un delito ten que
cumprir unha pena de cjrcere e non pode haber inmunidade ainda que sexa
por razóns políticas. •

Non entendo nada dese
asunto, esas son cousas
dos políticos. Contodo,
estou a favor unha negociación, a condición de
que deixen de matar. Con
respeito aos etarras presos, haberá que ver que.
delitos teñen os que están
no cárcere. No que se refue á independéncia dG
País Basco, imaxino que
terán que marchar para
non sei onde ... •

Sospeito que non vai haber acorde, paréceme un
conto, hai intereses criados e non rematan de
arranxar porque non queren. Estou a favor do fin
da violéncia, logo se
ETA pasa a ser un partido revolucionário, parécerne ben, pero que non
maten. O problema da independéncia de Euskadi
é que se cadra dentro hai
xente que non quere. •

Só estou dacordo da negociación se ETA deixa
as armas de contado, pero os presos deben cumprir as suas penas até ofinal. Ou quedan no cárcere ou non hai posibilidade de negociación.
Con respeito á independéncia, dame igual, pero
o terrorismo se se remata
terá que ser deixando as
armas e acatando as leis
como están agora.•

progresistas (MEU, CAF, CAMAE, CAMEM e UBRE) para facérense con sete dos dez postes que ternos os estudiantes na
Xunta de Governo, verdadeiro órgano
rector da Uni- Setedosdez
versidade.

postosdo
Sen embargo, estudiantado
o que semellaba imposíbel están totaJ e
foi acadado:
directamente
os restantes
grupos, os so- controlados por
cialistas de
AUGE, os po- Darlo Villanueva

pulares de
ALES e os
independentes
puideron chegar a un aoordo para repartírense os mencionados
sete escanos. Poderíase pensar
que este pacto é a culminación
dunha vontade democrática, pero tras astes feitos inofensivos
hai moito veleno que cómpre
amosar á opinión pública e, en
especial, ao estudantado:

- Os independentes, representantes de cadansúa facultada,
chegaron a un acorde que os
vencella e supedita a determinados grupos políticos, co que
traicionan, desde xeito, ao seu
eleitorado. Os independentes
· sumaban 25 escanos por 20 de
AUGE; sen embargo os socialistas fixéronse con tres pastos
na Xunta de Governo e os independentes con tan só 2.
- Os independentes foron forzados a este pacto. Polo menos así
o expresa Xan C. Mejuto (inde ..
pendente de Químicas) que enviou unha carta de correo electrónico á conta dos representantes
de alumnos de Matemáticas, probabelmente pensando que era a
conta persoal de Antonio Monje
(líder independente de Matemáticas): "espero qµe esa .xente -(os
membros de ~)QM ,' indepeRdentes ~

- Por outra parte, este domínio
é tanxíbel tamén nas intervencións dos representantes: na primeira xuntanza do novo claustro
os membros destes colectivos
tan dispares, sometidos ao reiterado, amosaron que eran-capaces de rememorar as "procesións dos caladiños", fronte á
participación activa dos estudiantes progresistas e nacionalistas'.
Ei o que queríamos facer público.
Agora, que cadaquén reflexione
sobre até que extremo tan baixo
da escada social ten chegado a
corrupción. Ate a Universidade. •
REPRESENTANTES DOS
ALUMNOS DE ·MA.TEMATICAS
NO CLAUSTRO POLO CAMAE

Língua e igrexa En poucos temas é o problema
lingüístico tan complexo. 1' normalización lingüística, que tan
pouco éxito está a ter lamentabelmente no noso· país, é máis
ineficaz ainda no eido eclesiástico.

de Matemáticas) comprenda que
este pacto ven imposto desde ...
ben, xa sabes, e que nós estamos tamén fodidos coma eles
por ter que baixar ·os pantalóns
Un dos elementos que máis indiante deses tillos de puta dos
fluen na valoración do idioma
"auges". (... } se non estivésemos
como veículo normal de comunipillados dos collóns non seria má ., cación, é a sua utilización no coidea retomar os tres que .nos ofetián, no de todos os días.
receron os nacionalistas". lsto úlA igrexa, que segue a constituir
timo é unha alusión a unha proun auténtico poder fáctico na
posta da antedita coalición nacionalista na que se repartirían os
Qaliza, ~c.ontfnua p proceso .de
1O postes da X~nta de Governo,
castelanización-emprendido polevando os independentes tres.- i o arcebispado compostelan
desde a segunda metade dq século XV, continuado desde fi- O Claustro vese capado. Non
é só que os representantes das nais do XVI nas outras instituzóns relixiosas e rematado polo
forzas nacionalistas e prqgresisNacional-catolicismo ao entrar
tas non teñan cabid~ practicaas línguas vernáculas nas litúrmente na Xunta de Governo canxias, logo d.o xa ~ase que defedo foron, con diferéncia, os máis
nestrado concílio Vaticano 11.
votados nas eleicións; senón que,
a tenor do~ afirmado nesta correo
electrónico, sete dos ·dez postes
No caso de A Coruña, os .fieis
do estudiantado están total e dique queiran facer uso do seu directamente controlados por Daría
reito de receber o .culto na .su a
Villanueva~JJ>. seureitorado .-~ ~:: ·
língua ver.nác.ula: o galega, so

1 coa CIA e ~estinada
1 a difundir o modo de
1 vida norteamericano

1 e a ideoloxia
1
1 anticomunista en
1 tempos da guerra·
1 fria. En canto o país
1 reclama con urxéncia
1 solucións ao
1 desm·antelamento
: industrial a estes
1 dous non se lle
1 ocurre outra que
1 pasar o tempo
1 xogando a ser
1 Anacleto, axente
• secreto.
1

Son ·pacifista e anarquista,
tenme sen coidado que
negócien ou non. Como
pacifista e anarquista o
Estado e a ET A prodúcenme náuseas. Estou
contra o terrorismo organiiado e o desorganizado,
porque estou a prol do
amor. E unha paiasacta ir
matando xente_e o de Hipercor foi unha cabronada. Pero se queren seguir matándose, que sigan.• ·

poden ir ás duas misas oferecidas potas parróquias para todo
o concello.
O tempo non pasa tan rápido,
ou polo menos non en cidades
como A Coruña, na que ao en-_
trar na igrexa castrense da rua
do Santo Andrés, pode-se ollar
unha bandeira enorme do estado español,
que destaca,
mesmo .por
en.riba do saAoentrarna
grário.

igrexa castrense

Contado, esda ruado Santo
ta loita de to,_
dos os gale- André, pode-se
gos e crisoUarunha
tiáns, posuidores dunha bandeira
língua e cultura inesgotá- enorme do
beis, non re- estado español,
cebe a nece:.
sária colabo- que destaca,
ración do res- mesmo por
to dos sectores do move- enribado
men.to p.olíti- ~rário
c o-cu 1tura I
galego pela
imposibili~a-

de de é.stes _
esquecer (supoño eu} o pasa- ··
do·do réxime fascista.
Rematando, quixera manifestar o
meu desexo de (;lUe a situación
lingüística da igrexa na .Ga.liza
contribua para que poidamos todos construir un futur esplendo- roso para o idioma galego. •
SANT-lAGO FDES. GARCIA
(A CORUÑA)

·A PSS en Vigo:
O militarismo
silencioso
LerMs. ha prensa estes días su-

1
1
1
1 Xa se notou, polo
1 estilo, que Xerardo
González Martin
comezofJ a traballar
na o.ficina de prensa
do PP. O seu
comunicado contra o
BNG contiña dazasete
calificativos por
conceito. Cando
estaba en Avila
chamábanlle
lumbreras. ·

Un barco recolleu
en Vigo, o pasado dia
24, 12 autobuses con
destino á Habana.
Unha grande
pancarta da Xunta
poñia: "De Galiza
para o povo cubano".
Pero non habia xeito
de metelos nas
adegas do buque
porque os autocares
non· andan. Están

averiados.

20
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En Canal + emiten
o filme Estación
Ardente dedicado ao
eco·loxista brasileiro
asesinado Chico .
Mendes. Sona unha
canción: "A terra pra
quem·trabalhá.
Batalha irnos
ganhár".· Aparecen
os subtítulos en
español": La tierra para quien la
trabaja. Bata/ha
(coma se fose
nome dunha muller)
vamos allá.

º'

O emigrante
chega á sua
parróquia de
1 Ourense, despois de
48 anos de traballos
en Buenos Aires.
Recorda as
estremas das fincas
e os denos de cada
unha. ,Chora porque
ve as terras a
- monte, a
desef1ización que se
propaga, onde antes
había nenes, vida e
troula. •
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prendentes novas sobre "a inxustiza da Xustiza". Semella que
Xuices e Governantes poden vivir sen remorsos coa seguinte
contradicción: hoxe determinan
que dentro duns 5-7 anqs a lnsubmisión non vai ser delito (porque haberá, se hai cartas para
isa, un "temible" e "eficaz" Exército Profesional), pero mentres si
é delito e vaise pagar ·caro (todo
o caro que nolo puxo ·o Codigo
Penal do PSOE: a inabilitación
·ou marte civil, multas, prisión,
paro, falla de
··
bolsas ·pará
estudi·ar ... ).
Simplemente Émellar seguir
escandaloso.
pedindo ~
Pero
no reforzas laborais
'M.O.C. de Vigo -igual que dignos para as
neutros colecti- bibliotecas que
vos antimilitaristas- segui- colaborar
mos adiante
b t
t
con . novas fol- a erran emen e
gas. A campa- co castigo ea
ña contra da represión dos
PSS deu algúns froitos e obxectores
tamén algunhas tristuras. O
ano pasado
manifestámonos pacíficamente
contra · a intransixente Cruz Vermella, con boa ración policial de
resposta á vista de todas. Este
ano inaugurouse coas protestas
en Radio ECCA, entidade onde
Xose Valeiras -actualmente en
prisión--_tiña que regalar os seus
servícios. O cura responsábel da
emisora aj::>enouse moito pero nón
mudou un ápice a súa política de
"recoller" prestacionistas e "usalos" ao seu gosto~ Na Federación
de AA.vy. "Eduardo Chao" só·pu1deron darnos fermosas ·e .valeiras
palabras de solidariedade e escu-

dáronsé en complicacións burocráticas para ·deixar ,de "acoller''
-prestacionistas. Só as ~ocalías xuvenís principiaror.i recentemente a
interesarse máis polo tema. A pesar das protesta$ sindicais e antimilitaristas, o Concello segue a
aproveitarse dos obxectores· de
conciénc1a. A Universidade de Vigo sofre!J tamén unha avalancha
de protestas e sinatur~s, sobre todo a partir d~ abriga de incorpora-,
ción á PSS do compañeiro insubmiso Lupi. A Xunta fíxose cargo
este ano de xestionar directamente 2.000 prazas de PSS e vai olre~ '
cero agasallo ás APA's dos Coléxios e Institutos. En vários destes
xa c0nversamos amasando que é
mellar ·seguir pedindo reforzas !abarais dignos para as bibliotecas
que colaborar aberrantemente co
castigo e a represión dos obxectores. Cando tamén a Xunta puxo
aos prestacionistas a apagar lumes, traballadores temporais, sindicatos .e antimilitaristas desvelamos ás claras as ilegalidades de
quen deben velar pala Lei (e non
saltarse o disciplinário Regulamento da PSS abrigándoos a cubrir pastos de traballo especializados). Náquel intre, a UGT reflexionou que xa era hora de ir suprimindo as súas prazas de prestacionistas, comprometéndose a
reducilas progresivamente,
pero nen pública nen defi- nitivamente.
O último episódio foi
unha entrevista con
- Terisi González, presidenta de AFAN ("Asociaci qn de Ayuda al
necesitado"). Mandámoslle unha ampla do- cumentación informativa
qu~ segundo mlrou por riba
rompeu ipso facto, segundo as
súas próprias declaracións. Díxo-

insubmisos, os gastos militares e
a· disciplina militar da PSS dábanlle igual: ela só tiña que repartir
comida entre as pobres, as causas da inxustiza e quen loita contra delas non ían con ela (é o que
algúns chaman 'toleráncia represiva"). Prefería manter a asociación con persoal "escravizado"
(obxectores) e usando todo o que
axudara (Coca-Cola, Alcampo, o
PP, etc. segundo vexo no Faro de
Vigo 9/6/96), antes que qued.arse
ela sen tarefas caritativas en que
ocupar as súas "24 boras do día"
que traballaba "gratis", vanagloriábase (hai anos, dicía, foi "empresári a"). Curiosa concepción do
voluntariado.

A Aldea Global
está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome. e apelidos.

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Envios a:
A ALDEA GLO~AL

A-NOSA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

nos que seguiría collendo presta. cionistas porque "ela" os necesitaba. Opinaba que mentres se fai a
PSS os mozos non perden o tempo vagando, "xa que non hai traballo para todos", e a mocidade
hoxe en día non sabe que facer ...
Un obxector alí presente foi várias
veces ·ordeado poñerse ao ordeador e fotocopiar o Libro de Família
dunha "cliente". Nesa asociación
"asitencial" todas as persoas obedecian á súa única xefa. Como
moito, os prestacionistas podian
opinar, que lago era xa veria se
lle valía. A cadea para os

----A_pegata de

NATALIA
PENAS resul-

to u ser a
premiada no
concurso de
autocolantes
reallzado poi as equipas
de normalización dos institutos de Bacha·
relato e FP de Arzua e da que agora
recibimos unha mostra.

MIGUEL MARTINEZ
(MOVEMENTO DE ÜBXECION DE
CüNClENCJA , VIGO)

---------

------

__

Colaborar coa PSS é continuar
coa agonía. Desprestixiar ao vo1u ntari ado. Militarizar as asociacións. Precarizar o emprego.
Humillar aos obxectores de
conciéncia, que ·rexeitamos toda
xerarquía, disciplina cega, autoridade, uso da violéncia... Collend o prestacionistas facédevos
cómplices do encarceramento
dos insubmisos. Da absurda criminalización do seu "delito" actual e, como sabemos, "inocéncia" dentro duns anos. Milleiros
de asociacións xa dixeron que
non. E a PSS esta case bloqueada dende o seu berce. Pero os
poucos postas de PSS dispoñíbeis serven para experimentar
sobre todas a ver que tacemos
cando o Estado deixe de suministrar servicios sociais e todos e
todas debamos "repoñelos" abrigada-voluntariamente. Con este
inocente armamento pesado escóndase a PSS e non é nengún
obxector o responsábel. •
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Ortigueira recebe a miles de persoas
ao son da música tradicionál
Celébrase o Festival do Mundo Celta do 13·ao 21 de Xullo
-0- ARANTXA ESTÉVEZ

Ortigueira transformarase dos días 13 ao 21 de Xullo no cenário da
cúltura céltica nas suas múltiples forma~ sempre xirando ao redor da
música. A recuperación que deste festival se füm, o pasado ano levan, .
ta novas espezanzas despois de permanecer en siléncio desde 1987. A

convocatória de1995 levou a Ortigueira aos mozos e aos non tan
mozos, que foran asíduós ao festival na sua etapa anterior, que come,
zara da man da Escola de Gaitas da vila no ano 1978. O encontro
que condensara a explosión da cultura celta en anos anteriores vive o
segundo ano de rexú.rdimento cun programa ambicioso que transfor~
ma á vila neses sete dias e espera receber a máis de vinte mil persoas.

"Afrontar a revitalización do Fes,
tival do Mundo Celta de Ortiguei,
ra pranrexouno a necesidade de
darlle un enfoque no que convi,
van dua ideas fundamentais, por
unha banda, de tacar o seu signi,
ficado histórico como evento de
máxima releváncia da culturas
célti ,
r utra, irnprirnirlle
eguindo as Ji.ñas do pasad ano
un arácter de m ernidade, tan,
to no eu contido como na sua
mon 2 taxe, utilizando critério de
máxima funcionalidad e", comen,
tan desde a organización referín,
d e ao artellamento dun espazo
adecuado no que non xurdan
problem nen .para o viciño
nen para o vi itantes.
A novidade nesta XII Festival In,
temacional do Mundo Celta é o

12 Congreso Europeo do Mundo da
Gaita, no que participan investi,
gadores, intérpretes e mestres ar,
tesáns e que se celebra o tres pri,
meiros dias, 13, 14 e 15. O Tea,
tro da Beneficéncia é o lugar que
os organizadores, Loli Pérez, Xan
Cao e Raul Piñeiro, da concelle,
ria de Cultura, atopan adecuado
para este encentro no que partid,
pan máis de quince conferen,
ciantes procedentes doutros tan,
tos lugar onde a gaita ten pre,
éncia. Por exemplo, Fernando
Cé ede expoñerá a tradición
castellana a gaita xa que é un
do
uc
ciali tas nesta va,
riant in trumental, France c
Cucurull i Fabr gas dará a cofie,
cer sac de gemecs u gaita cata,
lana na mú ica m dit rrán a e
utra urpr a erá o búlgaro Pet,
ko tefan v, c n iderada c mo a
figura mái
br ainte do mundo
da gaita no pai do Leste e es,
pecialista >Cn ritmos balcánicos.
Escócia, E 1 váquia, Bretaña,
Alemánia, ltália e Irlanda son
outro do paise representados.
A música en directo che'g ará
roáis tarde porque, antes, xurde a
posibilidade de inscribirse nos
cursiños de de instrumentos tra,
dicionais, que son impartidos
por artistas que participan no
congreso ou que actuan nos con,
certos. Tanto para o congreso
como para o curso, dous teléfo~
nos: 981,400000 e 400001. "Esta
idea vai significar un cámbio
moi importante no concepto
global do festival asegurándonos
. a consecución de resultados es,
pectaculares a médio prazo", din.
Para fomentar a participación do
público, compleméntase cun
curso de bailes do mundo celta.

Música cunha grande
convocatória
Para a organización, os concertos
t
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Á esquerda o grupo
escocés Shooglenifty.
Sobre estas liñas,
Patrick Mollard

n outro dos pratos forres <leste
F tival Celta de Ortigueira cunha
mestura de grupos tradicionais e
outro roáis vangardistas para os
dias 18, 19 e 20 de Xullo. Bretaña,
Irlanda, Escocia, Asturias, Euskadi
e Galiza danse cita no evento, pa,
ra o que se canta unha asisténcia
masiva. Galiza conta coa maior
presenza con bandas de gaitas co,
mo a de Robaleira de Cedeira, O
son do sor de Mañón e a própria
Escala de Gaitas de Ortigueira, a
primeira do país, criada hai máis
de vinte anos e promotora no ano
1978 de aquel 1 Festival interna,
cional que non contaba desbordar
de público como o fixo, conver,
téndose nun fenómeno social. "O
pasado ano contabilizáronse de
quince a dezaseis mil persoas e este
ano as previsións están entre as
vinte e as vintecinco mil. De to,
dos xeitos, hai que reseñar que o
comportamento da xente visitante
coa vila foi extraordinário e xa
non falamos de aqueles anos pasa,
dos tan tolos", comenta Loli Pérez.
Outras formacións galegas son
Bágoa da raiña, de Orrigueira,
encargada o pasado ano de abrir
boca para Davy Spillane, Os
cempés, . da comarca do Ferro!,
q~e se def~en como música de
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~ MIGUEL A. FERNA::N ..VELLO
Ácaba de saír do prelo un libw
distinto, fermoso, realizado con
;
grande rigor de especialista, escrito ~
. con absoluta vontade de estilo e
dominado por unha erudición
amena e intelixente. T rátase dun
ensaio, un estudG literario, Un.ha
viaxe particular polo mundo da
lírica medieval trobadoresca de
Galiza e de Portugal. O autor, que
recoñece profesar polo tema .un
teimoso e raudeliano "amor de
loing", presenta a súa obra como o
"caderno de campo" dun natu~alista
literario e despois de ofrecemos
para esta o título de Natura das
animalhas sedúcenos
definitivamente co subtítulo de
"Bestiario medieval da lírica
proíana galego,portuguesa".
gnós, como leitores, xa
inicialmente, ficamos seducidos.
Naturá das animalhas toma o título
do primeiro verso dunha cantiga de
escamho de Don Pedro de Portugal,
conde de Barcelos e fillo bastardo
de Don Dihis; cantiga esta que na súa tensión cómico,satírica dá
canta, por cerro, tal como nos
refere o autor do ensaio, do
"asombroso axuntamento camal
dun parco e dunha camela", que
simbolizim, neste caso, a ·
escandalosa relación (sexual, claro está) dunha freira chamadp. Moor
Martinz e dun notario bracarense
coñecido polo nome de Joan Mariz,
por sobrenome B9dalho. E reparen
aqúí, amigos leitores, na
modemidade do tema e da acción.

~r~fesor

Carlos Paulo Martínez
Pereiro,
o
nosq
feliz e sabio autor,
Fe iras,
consegue ·con esta obra, con este
exposicións e acampada
tratado das "excelencias do hábitat
trobadoresco", chamar a atención
Para a maioria do~ habituais ao
de xeito singular e sorprendente.
Festival do Mundo Celtª de Or,
sobre a numerosa presenza de
tigueira, este non é só música.
animais aéreos, terrestres e mariños
Esta é un veículo de comunica,
que habitan os espazos textuais da
ción e encori.tro coa natureza e
taberna, Xeque Mate, que experi,
nosa lírica medieval. Aves com0 a
coas
noites
de
acampada.
Pre,
mentan novas músicas e xa te,
perdiz
e o busnardo, voitres, corvos
veñdo-unha
grande
aflu~ncia
de
ñen expenéncias en -grandes
convocatórias como o lntercélti, - público, o organizadores teñén · e galil)as, a bubela ou "galo
merdeiro", diversas passarinhas;
-habilitados máis espazos que en
co de Lori.ent e Ronsel; forma,
edicións anteriores. Se no ario - insectos·ou artrópodos como os
ción nacida da Escala de Orti,
pasado, a festa despediuse cunha_ babous e o alacrán, abesouros e
gueira, na que se xuntan tres gai,
tabáp.s~. arañ_as, foimigas e saltóns;
noite druídica, este an-o unha
tas, un tambor e un bombo. Por
équidos como_o cabalo-ou as mulas
queimada popular poñerá o pon,
último, destacar a presenza de
baias, asnos,·vacas e bois; peixes que
to e aparte até o verán seguinte·.
Mercedes Peón, que, mália ser
van desde o salmón á peixota,
A
cita
en
Santa
Marta
de
Orti~
coñecida de abando na sua face,
pasando polas ttoitas; e cans, lobos,
gueira dura- par~ os a;_istentes
ta de etnógrafa, poucas oportu~
cervos ·e leóns, toda unha fauna en
!:filha semana pero, para os oi:ga,
nipades públicas hai de escoitar
·
s_
uina gue v.:ive e se axita en formas e
un
·ano.
_
"Cohseguir
as
nizadores-'
a sua voz. Ven de gravar o seu
en i;:ores e perspectivas, en
sons,
actuacións e prepar.ar o espácio
primeiro disco e a poténcia da
símbolos
e en puras realidades, nese
para
o
público
ben
levan
os
do..,
sua voz de cantareira pode ser un
mundo complexo e sumamente
ce meses", comenta oli Pérez.
dos mellares intres do festival.
atrae;tivo que é o mundo da poética
profana
medieval.
Heµ
unha
fora
artesanal,
con
pos;
Tan:ién se poderán presenciar,
tos pola rua, e tamén .cunha adi,
sempre de balde, as actuacións de
-figuras extranxeiras da música . caci<?n ·especial aos discos. Pode,
Paulo Martínez Pereiro é
tradicional como os escoceses de . ranse ver todo tipo de obxectos
agora,
por
dereito de sabedoría
relacionados co mundo celta, des,
MauchUne & Di~trict Pipe Band, o
adquirida,
o noso naturalista maior
de
os
traxes
até
os
instrumentos,
día 19, banda cuxa xerarquia est~
dese mundo lírico, e cando nos sexa
moitos deles pouco coñecidos Pª'
marcada polo Pipe Major Paul
preciso algunha observación sobre·a·
ra o público en xeral. Ademais da
Hainning e o sarxento de tambo,
"natureza das animalhas" a el e ao
proxección
de
vídeos,
os
xomalis,
res Bobbie Kid. Gwerz, grupo
seu coñecemento debemos acudir,
tas especializados na música tradi,
bretón de extremado clasicismo,
ben para nos protexer do veneno
cional;
Osear
Losada,
lñaki
Peña
-actua odia 18 ao igual que Shoo,
que algunllas segregan, ben para
e Juan António Garcia Cortés,
glenifty, de Edimburgo, transgre,
gozar das metáforas da vida e das
ciaran
a
coñecer
as
suas
visións
ao
sores e herdeiros do psico~folk. Os-·
gargalladas que ás veces a cruzan
do
folk.
Pasarruas,
o
fenómeno
irlandeses de Callino, o dia 19, e
para nos facer a nós -tamén
dia .21, para despedirse dunha vila
D'ervish, o dia 20, completan a
animalhas- máis humanos.•
cuxos habitantes e paisaxe trans,
aportación das illas ao festival.
fórmanse
na
semana
celta.•
Astúrias estará presente com~ ta,

~los

..

1o-..:•:l.'---'"' --

mén Euskadi a través de Kepa
Junkera, considerado. xa unha
personalidade dentro do mundo
do folclore coa trik\tixa.

Natura
das aniffialhas
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lato curto e a mestura da cultu,
ra Hterária e popular na sua
obra. Pertenceu ao Partido
Republicano Radical Socialista
e, máis tarde, ao Partido Gale,
guista. Cunha extensa tarefa
na prensa; Fole ingresou en
1962 na Real Académia ca dis,
curso·Castelao e a tradición gale,
guista. É autor de Terra brava. , .
Contos da solaina (1955), Pauto
do. demo (1958), A liorta. Con,
tos da néboa (1973) ou Histórias
que ninguén ere ( 1985), que
aparece como a sua última obra
publicada en vida.•

• Anxel Fole,
.homen.axeado
nas Letras
- Galegas del997 .
Na Xunta Xeral da Real Aca,
démia do 2 de Xullo acordouse
adicar o Dia das Letras Galegas
do vindeiro ano a Anxel Fole,
nacido en 1903 e falecido en
1986. Do autor de.A lus do can,
dil reséñase a sua mestria no re,

(,.-,)
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Desde a esquerda, Marga Romero, Luz Pozo, Pura Vázquez, Pilar Pallarés e Chus Palo.

• Máis de vinte
obrado iros
no congreso

Pé de lmaxe
Dos dias 1 ao 5 de Xullo, desen,
volvet..se o Congreso Pé de Jma,
xe; organizado por Nova Escala
Galega, Escala de Imaxe e Son e
o curso de Leitura da Imaxe da
UNED. Estivo centrado este
congreso internacional na· análi,
se dos méios de comunicación e
o seu papel na construcción da
visión da sociedade e no ámbito
da pedagoxia. A multkulturali,
dade nos méios foi analizada por
vários expertos que expuxeron a
visión que do seu país se repre,
senta nos méios. Roberto Apari,
ci, director do curso de Leitura
da UNED, que interveu odia 2,
sinalou os contrastes entre o
anúncio turístico de Melilla, que
preconizaba a "unión cultural" e
a imaxe dos inmigrantes apalea,
d9s no telexomal. De xeito pa,
ralelo, celebráronse máis de _vin,
te obradoiros da imaxe aos que
puideron asistir as máis de duas,
centas persoas inscritas no. Con,
greso.
Ademais, do 8 ao 12 de Xullo,
desenvólvese a cuarta edición
de Cero en conducta, o proxecto

do Centro Galego de Artes da
lmaxe e a Escola da Imaxe e
Son da _C oruña. Dispon de nove
cursos sobre diferentes aspectos
da imaxe impartidos pQlo direc,
tor de fotografía Femando Arri,
bas, o productor Juan José
Mendy, o artista Marce lo Expó,
sito, o catedrático de Comuni,
cación Audiovisual Santos Zun,
zunegui e o técnico de son Da,
niel Goldstein. •

• Anxo Angueira,
gañador
do Dublin de
narrativa breve
Bágoas lle facer illas é o título da
obra coa que Anxo Angueira
gañou o 111 Prémio de Narrativa
Breve Café Dublin. O autor de
Manselle, no concello de
Dodro, xa ten otitros libros pu,
blicados como Val de Ramirás,
Guia de Lectura de Con Pólvora e
Magnólias e De Rosalia a Dieste.
O xurado deste prémio, conce,
dido por unanimidade, estivo
composto por Dario Xohan Ca,
bana, Xavier R. Baixeras, Xosé
Ramón Pena, Xosé M. Enríquez
e Xavier Alcalá. A entrega do
mesmo fíxose o Mércores 3 coa
actuación de Berrogüeto. •
.

• Eddie ·Adams,
o fotógrafo
.do Vietnam,
. ,, .
nun sem1nano
da Coruña

As poetas reivindican un eu
diferenciado pero non marxinal
O 1Encontro de Poetas Peninsulares e das Illas
terá continuidade tras comezar na Galiza

Dirixido por Xurxo Lobato,
' celébrase do 22 -ao 26 de Xullo
o seminário Fotoxomalismo e
comunicación visual no Palácio
de ·Congresos da Coruña.
Diferentes nomes do '
fotoxornalismo estarán presen,
tes, tanto os chamados
free,lancers como os
responsábeis de edición
fotográfica en publicacións.
Quizais a presenza máis
reseñábel sexa a de Eddie
Adams, Prémio Pulitzer 1969
pola imaxe dun vietnamita
apontado pola arma d~ xefe da
policia de Saigón nun conflicto
no que predominaron os
fotógrafos por conta própria.
Ao lado de Adams, estarán
neses dias Xuixo Lobato: Ricky
Davila, Paul Hanna, Kim
Manresa, Femando Gutiérrez,
Pepe Baeza e Jaume Mar,
entre outros. Para os
interes~dos está o teléfono
981,140830 de 9,30 a 13,30 de
Luns a Venres. As prazas son
limitadas.+

Mulleres diferentes con lfngúa
diferentes déronse cita no 1 En,
comro de Poetas Peninsulares e
das ·Jllas cunha paixón comun
pola escrita os dias 26, 27 e 28
de Xuño en Vigo. Faláronse
idiomas diferentes como tamén
quedaron claras as diferéncias
entre escritoras de diversos luga,
res e pertencentes a várias xera,
cións. Non hai literatura femini,
na ao marxe, coincidiron as par,
ticipantes, hai unha busca dun
eu non imposto, que outorga ca,
racterísticas comuns a sua poéti,
ca. Poetas catalanas, españolas,
galegas, portuguesas, bascas e as,
turianas contaron a sua própria
história que, con distintas pers,
pectivas, tiña un denominador
común: ser poeta e ser muller
supon unha dobre marxinación.
As poetas en língua castellana
foron as que amasaron un maior
eclecticismo nas tendéncias, cun
perfil de individualidades máis
acusado. Estaba na mesa Elena
Andrés, imaxe da muller da Re,
pública, das vangardas e da per,
vivéncia até hoxe que, xunto
coa catalana Montserrat Abelló,
apareceron como as reivindica,
doras dunha liberdade perdida
durante moitos anos que no caso
da última, repercutiu sobre todo
no exílio e na defensa da língua.
Juana Castro, finalista do Pré,
mio Na,cional de Poesia por Arte
de cetreria e coordenadora de
Educación en Córdoba reivindi,
cou a história d'a muller como
unha asignatura pendente. "Des,
cobrer o papel das mulleres na
história transmite unha imaxe
positiva de nós mesmas", di.

Por unha parte, as inquedanzas
xomalísticas dos estudantes e,
por outra, o funcionamento dos
grupos de normalización -lingüís,
tica dos centros de Ensino Mé,
-

.
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dio, fan proliferar as
publicacións próprias, cada vez
con maior calidade de presenta,
cións e contidos. Leliadoura, re, vista do Instituto Camilo José
Cela de Padrón, chegou este
ano ao número 28 e ao décimo
aniversário de existéncia cun
contido adicado a Ferro Couse~
lo. Nesta publicación, os alunos
escreben artigas, reportaxes (so,
breo rock galego), entrevistas (a
Maria Teresa Delgado, dona de
Ferro), poesias e mesmo se atre,
ven con entrevistas en inglés.

. Pola sua parte, os estudantes dos
institutos de FP e BUB de Arzua
chegan ao número catro coa sua
revista Fusquenlla, responsabili,
dade da equipa de
normalización. Nela,
reivindican o uso do galego, so,
lucións para os resíduos urbanos,
a história da marihuana e a cria,
ción literária. Os estudantes do
Instituto Sanchez Cantón, de ·
Pontevedra, non se quixeron
quedar arras e comezaron neste
curso con Cartafol, unha revista
que di non á censura.•

- - . - ... - - - - - . - - - . - . - - . - . . . - . . . . . . . . . . . . - . ,.
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Identidade na língua
A identificación e o desenvol,
vemento da .obra parella á lín,
gua foi unha das chaves que pu,
xeron de manifesto as poetas.
No caso das galegas, debatíron,
se ~ diferéncias lingü(sticas en,
tre as duas xeracións represen,
tadas na mesa: por un lado, Luz
Pozo e Pura Vázquez e, polo ou,
tro, Chus Pato e Pilar Pallaré .
"Falamos o mesmo idioma pero
non ternos a mesma língua", df,
xolle Chus Pato a ·Pura Vázquez
despois de que e ta recitara a
sua poética onde a riqueza dun
vocabulário descuberto polo
público só podia ter como con,
clusión a perda da lfngua n
últimos anos. Lourdes Alvárez,
unha da protagoni ta do Re,
xudirmenro dos últimos quince
anos da literatura asturiana, i,
nalou que só cinco mulleres fa,
cian poesia en idioma próprio
na sua comunidade, onde o ba,
ble só se imparte nos centros
educativos nos que é apr bad
polo consello escolar. Teresita
lrastortza, de Eu kadi, sinalou
tamén o escaso número de poe,
tas en euskera, e a busca conti,
nua dun lugar próprio "nunha
loita pola in~ependéncia que
non contou connosco e que se
reflicte no verso estou absoluta~
mente convencida de que o dia

que nacín, as cabezas ollaban
ra outro lado ".

pa~

Quizais a intervención que cau,
sou máis debate foi a das duas
A directora do Encentro, Maria
representantes portuguesas Sil,
Xosé _Queizán ere que este foi
vina Rodrigues e Teresa Balté,
enriquecedor para todas as parti,
cipantes. "Sen ser chauvinista, a
que tentaron explicar os mati,
ces que diferenciaban a situa, . obra das poetas da Galiza sor,
ción da muller portuguesa na
prendeu a todas as participantes
e, por certo, amasamos que nes,
narrativa en relación ao resto da
te país hai lazos de irmandade
península. "En Portugal, na na,
rrativa, homes e mulleres teñen
entre nós, que nos coñecemos,
un · estatus similar. Hai novelis,
que somos solidárias. Esa .unión
tas moi coñecidas porque o fe,
non a teñen nas outras comuni,
dades", comenta. Agora, co ca, nómeno de marketing e a divul,
gación, o que non acontece coa
miño ~mprendido, o Encontro
busca continuidade en Andalu,
poesía, que está abandoada pola
crítica. Pero, en xeral, a perc~p,
Cia ou Canárias, que poden ser
ción da discriminación é me,
os seus próximos destinos.•

•1

• Multiplícanse
as publicacións
dos alunas
de Ensino Médio

nor", comentou a conferencian,
te Silvina Rodrigues. Unha
grande parte das asistentes non
cria que a Retr0lución dos Cravos
criara, de súpeto, unha situa,
ción de igualdade.

--
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1 canta

Indo amáis
Título: Lobos nas illas.
Autor: Marilar Aleixandre.
Editorial: Edicións Xerais.

Lobeira é un lugar ilocalizábel
nos mapas, mesmo nos máis eruditos e serios. Polo tanto seria
moi facil dicer que Lobeira é
fantasía. Pero seria un erro. Esta
Lobeira, que serve de referéncia
física aos relatos, é o povo de cada un de nós, por iso non interea localizar nun lugar determinado, porque racharia a vontade
con que os relatos foron escritos.
T amén ería esaxero d icer que
Lobeira é un modelo, puidera ser
pero máis ben parece que se lea
c mo un exemplo; o modelo
tende á función conativa. O
exemplo á representativa, á ilustrativa. E n n podo (nin debo?)
deixar de con tarar o paralelismo
que p idas ar par entre Lobeira
e o Pazo do Ro ario: Lobos nas
illas e Código Mor e, da que o
teu pragmatismo frío me deu noticia que eu agora agradezo. Hai
pontos en cornun: as dúas son
histórias dunha saga, as dúas agachan un mistério e as dúas teñen
unha casa como referéncia. Pero
nada máis. Son histórias absolutamente distintas, contadas con
procedernentos diferentes.
Reunidos con motivo do enterro
da avoa, o grupo familiar evocará diferente momentos da sua
história panicular. Xunros tódos
o graos, recollera e a colleita
con istente nunha viaxe a trav ' do tempo pola hi tória familiar, a história do máis querido e
próximo que no explica corno e
por qué somo . Pero toda hi tória ten unha pre- hi tória e é ai
on e todo comeza. Tamén o
conxunto de te vintetré rela-

Marilar Aleixandre.

tos que se pode definir como unha novela coral onde os diversos
episódios están moi ben engarzados entre si, aínda que o recurso base sexa moi tradicional iso
precisamente fará que agramen
histórias moi variadas pero que
forman parte do acervo humanístico das personaxes, deixándonos un agradábel sabqr a familiar, íntimo. Unha intimidade
que non se tronzará naqueles
momentos en que as hístórias se
engaden de forma máis abrupta.
Marilar Aleixandre mostra a
sensibilidade precisa para que
iso non suceda. Pero algo pode
facer dubidar acerca do xénero.
Non se ve claro que sexa o título máis apropiado para unha novela, parece máís própio dun Libro de relatos pois leva o título
dun deles, sen embargo ratificome no antedito.
Para facene unha idea, direi que
a min lémbrame un acertado
cóctel entre os clásicos relatos
realistas e a ensoñación presente
en Memorias de T ains ou a máis
recente Historias da Cidade do
De erto, de Mourullo e del Va-

lle Inclán .respectivamente. Sen
deixar de recoñecer reminiscéncia clara, e ben lograda, da maneira de contar máis típica de
Saramago: a incorporación do ·
di'álogo ao texto, sen marcas de
ningún tipo. Que tampouco dei- ·
xa de ser novidade, sobre todo
se calquera diálogo (do tipo que
sexa) está acertadamente confeccionado e deixa entrever (pero non só nos diálogos, tamén
na narración) unha certa finura,
nostálxica pero doída, de alma
de muller consciente de que non
é home e sabe o que iso significa
para ela e para os demais. Nunca
'hai banalidade no diálogo, si intencionalidade e iso é algo que o
leitor aprécia e avalia.
Da maneira de contar dedúcese
a posibilidade, aqui certeza, de
vários estilos, perspectivas e narradores. Con
respeito ao
primeiro é
bastante uni- A feminina
forme e só en sensibilidade,
duas histórias
(a hístória de tenra e
Luz Cereixo, familiar, con
e a contada que Marilar
en epístolas)
Aleixandre
parece personal izarse un narra será
chisquiño unhadas
máis: é falsa claves que
impresión a
que nos leva nos impidan
o tema, logo pausar o
ficamos sa- libro
bendo onde
estamos, contodo compre
facer mención. Perspectiva e narrador están un en función do outro. Coñecemos polo narrador ou, mellar dito narradores, onde se pode atapar a primeira persoa máis
pura do xénero epistolar, ou a
primeira persoa (non sempre

a nova

singular) do narrador máis' frecuente até chegar ao narrador
omnisciente en rerceira persoa
que serve de marco e guia na
leitura. Todos eles lévannos da
realidade á fantasía, e volta
atrás, nun movemento parella
co que se vén producindo na
temporalidade e que afecta ás
personaxes: estas vanse sumin do cada vez máis na história,
sen deixar de vivir, actuar e
pensar como xente do seu momento, veranse posuídos cada
vez máis pola antiga sucesión de
sucesos sucedidos que os abaneará simplemente para explicar
como o onte é imprescindíbel
para explico,r o hoxe.
Como conclusión final hai que
dicir que se trata dunha obra na
que a autora vai d~ menos a
máis, logrando algúns relatos
verdadeiramente notábeis. Non
desfalezas, pois, na sua leitura, a
constáncia dará os seus froitos.
E esa feminina sensibilidade,
tema e familiar, con que Marilar Aleixandre narra será unha
das claves que nos impidan pausar o libro. O que non é incompatibel coa impecábel técnica
de resumo que é abrigada, pÜis
nada se canta que non ·deba ser
contado. Só se resinten as personaxes. Os "primirmans" (qué
terá co9tra a palabra "cur máns"? Usaa por motivos estlísticos? Non parece sério nunha
lingua que sempre é usada con
aceno e précisión) son o reciclo
no que finalmente converxen
todos os fios. Por riba da importáncia que as personaxes poidan
representar, hai algo que a todas
as unifica: o valor da história en
si. E é para iso que todas deben
contribuír porque somos todos
bonecos da mesma traxédia, que
o vivir é un compromiso.•
XOSÉ M. EIRÉ VAL
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de libros
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O xomalista
Xavier Lama, prémio
Rafael Dieste de teatro
Ao xornalista televisivo, Xavier Lama, non se lle resisten os xéneros literários; se o pasado ano acadou o
prémio Alvaro Cunqueiro de narrativa con Os moradores da nada, en teatro gañou o Rafael Dieste con O seródio remordemento do amor . Esta peza, publicada pola Depuración da. Coruña, está definida como unha "fantasía tráxica en once escenas dun
tempo ido de plenitude e cinza" na
que se relatan amores e riquezas que
cambian de mans nos tempos de señores e pazos .•

·•

Neira Vilas por Díaz Pardo.

A terceira das crónicas
dé,1. emigración
de Ne ira Vilas
Memória da emigración Ill redondea
unha rriloxia de crónicas que a Xosé
Neira Vilas faiselle inevitábel narrar e
das que promete haberá continuación.
Neste volume, publicado por Ediciós
do Castro, descrébese a traxectória en
América de Curros Enríquez, Laxeiro,
Luís Soto, Carlos Velo, Emílio Pita,
Alonso Ríos, Rafael Dieste, Carmen
Muñoz, Enrique Líster, Ramón Suárez
Piq.llo e un longo etcétera de nomes
de protagonistas da diáspora. Hai que
reseñar desta nova entrega o valor das
ilustracións. +

Don Quixote ven
a Galiza da man
de Lalo V ázquez Xil
A da Alba Seria é o título que o xornalista Lalo Vázquez Xil da a que constituiría a terceira parte do Don Qui.jote
de Miguel de Cervantes. Este personaxe non teria morto como se narrou senon que posteriormente teria
descuberto as terras galegas. Sidi Hamete Berenxeni narra as aventuras do
famoso duo na Galiza nunha novela,
publicada por Edicións do Cúmio, na
que Yázquez Xil muda o humor
cervantino pola rétranca. +

Un canto dunha nena
e un vestido
Concha Blanco adica aos seus alunos
e alunas o libro O vestido de Cora,
no que se canta como
unha peza
de roupa
ainda non
estreada pode entablar
relacións
dentro dun
armário. O
único problema é que este
vestido ten
peixes debuxados que cobran
vida. Este libro,
que edita Sotelo Bla~co, está ilustrado por Xesús Fernández. +

•
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Antón Casál e Xeroi-ne Calero
seguen o sentido do texto e pre;
firen fraxilizar a narrativa de E

Tramas
-t~:ansparen

tes

Perigoso Asomarse ao Interior Pª'

ntulo: É perigoso asomarse ao interior, ~e
sión de Clacson, trombette e pemachi de Dario Fo.
Compañia: Máscara Produccións. Ecuador, •
14, 36203 Vigo. (986) 42 06 95
Dirección; Xerome Calero e Antón Casal.
Intérpretes: Ant6nio e Gianni, Ricardo .A.
Indio; Lucia , Maria López: Enfermeiro e
Axente, Xerorne Calero; Médico, Antón Casal; Rosa, Ana Quinrairos; Comisário, Xan
Goberna; Xuíz, Pablo Puga; Cenografia,
Carlos Alonso.
Traducción: Antón Casal

Nos ermos de alumínio, ferralla e
saiamagos de Mirafiori, o arrabaldo industrial da FIAT, un grupo
armado secuestra a Gianni Agne,
lli, o dono da fábrica que fundara
Mussolini para popularizar o bali,
lla, aquil Volkswagen do Sul. António Verardi, delegado que ~ta,
ba a botar un polvo en horas de
convénio, acode alarmado e rece,
• be nos brazos ao secuestrado que
ven de quedar sen cara por unha
deflagración. Irrecoñ'ecíbel e ta,
pado coa chaqueta do sindicalis-

ta, o· patrón é confundido co
obreiro, que fuxira por medo a ser
acusado de terrorismo.
Este equívoco pirandelliano fai
saltar o estigma do terrorismo,
para que en'tre como fariña ria tá,
boa de amasar de Dario Fo. Ricardo A. Índio e Xerome Calero,
os vellos· salteadores de camiños
daquela Máscara ·17 de Por dio~
Eros, móvense a pracer nas cocí,
ñas dos vixiantes que maltratan
ao patrón pensando que é un

obreiro bombista. A partir dunha
contradición argumental tan saturada, a fábula pode viver sen
efeitos narrativos demasiado evi,
dentes, como é preferéncia de
Dario Fo, desconfiado máis que
nengun outro autor de hoxe da
preceptiva teatral. O grande
acontecimento é o exercício do
anti,terrorismo contado desde o
leito de hospital no que torturan
a Agnelli mentres lle mendan o
rostro do obreiro coa mellor ci,
rurxia plástica.

ra que medre por si próprio o
esperpento
evidenti:! do
Estado
da
Democrácia Agnelli
Cristiana a recupera a
darse paus no
seu· próprio lucidez de
lombo. Ri- home de
cárdo
A. estado para
Índio soporta
con capaci, se defender
dade e recur, coas cartas
sos o peso de desesperadas
ser secuestra- de Aldo
dor e secuestrado,. marido Moro
farro' e amante en vilo
dunha moza,
obreiro de cadea e príncipe dos
empresários; Gianni Agnelli
crucificado de tubos e asoballa,
do pala burocrácia de xuices e
comi.sários e Agnelli presidente
da FIAT que recupera a lucidez
de home de Estado para se de,
fender desde o seu tobo coa es,
crita do Aldo Moro terminal e
d.esesperado.

Detrás das duas (ou tres) caras de
António hai un ser moralista;
sentimental e coerente. d lugar
do patrono na fábula é o da luci,
dez cínica: con Moro acabaron
porque non era o poder, senón
unha parte do governo. Acaso
non len a Marx?, pergunta o dono
da FIAT que quer demostrar co,
mo lle poden val~r as cartas coas
que non se puidc¡ salvar Aldo
Moro. Entre un e outro, os recur,
sos e os homes de govemar que
van do sadismo á imbecilidade.
Ora se as máquinas absurdas viven da inércia e da poténcia
dramática que lles da o argu,
mento, no desenlace reclaman
unha precisión e un afinamento
extremo para que o pou ar n
terra da fábula non e trague a
curiosidade do espectador. De
certo a Máscara 'branlle táb ,
as para rectificar a t n ión do
cuarto de hora final no ue e
cruzan todo o fio . Meréceo
te discur o crítico obre o centr
do poder que no espazo da re pre entación aparece sen e a
códia de mitoloxema coa que
tan ben parece que lle vai. +
G. LUCA DE TENA

·Música

( '

senso privile.x iado. Porque -as
Illas Canárias, encrucillada entre Europa, África e mesmo·
América, reflicten na sua mU:sica sons, melodías e ritmos de todo este amplo mundo. E iso·déi,
xase notar- neste último disco de
Mestisay, a saber:

Desde
Canárias
Júlio Pereira·

co

Título: La Rosa de los Vientos.
Grupo: Mestisay.
Compañia: Nube negra.

.,

Grupo canário moito menos co,
ñecido entre nós do que o seu
interese artístico merece, Mesrisay- é unha das poucas for~a,
cións que teñen simultaneado
ao longo da sua traxectória a·
ambivaléncia de fat.o folk, ao
tempo que de colectivo de can,
tautores, xa que os seus temas,
con letra e música, non descoidan nen a pegada folclórica dún
arquipélago xeográficamente estratéxico, nen a mens·axe que os
ubica naquel território en cerro

"Sulema", tema que co que se
inícia, conta da história do ·exi,
liado pavo saharahui. "Fado de
mar" _:_ en español e portugués- mesturá aires de
habanera, moma e naturalmente
fado. "Son del tronquíllo", relato
dunha viaxe de solidaridade a
Cuba. "La flor de Guinea", con
coros de resoáncias africanas-.·
"Canciones del Sur", pasaxe
desde Canárias até Buenos Aires ·
con fondo de bandoneón. Canto
recordatór.io a un egréxio yisitante que o foi das lllas: o cuba,
no Antonio Machín. Son várias
das pistas <leste disco cosmopoli. ta de seu, acaso como a própria

ESTAMOS rJA FEl"A
DO
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terra -e mar- que os viu : nasegundo reza o tópico ao
uso, neste caso·. palpábel como
en poucas ocasións. E natural· mente, as próprias Carí.ária-s,
centro de todo, tal como
se manifesta·
no título do Júlio Pereira
disco:. "A Ro- tén
sa dos ven,
tos" é un sím, garantido
bolo non só xa un espazo
insular senón privilexiado
tamén
do
entre
mundo atlántico en xeral; os folkis
a "rosa", ele- modernos
men~o indis,
pensábel na
cartogr-afia
anúga, cando ainda os ventas
eran compañei!OS de viaxe.
c~r,

A tod9 isa hai que lle engadir a
intensidade dunha rota plet6rica
de matices musicais: ora leda e
rítmica, outrora melódica e unha
miga lírica. Os sete co~ponen
tes do grupo están ben acampa,
ñados, cunha morea de colaboradores que completan o suporte
instrumental, en báse a congas,
bongós, pianos, teclados, bandú-

Do 1 ao 10 de Xullo

Embaixadora·
da canción irlandesa ·

~"

B

R

O

s

ESPECIALIZADOS EN
LIBRO INFANTIL E XUVENIL
-~

o músico luso tén garantido xa
un espazo privilexiado entre o
folkis modernos, xa que sernpre
andou metido entre a tradición e
o contemporáneo. +
XOAN M. ' ESTÉVEZ

canta de discos

Caseta nº 34

L

rria, ... ; e no meio de todo -ignoramos até que ponto foi decisiva a sua intervención- un
productor de luxo; o portugués
Júlio Pereira, ocasiohal instrumentista tamén, á guitarra, man,
dolina e percusión. Sen dúbida,

Título: Nóirín Ní Riain.
Autor: Celtic Soul.
Compañia: Ed. Resistencia.

Nova embaixadora da canción irlandesá. Nóirín Ní Riain interpreta neste
seu debut unha mandela de temas en
gaélico; pero como observa -a in.tér-

·prete- cerras semellanzas entre a forma de cantar "céltica" e índia, inclue
unha canción en hindi.
Nóirín é unha cantora de formación
clásica, e interpreta cal soprano "folki" unhas composicións sinxelas , con
abondosas referéncias naturistas, certa sofisticac ión son.ora e un acompañamento de luxo : o Paul Winter Consort, co cal o disco ten garantida unha certa mensaxe de placidez son ora,
tan ensonadora como as próprias
cancións. +
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Eu xa escrebera en galega no
ano 1952 O paxaro na boca. Des ..
pois fíxenno de xeito esporádico
ou corno no libro Verbas derradeiras, que se editou en bilingüe.
Houbo dous feitos básicos na
opción do galega como língua
.de comunicación, o translado a
Vigo e a influéncia do rneu hórne, Eduardo Moreiras, que dei ..
xara o castellano na sua obra
polo galega. T ornei conciéncia
pero tiña medo porque pensaba
que habia que .d ominar moi ben
a língua para utilízala e, de feíto,
nese primeiro libro en galega
Concerto de Outono, nótase un ..
ha grande diferéncia cos poste ..
riores, onde está máis traballado
o idioma e nótase rnaior
conciéncia de atilizalo. Vou
aprendeI}.do e facéndoo metlor
ainda que botando man sempre
da simplicidade. Non me gasta
que léan os rneus poemas con
diccionário.
Poderla dicir que cambiar de ·idio ..
ma tamén marca o inicio dunha
nova etapa poética, como se se re..
novaran as relacións co mundo.

Mulleres e poesia
E correcto falar de xeracións
na poesia de mulleres?

Luz

Garia

Pozo

ANXO IGLESIAS

e0- ARANTXA ESTÉVEZ

"Luz Pozo Garza é unhas das poetas de referéncia
na Gali.za xunto a outros nomes como os de Pura e
Dora Vátquez. Comezou a escreber nos anos da
po guerra con títulos como Anfora e O paxaro na
boca. Está na imprensa o seu último libro de poe..

Vostede publica xa nos anos da
posguerra, como .era aquel am..
biente literario?
Eramos moi poucas mulleres es ..
crebendo na Galiza: Pura Váz ..
quez, Pilar Vázquez Cuesta máis
eu. Estabamos dispersas, sen co ..
nexión. Eu vivia en Viveiro,
onde pasei a miña xuventude
coa guerra no méio. Cheguei de
Ribadeo a Viveiro aos sete
anos. Aos catorce anos, co co ..
mezo da guerra, tivemos que fu ..
xir porque meu pai era republi;
cano e estivo preso~ Nós fuxi ..
mos nun primeiro momento a
Lugo e despois a Marrocos, on ..
de estivemos protexidos por un
irmán do meu pai. No. ano
1940 voltamos a .Viveiro,·o
méu pai estaba reposto no seu

mas Vida secreta de Rosalia, onde a intimidade que
marca a sua obra enfia_coa da escritora que máis
admira. Ven de participar no Encontro de poetas
perúnsulares e deis Illas, representando a Galiza e
compartindo mesa con autoras mais novas. Retira..
·da xa da docéncia, segue traballando na poesia, non
só como criadora senón tamén como investigadora.

traballo. Xa nese ano comecei a
publicar poemas en periódicos
como La Noche e, en Ribadeo,
en Las riberas del Eo. Na miña
casa fomentouse moito a poesia
e a escrita de xeito que formaba
parte da miña natureza.

Anfora, o meu primeiro libro, en
1949, xurdiu despois de ter moi ..
tos poemas saltos. Partia da mi ..
ña afeizón aos mitos gregos e ti ..
ña moito da luz do oceano que
descobrera en Africa: Tamén
hai que dicir que foi o presenti ..
mento dun amor paixonal que
ainda non vivira, que só imaxi..
na~a e que chegaria co tempo.
En que me.dida lle afectou a fo..
xida e todos' os acontecementos
post~riorés da Guerra Civil?

Eu teño uns iecordos moi graves
porque, en primeiro lugar, tive ..
mos que deixar a casa de Viveiro
axiña, aberra, cos móbeis na rua,
nós en Lugo sen poder voltar por..
que eran tempos moi difíciles, de
moito perigo. De calquer maneira,
hoxe paréceme intempestivo dra ..
matizar e pormenorizar o que fo ..
ron as persecucións pero o certo é,
que a mifia idade, cambioume a
vida. Era moi fácil e comooa para
unha adolescente coma mine, de
súpeto, todo revírase. Sobre todo,
aprecias os cambios políticos e de
mentalidade na xente. Iso é duro
de aceptar.
.
Ao igual que outras poetas da
sua idade comezou escrebendo
en castellano e, posteriormente .
pasouse ao galego.

As ~eracións existen, é. obvio
porque cada unha comezou en
épocas diferentes. Pero ultima..
mente estámonos
xuntando moitas poe ..
tas de diferentes ida ..
des e pódese dicir que
hai unha trasfusión
entre as· máis novas,
que influen en nós, e
· nós nelas. O feíto de
que a pegada das
maiores estea reflexa..
da nas roáis novas é a
mostra de que se no.s
le con interese e aga..
rimo. A min non me
gosta anquilosarme e estou moi
pendente da poesía actual. Xun..
tarmos reforza o impulso da mu..
Her na literatura xa que se dá un
trasvase moi efectivo e, de calquer xefto, ternos a sorte en Galiza de ter moi boa poesía de ho..
mes e de mulleres. Non me ex..
plica como alguns editores din
que non se vende a poesía por..
que nos últimos tempos se está
redescubrendo. Eu miro que os
rapaces novas atenden a poesia
e coido que é adecuado o termo
eclosión ·e falar dunha grande
receptividade. Eu non tiña asu ..
mido o meu papel na poética de
mulleres na Galiza. O feíto de
que· a poetas como a min ou Pura V ázquez nos chamen de pio ..
neiras é chocante. Tanto a Pura
como a min nos parecía normal
escreber se tiñamos ese anceio.
O qu~ sucede é que nós tivemos
máis fortuna na acollida.
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Aparte dunhas dotés naturais
espléndidas, lia e safüa moitísi ..
mo e non se pode esquecer que
estaba casada con Manuel de
Murguia, que era cultísimo.

Revistas de poesia
. Ademáis de ser poeta, vostede
dirixiu p~blicacións literárias.
Eu nas revistas o fago todo, pri'me iro con Nordés e agora con
Clave Orión. Con Nordés, tiña
que escreber e convocar aos 'poe..
tas, deseñar seccións e debuxar as
viñetas. Os princípios eran facer
unha revista aberra, para todos os
públicos, dar paso aos novas es ..
critores, ·escrita en castellano e
galega até que se fixo integra ..
mente en galega e cun achega..
mento -a Portugal co lema do Miño achega non afasta, que puxen
en práctica. Nordés rematou, po..
lo de agora, porque rematou o
compromiso con Ediciós do Cas..
tro, que era a responsábel de pu..
blicala. Agora podo facer o que
queira con ela pero coma sempre
ñeste tipo de publicaéións que
non dan proveito económico,
hai que topar a alguén que se encargue desa parte. Clave Orión é
unha revista máis exquisita, por
dicilo de algun xeito, ten unha
maior selección, vai en cor cun
deseño máis coidado. Hai máis
escritoras femininas intenciona ..
<lamente e unha orientación
máis univers;u, con seccións adi ..
cadas ~ escritores doutros países.
Por exemplo, neste primeiro número hai unha adicación a escri..
toras rusas. Non me esquezo tam..
pouco de ter un espazo para os
novas autores e neste número in..
-:.:.d uo uns poemas que me escre ..
beu o meu home, Eduardo Moreiras, un mes antes de morrer. A
miña idea .coas publicacións lite..
~rias sempre é difundilas o máis
posíbel pero o que acontece é
que funciona mal a distribución·
e é un xénero que non lles inte..
resa ás librarias ·e quédanse nun
círculo máis restrinxido.
Non o intentou coa narrativa
pero sí leva publicado estudos
sobre outros autores.

Admiro moito a Luis Pimentel e
q. Alvaro C_~queiro, dos que le..
vo escrito ensaios. Tamén teño
escrito de Manuel António e da
visión da Galiza que tiña Luis
Seoane. Pero ·o último é Ondas
do mar de Vigo, que analiza o ero..
tismo nas cantigas de ~migo.
Convocada por Xesús Alonso
Montero para facer algun traba..
llo sobre poesía medieval, deci ..
dinme palas sete cantigas de
Martín Codax, traballo base polo
que despois escrebín un artigo en
Grial nos anos oitenta. Aí investiguei que as cantigas tiñan duas
partes autónomas moi relaciona.. ·
das pero con temáticas diferen ..
tes, tese que facia variar a métri ..
Non hai que esquecer a pegada
ca das mesmas porque o estribillo
de-Rosalia de Castro que eu coi ..
non .contaba aritmeticamente.
do afecta a todas as escritoras do
país. Sempre está presente. Para · Revisar estas tese5 deume a idea
para o último libro. Ademáis," eso outono publícase o meu últitas cantigas teñen un trasfondo
mo libro de poesía que se chama
moi forte de erotismo. Algunhas
Vida secreta de Rosalia e que canta aspectos descoñecidos e ima.. · interprétanse como dramas can ..
do o compoñente máis forte é o
xinados en verso. Tamén apbn ..
erótico. Non se pode negar, ha ..
to que ela tiña que ser coñecebia un simbolismo fácil de reco ..
dora da poesía medieval porque
, ñecer na Idade Média. Para min,
utiliza simbolismos semellantes
non ten dúbida. Por oútra parte,
a alguns dos autores desa época.
tento amasar, como xa aponta·A Rosalia non se lle apresen ta
case nunca como unha muller · ron curros estudosos, a posíbel
autoria feminina das cantigas.
culta, como se acertara na sua
obra por casualidade e non é asi.
Penso que é escrita de ~uller. •
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Manoel González, presidente dos artesáns
,Hai que rematar co souvenir,
porque artesania é máis que reproducir un carro do país'
*

T rátase sen máis de que os obxectos podan defenderse a si mesmos:
nestes últimos anos, tembs asistido a unha auténtica desnaturali,
zación da artesania popular; unha
situación que hai que liquidar como sexa! Estanse a facer pezas que
en nada lembran ao seu lugar de
referéncia e que se venden como
tales! Hai que rematar co souvenir
como sexa, pasto que conduce di,
rectamente ao desprestfxio máis
absoluto. Non todo o que se fai
coas mans é artesania. A artesanía
é un proce o manual, ben feito,
que leva impreso o selo de e til e
o carácter do arte án,
b n
cunha técnic de calidade, un
materiais de calidade e un contr 1
rigoro o da calidade da ua produción. No caso contrári , hai duas
alternativas: c mpetir e pr u,
tos de Taiwan ou desaparecer.

M. BERTOXO

· Manoel González presidente da Asociación Galega de Artesáns que
segue a medrar, pésie aos mil e un avatares da economia galega, nun
. sector en permanente axuste e reestruturación. Cultura, memória
colectiva; economia, autoemprego; desenyolvemento, obsolescéncia; tradición, deseño; pasado e futuro ••• E a artesania e os ofícios
·de arte, os novos e os vellos, e a sua sempre polémica actualidade.
Vostede é presidente desta asociación profisional case desde a
sua fundación?

vorábel no artesán individual?
Sen dúbida, representa un motor
de evolución moi considerábel.

Defendo unha fórmula de funcionamento que permite optimizar e
racionalizar o traballo na asociación: son presidente e xerente
dun xeito símultáneo. Penso que
é máis operativo; é dicer, son un
membro liberado pola Asociación
Galega de Artesáns (AGA), que,
ao tempo, representa o seu espíritu e os intereses dos socios.

Vai un exemplo: un alfareiro como Manolo Caamaño, que hai
uns anos facia cacharros tradicionais de barro vermello cunha·
concepción moi tradicional e con
apenas modificacións, evolue de
tal xeito que pasa ser ceramista,
cunha concepc-ión máis contemporánea e que incorpora outras
. técnicas como é o esmalte. As
suas pezas apresentan, daquela,
un valor engadido moi superior.

Percibe maior interese dos pequenos comerciantes pola artesania?
·
Podo dicer que unha boa porcentaxe da demanda de información que recebemos na Asociación o pasado ano, formúlana
profisionais da distribución ou
comerciantes que desexan abrir
tendas adicadas de xeito exclusivo á venda de productos artesáns. Nestes últimos anos ternos
asistido a unha apertura masiva
de comércios especializados: Lugo, Padrón, A Coruña, Vigo,
Santiago ... Moitos comerciantes
pensan que abrir unha tenda con
só productos artesáns é iendábel,
xa que teñen una valoración
moi positiva na sociedade, ao
temp·o que representa unha opción especializada, economicamente satisfatória. Que repercusións. pode ter esta situación fa-

Cos ofícios do coiro está a acorrer
algo semellante. De terse vendido
na rua a prezos de mercadillo, se
está pasando a prezos non só de
mercado, senón de artigos que
compiten coas mellares firmas estabelec idas. En AGA hai artesáns deste .ofício que, pala sua
destreza, bo facer e imaxinación,
venden artigos a moitos miles de
pesetas. E ista non era a tónica do
mercado de hai uns anos.
O esforzo conXunto AGA-Co11selleria de Industria de hai .uns
anos en canto a difusión semella que acadou os resultados desexados.

É moi certo. E os froitos poden
perceberse en vária5 frontes distintas: un, se cadra o máis importante, de autoafirmación. Os ar-

,

Pode ser unha alternativa de
emprego?

tesáns fan esta reflexión, "figuro
nun meio gráfico cun aspecto
que nada ten que envexar ás mellares publicacións; un escaparate
cunha calidade moi por riba do
habitual..." Ese sentimento axuda a sair dun certo complexo de
inferioridade. Esta reafirmación
leva consigo o abandono definitivo de posturas como é a-sensación de incapacidade para competir con productos industriais,

estabelecendo en consecuencia
os seus prezos á baixa. Adquírese,
polo tanto, unha conciéncia de
vender algo en condicións verdadeiramente xusta5.
O que ten acontecido tamén é
que os meios que poden criar
opinión na Galiza, e incluso fóra
dela, e perante a imaxe gráfica
que poidemos dar da artesanía
galega, tanto através da nosa

.

CATALOGO ANOSA TEB.BA
Todos os libros e ·as publicacións ·
de

Edicións A Nosa Terra,
pode atopalos
permanentemente
nestas 39 librarias
de todo o país.
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Couceiro 11. A Coruña
Arenas. A Coruña
Lume. A Coruña
Colón. A Coruña
Nós. A Coruña
Hernández. A Coruña
Sargadelos. Santiago
Follas Novas. Santiago

Encontros. Santiago
Couceiro. Santia90
Pedreira . Santiago
Sargadelos. Ferro/
Helios. Ferro/.
Brañas. Carbal/o
Sementeira . Noia
Cunqueiro. Pontedeume
Do Neño. As Pontes

Pontevedra
Escalmo. Pontevedra
Michelena. Pontevedra
Paz. Pontevedra
Seoane. Pontevedra
Maxtor. Vigo
Cartabón . Vigo
· Librouro. Vigo
Limiar. Vilagarcía

Do que e trata é de atopar o ángulo que mái favoreza ao ob,
xectos artesáns dun modo seme,
llante ao re to do producto que
están no mercado, e que nos presentan a cotío o diferente
meiosde comunicación. Nós ternos apostado nese enso, facendo chegar a nova ao con umidor
potencial, maioritariamente urbán, de que a artesania de Galiza
existe. No só penso que acadamos iste obxectivo, enón que o
seus efectos chegaron mesmo a
paliar a cri e económica de te
últimos anos, e que afectou a unha chea de sectore : o feito é que
cada ano vénde e mái arresania.
Estes dados confirman que os
obradoiro arte án repre entan
unha boa alternativa de empreg
estábel, un i tema de ec nornia
sólida; ue pr duce obxect s d
gran calidade, con
matéri
primas, personalizado , e que teñen m ito que v r e a cultura
que se está a desenvolver n n
paí . Se o pr bl rna para art án
aparece á hora de pór n mercad
os seus pr dut s, a AGA com,
pensa e e baleiro d recur
publicitário . Como? Con mei
recursos profisionai , c n publica,
cienes moi coidadas, c n bo fi tógrafos e deseñad re gráfico ... ;
é dicer, coidando os detalles. Penso que, tal e como <licia unha das
nosas campañas de hai uns anos,
ternos con seguido unha revalorización constante da nosa artesania.
Cal é ~ papel da Xunta en todo
iste proceso?

EDICIÓNS

A Coruña

Asociación como das sucesivas
campañas subvencionadas pola
C0nselleria de Indústria, receben unha visión máis refinada
da nosa artesanía, non tan fo},
clórica e nostálxica. A nosa artesania é algo máis que a mera
reprodución en miniatura dun
canastro ou dun carro do país.

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

Segrel. Vi/alba
Porta da Vilc. Viveiro
Xistral : Monforte

Lugo

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

Ourense
Souto. Lugo
Biblos. Lugo
Aguirre. Lugo

Pois a dunha administración len,
ta e que reposta tarde ás expecta. tivas e inquendanzas dun sector
con cerro dinamismo. Ainda asi,
das moitas propostas que ternos
apresentado á Conselleria de Indústria nestos últimos dez anos,
un bo número foron aceitadas e
son unha realiqade. Non obstante, seria desexábel un pouco máis
de entusiasmo á hora de facer
previsións de futuró: a artesania
sempre foi a irmá pequena a respeito dos outros sectores. Hai que
rachar esta dinámica.•

A NOSA TERRA.
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E preciso falar do 36
,Moitos dos problemas·actuais son.froito da descoñecerilento d9 pasado
-0- MANUEL VEIGA

Os recordos da represión que sofreu Galiza despois do 18 de Xullo
de 1936 (de actualidade agora polo rechazo do parlamento a pro,
clamar o 1 7 de Agosto como Día da Galiza Martir) suscitan de
contado o xuizo de que non hai que espertar feridas ou ben de que
é un aspecto histórico sen interés neste momentó. Apreciacións
tan distintas e simultáneas concitan a pergunta de como .é posíbel
que algo que para uns é inconveniente porque esperta -monstruos
pasados a outros, probabelmente máis xóvenes, non interesa. To,
do indica que o siléncio opera como unha terápia social perversa.
Un dirixente nacionalista sumábase en privado a este chamado
á di' creción: "Non cómpre falar
moito do que pa ou daquelas,
porque hoxe aos nosos m itins
acude tamén xente que fo¡ franqui ta ou que tivo algun represor
na família".
Certo ue t do o que recue a un
ambiente de venganza, por míni m
ue ~xa, é condenábel.
Per ignifica i o que é boa a
di torsión ou o ocultamento da
história, <lesa história que, queirase ou non, influe e decide sobre o presente? Existe un modo
de recordar que sirva para liberarse e non para reproducir os
erras? De n n habelo seria me,
llor suprimir a história das aulas,
xunto con todas aquelas matérias u ceptrbeis de orixinar un
conflito: o idioma, a economía e

se cadra a própria xeografia.
Os escritores austriacos Thomas
Bemard e Peter Handke.non deixaron de observar con sutileza que
a sociedade do seu país vive un estado de abxeción e parálise froito
da caréncia dun pasado asumibel.
A maioria das persoas non se con,
sideraban colaboradoras voluntárias do réxime nazi. Quedaron sen
xuventude e tamén sen história.
Outro tanto souperon percibir alemáns como Grass o'u Boll ou españois como Ferlósio ou Marsé. Un
pacto de siléncio obrigou a enterrar a parte honesta einocente dos
seus respeitivos povos. O Madrid
do non pasarán, culto e liberal que
engadou aos progresistas de todo o
mundo, ficou sepultado, baixo unha enxurrada de ·falsa reconciliación. A frivolización, por unhq.
parte, ou os tortuosos e mistifica-

•

dores argumentos, pola
outra, aos que tan propensa é agora a cultura
<lestes paises non parece
máis que unha grande
fuxida. Unha ocultación
do que verdadeiramente
·se debería tratar e que
ainda latexa na memória
de todos, seña de forma
directa ou através dos
seus efectos, al~ mesmo insospeitados. E a ferida sen cicatrizar que de
cando~n vez supura ainda ou envelena unha zo- ..
nadocorpo.
Na Galiza ese ocultamente abrangue a case
todo: ao descoñecemento do galeguismo real e
non semente do seu ronsel culturalista; á imposición dunha relixiosidade
violenta, altea á tradición; a unha coerción
das relacións humanas e
dos hábitos sexuais, extraña tamén as costumes até daquela dominantes; á asfixia de iniciativas sociais dinámicas que agora
se recuperan ex-nuo·10, etc.
Os militares, organizadores do
golpe e da estudada represión

ARTURO SOUTO

posterior, estimaban - con
grande queréncia bioloxistaen tres xeneracións o tempo que
se necesitaría para reconstituir
un tecido. social similar ao
existente. Henrique Heráclio
Botana, líder sindical socialista

vigués, de 61 anos de idade, sinalou ante o seu pelotón de execución: "Non queimedes, nen
destruiades as actas do noso xuízo, porque algún dia o mundo
entdro coñecerá o crime que se
vai cometer aquí con nós". •

·,

OPtNIÓN

DE ROSALÍA A XOHANA TORRES
No proceso de afirmación do nós colectivo galaico practicou e de maneira demasiado xeneralizada a invisibilidade ou a marxinación da metade feminina de e nós. Dando así lugar á proli,
feración dun nós outras que aínda persiste a estas alturas do éculo XX. Nós outras seguimos
icind , rque orno utras e non no atoparn nin n recoñec mo na humanidade galega a que
fala. Nós utras dinn s e sinálann
fnd , rqu
m
ut
e n ven di tinta , á parte m mo fóra de a galeguidade
ab tracta e uniforme que se fo¡ creand desde os
c ntro d p der e contrapoder. E nó outras
afi rmám n tamén, p rque non estamos incluídas n mesmo protagonistas da historia de
empre nin tampouco non somos esas que invariablemente no imaxinan.
1viais a humanidade galaica, igual que a humanidade universal, é plural e diversa. Tan rica en
matices que son potencialmente infinitas as súas singularidades. E cunha multiplicidade de diferencias tal que distingue desde os máis dispa. res momentos dunha subxectividade ata as meirandes diverxencias e variacións das súas distin,
tas agrupacións.
Naforalmente, nesta diversidade está comprendida a comunidade do nós feminino, así mesmo,
concretada en ilimitadas variabilidades indivi,
duais e sodais de tooo tipo. Esta diferencia feminina existiu desde sempre, porque desde o princi,
pío as mulleres participamos na historia real da
humanidade e mesmo contribuímos ao proceso
diferencialista galaico, ás veces, de maneira moi
importante. Así ocorreu no pasado co caso in,
cuestionable de Rosalía de Castro. E así está ocorrendo no presente coa cada vez máis numerosa
contribución de cualidade das mulleres na políti,
ca, na ciencia, no pensamento, na literatura e
nas artes. Unha mirada aberta que contemple os
acontecementos da nosa cotidianeidade e pasee
polos recintos da arte e da cultura, non deixará
de encontrarse con nomes e figuras de mulleres
que xa non vai ser posible facer esquecer.

CARME BLANCO

'Estar

a favor das
mulleres
mostrase no día
a día do trato
respectuoso e
igualitario,
tan crítico e
condescendente
como o que se
lle poda facer a
calquera home"

centemente publicado por Kathleen N. March
De musa a literata: el feminismo en la narrativa
de. Rosalía de Castro forma parte deste esforzo,
aínda que aplicado á súa obra castdá. E, como
Rosalía, tamén Xohana Torres nos foi deixando
algúns dos sucos máis antigos e profundos dunha
nosa memoria femia moi particular desta terra,
vivida nas avoas que permaneceron xunto ás viñas ou nas novas Penélopes navegantes.

Pero esta historia da nosa cultura veuse contando e, aínda máis, fixando, case exclusivamente
en clave masculina, como fai o noso querido
amigo Méndez Ferrin ao cifrar a poesía ña fer,
mosa metonimia De Pondal a Novoneyra. E, en
certo sentido, Ferrín ten razón: existe, é verdade, esa historia literaria que nace onde des.ero,
boca o Anilóns, na paisaxe rriesma das orixes da
terra e vai ata os ecos dos cumes da palabra e o
silencio que resoan no Courel.

É evidente que as mulleres dixemos e estaqtos
dicindo algo que será preciso escoitar, se non
queremos continuar o repetitivo .monólogo
aberto só ao eco da propia voz. Será preciso,
pois, ler e responder a todas as voces, agora que
son xa tantas e tan altas tamén as femininas que
non se poden ignorar. A riqueza da cultura
aberta sairá, sen dúbida, <leste diálogo. Pero sobre todo, o que cómpre, especialmente por part_e dalgúns grupos masculinos absolutamente
despistados e aínda dentro de certos sectores fe,
mininos intelectualmente colonizados -polo androcentrismo ~ominante, é desterrar a táctica
do panexírico patemalista indiscriminado que
insulta a nasa intelixencia e que algúns se empeñan en repetir como unha salmodia que os libre de todo pecado. Este subterfuxio demagóxico da loa compensatoria, que ademais se apoia
algunhas veces no c_h auvinismo i~orante de as
nosas sodes as mellares e coma vós non hai outras igual non ºengana a ninguén e non fai máis
que poñelos en ridículo.

Mais do Pondal a Novoneyra transcorre tamén
outra historia, que é, ademais, en parte, a mesma
historia e que vai, por exemplo, de Rosalía a Xohana T arres. Porque Rosalía iniciou, incluso antes, o camiño común que andou co seu compañeiro Pondal, pero ademais, como Pondal, ela tamén elixiu a súa propia senda, distinta a del e a
de Curros, e a tantas outras. Unha verea, a rosa· liana, que levaría a Xohana Torres: esa voz interior sempre á procura do centro do mar, da terra,
do tempo, do amor e da morte. E que se prolongaría nos últimos anos noutras múltiples palabras
de mulleres moito máis novas e diversas. Palabras
que sanan desde moi distintos lugares, mostrando algo nunca visto con ese preciso matiz ou re,
petindo diversos ecos de voces coñecidas máis ou
menos metamorfoseadas pola propia voz.
Pero, aínda hai máis, algunhas destas mulleres
desenvolvimos na literatura tamén outro particular e igualmente necesario proceso autoafir,
mativo donoso sexo, xa fose de maneita diver- .
xente ou paralela a ese movement6 regaleguizador. Existiu, pois, aínda outra historia máis, pese
a que o seu discorrer contracorrente non fose se
quera enxergado ou non quixese ser recoñecido.
Rosalfa foi nun principio a figura máxima desta
insólita aventura. E, nos últimos anos, ·a crítica
literaria feminista e mais a creación de mulleres,
veuse ocupando nunha revolucionaria tarefa arqueolóxica de escavación e reconstrucción intelectual que faga aparecer, con todo o seu esplendor innovador, o inusitado monum_e nto artístico
rosaliano. Entre outras moitas cousas, o libro re-

Estar a favor das mulleres é outra cousa que vai
máis alá, que se mostra no día a día do trato respectuoso e igualitario, tan crítico e condescendente como o que se lle poda facer a calq.uera home. E desde logo non está nas proclamas de circunstancias dictadas por ·outras guerras e outros
intereses alleos que se queren agachar na dema,
goxia profeminina utilizada como arrpa. Así na
literatura, como nas demais facetas da vida.•
CARME BLANCO é escritora e
autora do libro O contrndiscuTSo das mulleres.
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John Berger e o carreiro.de vagalumes

A

s grandes autoestradas son
·nós a eses camiños fondos chavías pechadas. Unen pero
mámoslle corredoiras. Co paso
tamén separan. Dalgunha
do tempo e o desuso, fican .oculforma, o que hai entre p princitos ata que alguén 'os reanda.
pio e o fin non existe. A súa
Son os que Gaston Roupel, na
grandiosidade é herdeir·a das
-·súa História do campo francés,
calzadas imperíais, cdncebidas .. chama éhemins de remembrement,
para as m:ercadorías e os exérci~ ~ ·· os camiños da memoria. Bruce
tos. O máis importante debate
Chatwin fala dos trazos da cansobre as autoestradas da infor"dón, dos camiños invisibles que
mación, a nova panacea futuos indíxenas australianos albisrista, . ten que ver co seu trazac~ban no deserto para sorpresa
dos incrédulos inxeñeiros. E hai
do. ¿Acabarán sendo vías pechadas, calzadas imperiais, con
outra fermosa definición. A do
desvíos moi selectivos e forte
noso po~ta Aquilino Iglesia Alpeaxe? A tarefa humana, literavariño. Na súa Oración do sapo,
ria, é construir atallos.
aló na oscuridade da postguerra,
pedíalle a Deus "un carreiro de
vagalumes".
Nas marxes das autoestradas de
asfalto están os pequenos camiños, os atallos, os sendeiros, esa · Nbra de John Berger pode
retícula humilde. como tecido de
contemplarse así, pode leresparto e que non figura nos
e dese xeito, como un camiño fondo, un chemin de remapas. Moitos transcorren babeo
unha bóveda de vexetación e
membrement, un atallo que leva

onde, non pode . levar ningu_:r:tha
autoestada, ningunha calzada
imperial.
~

A

sú~ obra narrativa; desde a
novela G. ata a moi recente Cara a vod~ pasando
pola triloxía Dos seus traballos,
·que inclúe Parca terra, Unha vez
en Europa e Lila e Flag. Os seus
libros sobre arte, comezando
polo xa célebre O s.entido da vista, Sobre fotografía, como
Another way of telling, con J ean
Mohr. Os seus poemas, dos que
Luzes de Galiza publicou unha
pequena antoloxía en inglés e
galego hai tres anos e que agora
Visor publica en castelán co tí- .
tulo Páxinas da ferida. Os seus
textos teatrais, como O derradeiro retrato de Gaya, escrito en
'c olaboración con Nella Bielski
e tamén recentemente publica, d<?. Os seus guións cinematográ-

fi~o.s

para Alain Tanner. E eses
ártigos que envía de cando en
vez como gansos salvaxes. En
Malos tempos para á lírica, Bertolt Brecht explicaba que no
seu interior debatíase o entusiasmo pola maceira en flor e o.
horror polos discursos de Hitler,
pero só isto último lle impulsaba a escribir. Ese dilema non
existe en Berger. Escribe contra
as vellas e as novas tiranías desde as pólas da maceira en flor.

P

oderiamos dicir con toda
intención que John Berger é un escritor de Galicia. Por exemplo, Parca terra é o
mellor libro que coñezo obre o
mundo labrego galego, aínda
que os protagonistas son alpino
da Alta Saboya. Ninguén de
nós debería perderse ese inolvidable atallo, ese impresionante
carreiro de vagalumes. •
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VIDAL

O Santísimo· de Palmeira

a

orpus, a grande festa
o catolicismo, caracteizad~ pola grandiosidade civil e relixiosa, celébrase en
Palmeira (Ribeira), o primeiro
domingo de xullo, "despois de
que San Xoán bendice as augas'', complementando con el os
festexos do solsticio de verán.

As primeiras celebracións do
Santísimo documentadas nesta
parroquia son do primeiro ter- .
cio do século XVIII, cando un
canónico de Santiago manda
que se forme unha cónfraría
con veciños "acomodados". Na
actualidade, e xa desde mediados 'do século pasado, os confrades palmeiráns son os matrimonios que cumpriron os vintecinco anos de -casados, sen outra
r?-Zón nin motivo diferenciador.
nvitación para ser conti-ade
aina dun ano para outro o
árroco, de acordo co libro
de matrimonios e, segundo reza a
tradición, non é de bo agoiro negarse a tomar parte nesta confraría. Sexa por isto, pola pompa de
que non está exenta a celebración ou porque é unha ocasión
para celebrar as "Vodas de Prata",
son moi raros os casos nos que alguen renunciou a ser confrade.
Os elementos· que lle dan maior
vistosidade á procesión e polo
que se diferencia das do resto
-- do ano son, a propia Cµstodia
ou Viril, as alfombras e o arco
floral. Este último é o elemento
decorativo máis primitivo, o
que desde sempre se fixo dando
paso á entrada do adro. Trátase
dun maxestuoso arco elaborado
con flores, maioritariamente
hortensias, entrelazadas sobre
unhas columnas e trabes de madeira, con múltiples arquiños
. superpostos nos laterais, entre
os que se deseñan símbolos rela-

Xoán
Bernárdez Villar
'Véndese moita
novela histórica
que deturpa o pasado'
Que libros recomendaria?
Normalmente p n o' en libros que
lle digan algo ao leitor. A min dinme, dos último editado , Viva El
Rei de Carlos Barros (Xerais), que
me parece maxistral; e as peza
Maria Soliña e Prisciliano en Treveris de Millán Picouto.
· Que libros está a ler?
Estou cun febce deles enriba da mesa, setenta libros sobre temas artúricos, porque estou dando un repaso final a unha obra de encargo
que me fbceron ... Esto u lendo un
libro fóra se série de Marian lzaguirre, que gañou o Prémio Andalucia
de novela 1996: El ópalo y la serpiente (Guadalquivir), un texto
apaixoante de investigación arqueolóxica , cunha trama policiaca e
recriación de lugares exótico : a foz
do Ebro, o Nilo, Fez, Bagdad, ...
Despois do libro histórico agora
entra na ciencia ficción, de que
vai a sua nova obra Big Bang?
Realmente toda as cue ti ns d
universo están íntimamente r l ,
donadas. E t traball é hi t ri
noutro sentido, ain a que e catalogue de ciéncia ficción. Big Bang
ten suspense e non deb de cubrir
claves, pero aqui ségueselle a pista
a todo o relativo ao que a ciéncia
coñece sobre o ser humano. Un
crítico subtitulouno o senso da vida
e sobre isto tamén se discorre.

donados coa propia celebració~ -:
e coa historia local, deixando
·libre só o grande arco centra(
por debaixo do que pasará a
procesión.

M

alfombras, que nesta parroquia remontan a súa tradiión a mediados da década
dos cincuenta, fanse con sal e
area tinxida, ademais de pétalos
de flores, con que se reenchen
uns debuxos marcados sobre o
chan da rúa e nelas, coma no arco, os deseños varíanse cada ano,
· o que as enriquece como elementos que son de arte efémera. E se
é un espectáculo contemplar a
obra rematada, non o é menos
ver á mocidade palmeirá afanada,
o día enteiro, nun labor de colaboración plena. E ó final , antes
da saída da procésión, todos admiran esas obras que só poderán
ser pisadas polos confrades que
levan o palio, baixo o que o párroco porta a Santa Custodia.

P

ero neste --día, a anécdota
máis · r~petida encol da
festa palmeirá é a que nos
conta como fof que antes da
guerra, cando se necesitaba reafirffiar o catolicismo de cada lugar, aquí, o párroco pediu a colaboración da veciñanza para
facer unha Santa Custodia que
honrase ó pobo, e para iso solicirou xoias que logo se fundirían e transformarían, "convertendo eses obxectos da vaidade
en . roupaxes de loubanza a
Deus". Así, cada quen dou o
que puido para ~an solemne fin,
pero aquelas alfa!as, doadas pola
devoción popular, ani:es -de ser
entregadas ó xoieiro, foron roub ad as da mesma casa ·parroquial. Daquela houbera ~ospei
tosos, pero non se enc0ntrou ó
culpable e dér.onse _por perdidas.
Houbo entón que acudir de novo á ·caridade dos devotos fregueses; e co segundo donativo,
desta vez mellor ga~dado, elabo-

rouse unha Santa Custodia "tan
fermosa e digna, que aquí si se
podía dicir qúe resplandecía
máis que o mesmo sol".
O párroco tiña o .privilexio de
sacala da lgrexa e de tnetela o
día da precesión , pero durante
o trax~cto había que remudalo,
de tan pesada que era, tal, que
quen a 1 evaba tiña que- amarra,
la ó corpo cunh~ correas que a
aguantasen, para que os brazos
non desfalecesen.
Pero un ano, .durante a pmcesión, as miradas converxeron
no crego e no Viril. Aquela .
Santa Custodia non parecía a
de sempre, o párroco, ese ano,
· fixo o traxecto sen necesidade
de remuda nin correas que lla
aguantasen.
Non, non era un milagre, era
unha copia. O malo é que nin~
guén sabe onde está a orixinal. •

Até que ponto estaban condicionados os seus libros anteriores
pola p~uca divulgación da própria
história?
Condiciona porque a história que
se ensina está adulterada. Os leitores aceden espidos de escudos e
~prenden através dos meus libros.
E importante que a história non
sexa unha invención e coido que o
autor de novela, histórica debe ser
respeituoso cos personaxes e non
modificalos, todo o máis inventar
persoaxes como fio conductor.
Son libros de moita preparación
prévia?
Fan falla un ou dous anos de prepa,
ración para sacar conclusións válidas porque creo que un libro histórico debe ter moita fidelidade. Hoxe
véndense a eito os best seller históricos. É .case unha enfermidade, pero
a maioria deles insultan á história. •
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Hai que conectar de madrugada para ver as ~ellores películas. Os ciclos arrómbanos de
unha da mañá en diante. Hai
pouco un de Woody Allen comezaba pasadas as 3. A maio-
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Un suc~so violento . do c6a; p:aradoxa da .culpabilidade '.áun
adoleStiente, un árc~b,fupp voyet4-";a5asiña:; "
nunha pequena cidade, Nanado co

estilo directo e reporteril de T ruman Capote. Os irmáns Caen ~Morte entte as
frores) conseguen cerca orixinalidadé.far·
mal, peto non profundizan no carácter
das persoaxes.

• GASTRONOMIA
FESTA DO RON CU DO
Corme c lebra a segunda
edición da festa do percebe
o ábado 6 de Xullo.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS
PINTURA NO DESERTO,
MUNDO SAHARAUI
A Casa alvador de Madariaga acolle esta mo cra fotográfica sobre o cotián saharaui até o 17 de Xullo.
EUROAMERICANA
DE GRAVADO
Até o 28 de Xullo na estación marítima.

•MÚSICA
B.B.

KlNG

O Venres 5 de Xullo ás 10
da noite no Coli eum da
Coruña.
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~ Ortigue.ira

Cartelei~a

Corroe

Zw

res, b~ms programas como El
dia que me entiendas cámbian
de dia ou de hora, ou suprímenos algunhas semanas: agora
está nos Martes ás 22,30 horas
(TVE-1).+

• PÁXINAS COORDENADAS P.OR IAGO LUCA •

~ FARGO .

-O

x g:

do' é~~advogadb @~.i-~mté C::~adO' á
tedimitse do seu vaieirO' afán de ,protagonismo. O de ~rg.pr.e'; ~deitá volea aduhiado

•MÚSICA
FESTIVAL
DO MUNOO CELTA

o·fesi:ival

internacional .de
Ortigueira recuperado o
ano pasado tras máis dun
~
lustro de desaparición, voltEg>_ ·FOUR RoOMS. ' Carro 'hfutórias
ta este Xoves 18 coa actuaasinadas por Alli,son Anders, AÍe·
~ TERRA. Julio Medem presenta
ción do grupos da Galiza,
un film ao Win Wenders. Bos
xandi:e Rokwell, Robert Rodríguez e
Ronsel, Mercedes Peón,
efectos especiais e un poético guión.
Quentín T arantino, cun boróns e un hotel
Xaque Mate, o escocés
Roza o surrealismo, ainda que a película
corno fio condutor dunha morea de chisShoogelnifty, e o bretón
acaba un pouco destemplada polo traseites fadlóns (de no!te de café e teqÚila)
Gwerz. O Venres 19 tocan
ro de Silke.
onde Tin Roth (omnipresente e xa ínvesKepa Junquera (Euskadi),
tido da categoría de gran histrión ao Gary
Llan de Cubel (Astúries),
Oldman) fai unha homenaxe á másqna de
A sá de Caja M;idrid abre
~ ONDE RESIDE O AMOR Un
Callino (Eire), Robaleira e
grupo de vellas reúnese ao redor
Charlot e Jerry Lewís (autor do xenial O
unha mostra deste artista
Cempés (Galiza), e a Maudunha colcha, na que cada unha borda o
botóns), ademaís de outros actores de coaté o 7 de XuUo, con horá. chilen Distric Pipe Band
motivo central da sua vida. A personaxe
média. Tamén está Banderas nesta trécola
rio de Lt¡ns a Venres de 19
(Escócia). Ao día seguinte,
máis nova (Wynona Riders) trata de ende película sen pes nen cabeza.
a Z2 h., Sábados de 12 a 14
Sábado
20,
poderase
escoiconcrar un critério para escoller matrie de 19 a 22 h., e Domingos
tar a Escola de Gaitas de
mónio.
e feirados de lZ a 14 h.
~ ABERTO ATÉ O MENCER.
Ortigueira, os Lagoa da
Outra vez os mesmos nomes'. RodríRaíña, a Mauchilen Dis• ROMAXE
guez asina e T arantino esc:rebe e interpre~ OS ULTIMOS GUERREIROS.
trie Pipe Band, 'desta vez
Un.ha película que volverá ao esta. fu paixóns cinematográficas infantís
cos seus paisanos de lron
SAN BENITlÑO
de Rodríguez, mexicano de pro, asoman
pectador aos tempos das vaqueiradas,
Horse, e o grupo irlandés
DE LÉREZ
·
neste filme de homenaxes e referéncias
con todos os tópicos previslbeis e as atíDervish. Tres dias de mú(gore, cine de vampiros mexicanos e trurudes varonis que hoxe provocan gargasica celta, que se poden seculéncia a esgalla) de mestura abrupta e
lladas. Protagonizada por Tom Berenger.
O Xoves 11 de Xullo ten.
guir de acampada no piñeilugar a romaria de San BeRefrexa contado a má conciéncia que
gratuita de xéneros, fabricado para. solaz
ral
da
praia
de
Mourozos
dos seus autores. Que fa¡ un gran actor
ainda ten Norteamérica a respeito do xenitiño de Lérez.
(con
auga
potábel
e
servfnocídLO índio.
coma Harvey Keitel nesta película?
cios hixiénicos). Parella ao
festival decorre o curso de
O CARTEIRb (e Pablo Netu·
~ AS DUAS CARAS DA VERinstrµmen tos tr-adicionais,
da) , Contin_µa nalguns dQ.es é
DADE. Richard Gere é o gancho
do · 15 ao 17 de Xullo, con
• MÚSICA
comercial desea película que ten como
paga a pena mesmo viaxar para vela, se
clases impartidas por profeengado principal o peculiar funcionamenxa non a botan na sua cidade. 1=rotagonisorado experto procedente
EsTADO DE ANIMO
to do sistema xudicial americano, Xoganzada porM_assimo Troisi. •
de toda. Eumpa, e ainda no"" -.
festiv_'.ll .atój!a~? á 1eira de . Sábado 6 de Xullo ás 11 da
artesama ~as · mostras de -noite no Café Liceum.
instrumentos e traxes lra- - Jazz, folk cubano, ritmos
deseño. Aberra ·a té o 10
materiais de desfeita, pero
· .dicionais. Maior informalatinoamericanos como o
sernpre da man dos próprios
de Xullo.
ción no ConceUo de Ortinenos ou dos familiares.
)
ira
(
OO
OO.
_
·
Joropo,
cun chisco de mútie
• GASTRONOMIA
g
986 40
Expoñen en Friol do 6 ao 7
RAQUEL BLANéo E
sica andina misturada coa
OUTROS
de Xullo, e Monterroso do
Macuta, de procedéncia
FESTA DA CIGALA
8 ao 11 de XuLLo.
africana, entran no reperRaquel Blanco, Tatiana
tório de Estado de Ánimo,
Marín acolle a lI Festa da
Medal, Jano Muñoz e Teun cuarteto saido da Escola
Cigala até o 7 de Xullo.
• EXPOSICIÓNS
resa Pui, expoñen até o 12
Nacional de Arte da Hade Xullo na biblioteca probana. fu partituras débenMElO AMBIENTE
vincial de Lugo.
•POESÍA
se ao pianista e director
Roberto Ca·r cassés e ao
Fotografias
na
Aula
de
FESTIVAL DE POESIA
baixista Descemer Bueno,
Cultura d6 Caixa Ourense. .na batería toca Ruy LópezDE BAlXO MIÑO
•MÚSICA
Nussa, que completa o gruNELSON ZUMEL
Amigos da Poesía Babeo
Los SUAVES
• EXPOSICIÓNS
po xunto Elmer Ferrer, CaMiño prom'ove o seu ll Festitedrático de guitarra elécMuseu
Municipal
acolle
O
val Poético, que terá lugar o O coñecido grupo heavy
ÁNGELA PÉREZ MEll.AN
trica. Levan editados dous
~nha mos,tra deste pintor,
vind iro Domingo 14 de Xuourensán actua o Sábado
discos, Náuseas de fin de séaté o 15 de Xullo.
Expón óleos na Casa
llo na Fonte Bieira, na Gán13 ás 11 da noite no Poli. culo no que participa o seu
dara. A festa comeza ás 11 da
deportivo de Panxón. A
Charry, paisaxes e bode- paisano e trovador Santia•XADREZ
mañá cun gru¡)o de baile, ao
entrada custa 1. 400 pta.
góns, até o 13 de Xullo.
go Feliu, e outro de temas
antecipada, e 1. 700 pta. no
Abre ás visitas de Luns .a
que segue logo un recital copróprios gravado recenteÜPEN lNTERNÁCIONAl
as poetas Estrella Velasco,
concerto.
Sábado de 7 a 9.
roente na Galiza.
CIDADE .DAS BURGAS .
Felicidad Rodríguez, e Antonio Alonso Fontán, entre
TIGRES DE LA RUMBA
Até o 7 de Xullo de 17 a
moitos outros. Tamén con23 h, no polideportivo da
tan coa actuación dos grupos
O gn¿po de salsa actua o
·Casa da Xuventude. Orgade gaitas Os Pelouros e O
• EXPOSICIÓNS
Venres 5 ás 11 da noite no
nizado
pola
Casa
da
XuPercamino. Xa na tarde volcentro cultural do Porriño.
ventude
e
a
asociación
xuÜERMAN lGLÉSIAS
tarán falar os poetas e ainda
veni l Escaques 64, canta
actuarán doutravolta os gaineste a.no coa particiteiros. T efien previsto remaExpón as suas cerámicas
pación do iugoslavo Aleksa
tar ás 6 do serán.
no Centro de artesanía e
S trikovic (grande mescre
• EXPOSICIÓNS
internacional), o búlgaro
Atanas Kolev, o ucraniano
EVOLUCION l Mikhail Nedobora, os arxencinos A lfredo Giaccio e
Marcos López expón esPablo Glavina, ou o ecuaculturas até o 7 de Xullo na
toriano Carlos Matamoros,
Casa da Cultura. Horário
entre outros. Para roáis inde visitas de 20 a 21,30 h .
formación chamar ao
(988) 22 85 OO. ·
ÜS.NOSOS ARTISTAS
coa marabillosa· vbz de Dúlee;Vohtes.

ORTIGUEIRA
A ~rtirdo

próximo
Xoves 18
desenvólvese
o Festival do
Mundo
Celta. Na
fotograña o
grupo

Shooglenifty.

Porriño

lf?:f'.

Marin

Ourense

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
OMOS DlrERENTES,
OMO IGUAi

GAUZA
NOARXIU MAS

FERROL
Golicio no
Arxiu Mas,
no Centro
Municipal
Cultural as
estampas
referidas ao
noso país da
primeira
metade do
século.

O museu catalán aberro en
memória do fotógrafo itinerante Arxiu Mas, garda
grande cantidade de estampas do noso pafs na primeira metade do século. O
Centro cultural Municipal
do Ferrol encetou o pasado
Xoves 20 de Xuño unha
mostta con fondos do Mu·seu Arxiu Mas.

Friol

A Guarda

Nigrán

Oleiros

Lug_o_ _ _ .

Ángela

Pérez expón
na Casa
Chanyde
Oleiros.

Porto do Son.

• EXPOSICIÓNS
FOTOGRAHAS E
XOGUETES

P'ontevedra

Do 8 ao 19 de Xullo na
Casa da Cultura pintores e
pintoras locais.

• EXPOSICIÓNS
• LEITURAS

A través dos teu.s olios e coas
tuas mans, duas mostras.

ENRIQUE SAAVEDRA

Unha primeira con fotos en
grande formato e consellos
para a educación dos cativos, e a outra "Coas tuas
mans" amosa roáis de cen
xoguetes artesáns feítos na
casa a partir de refugallos e

Materiais de desfeita, madeiras, ferros enferruxados,
etc; e roáis un chisco de iro-.
nía compoñen a obra do artista madrileño afincado na
Galiza, Enrique Saavedra.

O Sábado 6 de Xullo ás Z1
h. na Casa da Cultura presentación do libro "A inqústria derivada da pesca
no concello de Porto do
Son" de Manuel Mariño
delRio.
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ANOSATERRA

Redondeta

Convocatórias

• EXPOSICIÓNS

60 ANOS DO

PLEBISCI •
TO DE AUTONOMIA

Até o 18 de Xullo na Casa
da Cultura expoñen tres das
coleccións galegas qa guerra
,máis importantes: Albumes
de guerra de Castelao, os
Gravados do Fardel da
Guerra de Xosé Conde
Carbal, e a colección de
Isaac Díaz Pardo de Cartazes do Plebi~cito do Estatuto de Autonomia- do 36,
amáis dalguns números de
Terra , revista voceiro do
Partido Galeguista de Redondela. É·o xeito de comemorar os 60 anos do Plebiscito de Autonomía· do 36,
aprobado por sufráxio popular e abortado polo golpe de
estado de Franco. A mostra
está organizada conxunta.mente polo Ateneu Redondelán, a Asociación de mulleres Xanela e máis o Cine
clube Claq1Jeta.

PRÉMlO VICENTE RISCO

A Associa~ao Sócio-Pedagógica Galaico-Portuguesa artella outro ano
máis por várias comarcas da Galiza, as
escalas de verao para a formación de
eaucadores de ensino básico e secundário. Xa decorreu en Lalin a primeira
edición <lestes encontros, que continuan en Fisterra do 8 ao 12 de Xullo,
coa IX escala de veraG da comarca no
coléxico público Mar de Fora. En Setembro, entre os dias 9 e 14 no coléxio
público Rctis Católicos, terá lugar a XII
edición da 'Escala de Verao de Ferro!;
e do 16 e.o 28 na Escala de Artes e
Ofícios de Lalin poderase asistir á III
Escala de Verao das Áreas Artísticas.
Inscripcións e información na ASPGP: apartado 447. 32080 Ourense.
Teléfono (988) 24 8141.

O Concello de Castro Caldelas e máis
a Fundación Sotelo Blanco ·convocan
o III Prémio Vicente Risco de antro·
poloxia e ciéncias sociais, dotado con
1.000.000 pta. Poden concorrer todos
os que apresenten obras sobre o ámbito rural galego desde o ponto de vista
antropolóxico ou das ciéncias sociais
(história, economía, socioloxia, etc).
Os textos, inéditos e orixinais, han
chegar escritos na normativa do Instituto da Ungua Galega e da Real Académia Galega, e ter unha extensión
que ande entre as 150 e as 300 páxinas
en tamaño fólio a dobre espazo. Para
participar hai que apresentar 6 cópias,
bai:¡co lema e plica, antes do 31 de
Agosto de 1996 na fundación Sotelo
Blanco: Apartado de Correos 2.096.
15780 Santiago. Maior información
na Fundación Sotelo Blanco: San
Marcos s/n. 15820 Santiago. (981) 58
25 71. Ou no Concello de Castro Caldelas: rua do Concello, l. 32760 Castro Caldelas. (988) 20 30 00/20 33 05.

A REFORMA
EDUCATIVA
'
.

Ou A orientación educativa no marco da
reforma, .como titula a .Federación do
Ensino de CCOO, as xornadas de
orientación educativa que vai celebrar
en Santiago do 16 ao 20 de Setembro.
Un "foro de reflexión crítica sobre a
situación actual da implantación da
LOXSE" para o que cantan coas conferéncias de pedagogas chegadas de
Catalunya, Euskadi ¡; Madrid. As matrículas van das 7.000 ás 4.000 pta.,
segundo a situación laboral. Para
maior información hai que dirixirse á
Federación do Eruiino de CCOO: Santiago de Chile, 28-entrechán. 15706
Santiago de Compostela.

San Sadurniño
•FESTA fOLK
FESTIVAL
DO Rio CASTRO

A Asociación de Viciños
O Castelo de Naraio, organiza o Sábado J3 de Xullo o III Festival Folk do
Rio Castro. Comeza as 12
do meiodia cun concurso
de merendas á beira do rio
Castro, lago ás 5 celébranse as competicións de cucaña e carreiras de sacos,
enttoutros xogos, e ás 7 do
serán haberá xogos malabares pára os máis cativos
da man do grupo Esmorga.As acruacións comezan ás
9 da noite co grupo de bai.;le Senlleiros, o solista Pepe Baamonde, as panderei·
teiras Alim, e os conxuntos
lriadona e Saraivas.

EsCOLAS DE VERÁ.O

o TEU GOZO NO MONTE
DOS POZOS, _
REVQLTALLO DE VALADARES

Fica até o 18 de Xullo aberto o prazo
de inscripción para o concurso da
terceira edición do Revoltallo de
Música Emerxente que organiza a
asociación Xuntanza. O Revoltallo
vai do 1 ao 19 de Agosto .con sítio
para acampar, actuacións diárias, e
feiras de música e vídeo, entre outros

escollidos entre 1902 e
1950. Abre no Museu do
Povo .Galego, até o 13 de
Xullo de Luns a Sábado de
10 a 13 h. e de 16 a 20 h.

•MÚSICA
APRESENTACION
DA FILARMONICA
DO CONSERVATORIO

A Fundación Eugénio Granell expón a colección da
compañia aérea Luthansa,
que oferece obra gráfica,
pinturas e gravados do pintor surrealista alemán vence 11 ado aos dadaístas de
Colónia, Max Emst (18911976). A sá da Fundación
Granel! abre de Luns a Sábado de 11 a 14 e de 17 a
21 h., Domingos de 11a14
h., Martes pecha.

CuRTOS DE.TEATRO

Por terceira vez consecutiva
a sá Galán oferece os•seus
curtos de teatro, propostas
breves-de traballo, indivi-.
dual ou en grupo sen montaxe cénica. Son os dias 4, 5
e 6 de Xullo ás 10 da noite.

O Venres 5 de XuJlo ás 8,30
do serán no centro Cai.xavigo apresémase a Banda Fi-

larmónica do Conservatório
Superior de Vigo, que diri.xe
o clarinete Francisco Pérez
Rodríguez. Interpretarán
pezas de Mendelssohn, J.
Cumow, M. de Falla e M.
Kamen, acompañados do
solista Lorenzo Castro.
Gardenia Mayo expón na Sala de Arte Caixavigo.

ANAL lNTRUDER

variedade. En parte pala
longa vida deste castro, habitado desde a época prerromana á tardorromana.
A mostra abre na Casa da
Cultura de Vilalba até
meiados de Xullo.

E un grupo invitado, actuan o Xoves 4 ás 9 da noite no pub Pedramola dos
Viñas.

Vig_o____

• EXPOSICIÓNS
. E. ROCA CHOCO

Francis
Picavia está
. noMuseu
do Povo
Galego.

Santiago.
• EXPOSICIÓNS
VISION ANIMAL

Obra do pintor cubano no
Castelo de Soutomaior, até
o 12 de Xullo.
·

Vil alba

RENATA ÜTERO

Pintura, escultura e ainda
unha instalación na galería
Minotauro. Abre até o 16
de Xullo.
FRANCIS PICABIA

O soño español titula amostra sobre o artista dadá trances Francis Picabia (187819_53 ~, _ que tra~ 45 cadros

o

CASTRO
· DE VILADONGA

O Museu do Castro de Viladonga celebra o seu X
aniversário e o XX das primeiras escavacións na impresionante citánia que coroa o val do nacimento do
Miño. Dez mil metros cadrados cun extenso antecastro onde apareceror.. ~á
r i os torqúes, táboas de
xogo, pezas de cerámica ou
aneis, entre un conxunto
de achádegos que sobarda

Ü MORRAZO

• LEITURAS

Unha análise eco-xeográfica,
aberta na sá dos Peiraos até
o 14 de Xullo.

FEIRA DO LIBRO

Na Praza de Compostela, a
alameda; do 1 ao 10 de Xullo.

• EXPOSICIÓN$

Unha mostra retrospecti·
va, do 1986 ao 1996, do
artista de Coruxo, Dario
Álvarez Basso. Abstracción e reutilización, as algas e a gamela teñen o seu
espazo nesta mostra aberra
na Casa das Artes. Abre
até o 21 de Xullo, de Luns
a Venres de 11 a 14 e de
17 a 21 h. Sábados só á
tarde e Domingos e feirados á mañá.

• EXPOSICIÓNS
Obra recente de Vari ca;
ramés, na Casa da Parra a
partir do Xoves 4 de Xullo.

aula etnográfica de Saiáns.
Visitas concertadas no
(986) 46 08 12.

GARDENIA MAYO

ATLAS

Sou toma.ior

.Lisboa
• EXPOSICIÓNS
WESSELMANN

MAx ERNST -

•TEATRO

Continua a
exposición
sobre Max
Emstno
Pazo de
Beridaña de
Santiago.

ten que facerse antes do 30 de Xullo,
engados- O-Concurso recolle nun fin
de semana as músicas máis diversas:
baixo lema e plica, na Casa da Cultura
do Concello de Brión . Pedrouzos.
tradicional, jazz, novas músicas (o
15865 Brión. Enviaranse 5 cópias nun
Venres 16), pop-rock (Sábado 17) e
punk, heavy, trash, metal, etc (Dosobre coa lenda ''Prémio de novela
mingo 18). Para inscreberse no conlonga Eduardo Blanco Amor".
curso hai que enviar unha maqueta,
na que se recomenda incluir algun
ACHEGAMENTO A ECUADOR
tema en galega, xunto cun teléfono .
A Cooperativa de Educación Am- .
de contacro ao: Centro Viciñal e
Cultural de Valadares. Estrada Xeral
biental organiza unha viaxe de achede Valadares, 233. 36314 Pontevegamento alternativo a Ecuador, destinado as persoas que queiran viaxar
dra. Os prémios van segundo os estilos, os do primeiro dia, jazz, música
con recursos básicos, en contacto coa.
tradicional, etc, optan a un único
realidade do país, e cun reducido programa de actividades organizadas. A
prémio de 100 .000 pta., e cada un
viaxe dura carro semanas , do 31 de
dos outros dous días hai un primeiro
prémio de 50.000 pta. e a gravación
Xullo ao 27 de Agosto, e pasa pola
dun compacto, e un segundo de .Cella Andina, o Oriente Amazónico,
15 .000 pta. tamén coa gravación
o Pacífico e as Illas Galápagos. Custa
225.000 pta. Maior información na
dun compacto. Noutra banda os inCEM: (981) 26 56 40.
teresados en acampar no Revoltallo
poden facelo nun recinto habilitado
cunha tarifa de 3.000 pta. para renCERTAME FOTOGRAFICO
das de carro persoas por unha sema0 MEIGALLO
na. Información e reservas no teléfono (986) 46 88 84 e fax -46 94 55.
Convocado pola asociación cultural O
Meigallo, e xa na segunda edición .
Recollen fotografias que traten da naBLANCO AMOR
tureza, as paisexes ou as agresións, en
DE NOVELA LONGA
B/N ou cor, cun marco máximo de
30x40 e m{nimo de 18x24 cm. Cada
O Concello de Brión convocou a départicipante pode apresenrar un máxicimoquinta edición do prémio de novela longa Blanco Amor, cunha dotamo de 2 fotos que han de ir acompañadas do negativo, até o 19 de Xullo,
ción de 1.500.000 pta. O certarne que
no Aparrado de Correos 9. 36670
quedou sen editar o ano pasado xa que
Cuntis. O fallo clase a coñecer o 25 de
o Concello da Coruña rexeitou finanXullo, Dia da Pátria, e outorga dous
cialo, está abeúo a todos os autores
prémios en diñeiro (15 .000 e 10.000
que apresenten novelas curiha extensión mínima de 150 fólios. A entrega
pta) e material ecolóxico. •

UN BERRO
POR BELAS ARTES

Expón pintura na sá de
arte Caixavigo. Abre até o
16-de Xullo, de Luns a Sábado de 18,30 a 21,30 h .

•TEATRO
ÜSTEMPOS
QUE CORREN

GRAVADOS DOS
ANOS 90 DE LAXEIRO

A Casa das Artes acolle
até o 30 de Setembro, gravados realizados por Laxei- .
ro nos 90, ao tempo que
manten aberra a mostra
antolóxica do mesmo autor. A sá abre de Luns a
Venres de 11 ~ 14 e de 17 a
21 h . Sábados á tarde e
Domingos á mañá.

A

CULTURA DO PAN

E As tradicións mariñeiras,
duas mosuas aberras na
•¡-·ilt

.8-t"'T' ··~·.,,

~

.¡,.

Viveiro
• RAPA DAS BESTAS
OCANDOSO

AR CASTRO

Estudantes do último curso da faculdade pontevedresa expoñen escultura e
vídeo, na mostra que titula
o cadro que fixo Laxeiro
en solidariedade coas protestas dos alunos. Pódese
visitar na Casa das Artes
até Q 7 de Xullo.

Chelo Pampill ón dirixe
Atrezo Teatro na encenificación de Os tempo~ que
corren de Joaquín Amoedo
López. Actuan no centro
Caixavigo o Venres 12 de
Xullo ás 10,30 da noite.

O Sábado 6 celébrase en Boimente o Curro de Candoso,

Expón pinturas recentes
baixo o título Curioseando
na galería Sargadelos
(Doutor Ca~val, 24 ).
Abre a té o 10 de Xullo.

A Culturgest de Lisboa
abre o 10 de Xullo unha
grande moscra retrospectiva de Tom Wesselmann, o

Publicacións
A SILVEIRIÑA

Erva, o grupo ecoloxista vigués edita o
número 4 7 d seu boletín informativ A
Silveiriña. Amai do nova r C rida a
asociación e a Comisión Ribeiras d
Louro coa que rraballa conxuntament ,
fomece información sobre a r ciclax e
a iniciativa popular c ntra a incin •
ración (que contou coa sinacura d
45 .000 galego ), urbanismo costeiro exemplificado en
dous casos
antagónicos,
Samil e Cangas; e a situación dunha
chea de actividades ecolóxicas promovidas
polo grupo. Na
revista tamén incluen novas que
van do retorno
das cegoñas ás conclusións do Congreso Galega de montes
Viciñais, sen esquecer as obras da concesionária Seragua na Xunqueira do Lagares ou as novas licencias de obra no illote de Toralla, entre moitos outros asuntos. Para cuestión hai que .dirixirse a:
Oliva 14-1 2 , Luns e Mércores de 17 a 21
h, ou os Venres a partir das 20 h.Tamén
teñen teléfono· (986) 43 ' 68 77 , e un
apartado de correos: 317. 36200 Vigo. +
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os bEsAsTREs
DA GUERRA

Os gravados expresionistas
de Francisco Goya sobre a
guerra napoleónica;· expostos na sá de Caixavigo.
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• Extraviouse "Diccionario marítimo y de cons.trucción naval", bilíngüe inglés-español. O Mércores 26
de Xuño no Auditório do Centro Cultural Caixavigo . Urxe recuperación
pois é edición única esgotada. Telf.
(986) 43 65 84 e 22 22 72.
• Busco llbros, revistas ou tebeos
en galego ou portugués, xa que por
eiqui non atopo publicacións nesas
lfnguas . Antoni Raimón Martí Giménez. Pintor Ferrar Carrera, edifício St.
Germain 1. 12 . 46400 Valencia.
• Renova~ao . Embaixada Galega
da Cultura vem de publicar o livro
Cantos do Outono do escritor Mancho de Fidalgo . Destribui Gralha;
apartado dos correios 678. 32080
Ourense. Galiza.
• Para informa~om e solidariedade
com os/as presos/as independentistas da Galiza, escreve ao Apartado 875 de Compostela. Fai-te coa revista das JUGA A Treu. Distribuimos
material para a solidariedade.
• 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 experiéncia, imparte
aulas de inglés a todos os níveis. Tamén aulas de língua galega, lfngua
española e resto das humanidades .
Chamar ao 25 55 88 da Coruña e
preguntar por Gúmer preferiblemente
ao xantar e ás noites.
• O Movimento Defesa da Língua
(MOL) envia o seu boletim Língua
Nacional a quem o desejar. Incluí
material venda para se autofinanciar: camisolas, livros, bandeiras, etc.
Fazei as vosas encomendas do Boletim ; enviando selo de 30 pta . no
Apart. Correios 570 de Ferrol.

a

• Gralha ~ 11: boletim periódico .

Isaac Díaz Pardo : "Ainda estamos vimaiores en Edinburgo (Escócia),
vendo no franquismo". lsubmissom · meses de Xullo e Agosto, acompañafiscal ,' como fazé-la . Notícias. Gale' dos por profesora: (986) 26 24 95.
guizar o computador ... Envio gratuito a quem o solicitar no Apartado
• Alugo apartamento estúdio en
678. 32080 Ourense.
Sanxenxo, Xullo e Agosto. Chamar
ás noites ao (986) 72 44 76 .
• Contra o bloqueo, solidariedade
con Cuba. Durante todo o mes de Xu• V,é ndese precioso vestido de
ño , Galiza Nova en colaboración co
noiva. (986) 23 67 06 , perguntar por
concello de Rianxo e a Asociación
Maria Xosé.
Rianxeira de Empresários organizan
unha campaña de recollida {je axuda
• Persoa responsable busca aparhumanitária para o povo cubano. Retamento económico en Ourense cicomendan medicamentos e material
dade. Chamar ao (986) 88 16 17.
farmacéutico (xeringas, antibióticos ... ),
alimentos imperecedeiros (conser• Cursos de ruso a todos os níveis
vas .. .) e material escolar de todo tipo.
en Moscova e Petersburgo, con esEntregas nos locais das oficinas de Intáncia en famílias ou universidades.
Infórmate na Asociación Máximo
formación Xuvenil e Turismo (baixos
da Casa da Cultura, antigo cuartel veGorki de Vigo : Marqués de Valladares,
llo) de 10 a 13 e de 17 a 20 horas.
14-1 2 . Tamén podes usar o teléfono
(986) 22 44 57, de 5 a 9 do serán.
• Somos unha casa de labranza clnxidos de 45.000 m2 adicados á agri• Véndense siberian-husky, netos
cultura biolóxica e a bosques aude Artic-Blue, James Bonde, Th.
tóctonos. Ternos tamén cabalos e daMundo. Interesados chamar ao telf.
(981) 65 06 44.
.
mos aloxamento . Estamos situados á
beira do Miño. Para máis información
chamada ao teléfono (986) 66 64 13.
• Nativa dá clases de francés no
verán. Interesados dirixirse ao Aparta• Descenso de ríos e rotas pola
do de Correos 709. 15080 A Coruña.
enseada de San Simón , en piráugas
estábeis, fins de semana, organiza o
• Viaxes Céltigas pon á vasa disposiNáutico de Cobres. Chamar en horas
ción material actualizado para a estáncia nos países celtas. Exposicións, fesde oficina ao (986) 26 24 95, ou ao
67 24 71 ás noites.
tivais, feiras a desenrolar; asemade de
información sobor equitación, bici, sen• Urxe vender 100 accións de A
deirismo, parques nacionais, tarxetas
Nosa Terra , a 4.000 pta . Teléfono
de turista, apartamentos e casas ; ho(986) 47 21 87.
teis, B&B, granxas, campigs e caravanas. Detallar lugares concretos a visitar. Mandade 200 pta. en seles a: As
• Já podes conseguir a bonita nova
camisola de Meendinho: A derradeiviaxes Céltigas. Apartado 1364 (sucursal-1). 15007 A Corunha.
ra lit;om do mestre, homenagem a
Alexandre Bóveda no 60 aniversário
do seu assassinato. Pede-a contra re• Descenso de río en pirágua e caembolso indicando talha ao Apartado
noa . Fins de semana. Información no
678 de Ourense. PreQO: 1.500 pta.
Clubre Náutico Cobres , teléfono ·
(986) 26 24 95, ou 67 24 71 se se
• Cursos de inglés para novos e
chama ás noites. •

•TEATRO

TRES NUN

Tom Wenelmann na Culturgest de Lisboa

BALOI<;O

Comédia en dous actos do
dramaturgo italiano Luigi
Lunari, traducida por Paulo
Eduardo Carvalho. Pódese
ver até finais de Xullo, con
encenificación de José Peixoto e interpretación de
Mário Jacques, Víctor Santos, Jorge Silva e Ana Nave.
No Teatro Malaposta· (07351-9 4 84 07). O horneo
que nunca exi tiu. "O regr
a Lisboa d anos 40,
mais pr cisamente d anos
da gunda grande'guerra. A
trav d te pectá ul ntramos n local onde histo·
ricam nt as a ~ ~ , ocorreram -O Café Lu . E a( que
v m reenc ntrar a Lisboa,
a uerra e o Fado de 43/45.
O texto de Iv Machado
que veu a definirse de "teatro policial", é int rpretado
r un comprido elenco de
actores, fadistas e músicos;
todos o dia (agá Domingos) até o 3 de Agosto no
Café Luso (07-35 1-1-342 22
81). Traballan no reparto
Maria José Pa coa!, Célia
André, António Cordeiro,
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HORIZONTAIS: l. Demente, desequilibrada 5. Posúes 8. Pre
posición que indica posterioridade no espacio ou no tempo
12. Máis ahí 13. Demostrativo 14. Ramallete 15 . Propiedade
das cousas que se sente polo olfato 17. Facían soar un instrumento 19. Especie de túnica negra qué Levan os sacerdotes
21. Crítica dunha cousa ou persoa con ánimo de a ridiculizar
22. Impede que se faga unha cousa 24. Filtra, tira a parte sólida dun líquido 25. Bote o ar dos pulmóns con forza e _facendo
ruído 27. Pedras rectangulares que rematan os muros dunha
fortaleza 29. Contracción 31. Ensino Secundario Obrigatorio
32. Aliño, prebe 33. Proxenitor 34. Batraquio mei frecuente
en pozas, lagoas e regos 35. Cantidade de cousas que se poden
coller coa man 36. Edificio destinado a vivencia 3 7. O que
~en despois do nove 38. Vagas 40. Habitual 43. Atrevido 46.
Conseguilo 48. Outro nome para o mes de decembro 49. Posúea 50. O pai do pai ou da nai 5 2. Roedor de pequeno tamaño 53. Nome grecorromano dun río de España 54. Río que
pasa por Padrón 55. Cocér sen usar auga ou aceite.
VERTICAIS: l. Ns> plural, nome da letra grega correspo,nden-

te ao nqso T 2. Organo da vista 3. Da co,r do leite 4. la dun
lugar a ourro a pé 5. Pronome persoal 6. E, en latín 7. Peitos
8. Acordes, pactos, convenios 9. enfado moi grande que provoca algo 10. Sentir amor por alguén 11. Fama, renome 16.
lllas situadas fronte á Ría de Pontevedra 18. Con el faise o
chocolate 20. Suxeitade con cordas 23. Poño unha cousa á
vista 25. eosuír 26. Utiliza 28. Árbore moi alta que produz
unha madeira de cor negra 29. Forma popular de casa 30.
Concello de Pontevedra que ten un mosteiro cistercense 32.
-Concello da Coruña 33. Pegada, pisada 35. Rochas 36. Cadrará, coincidirá 37. Merecente, respectábel 39. Contracción da preposición de e un 40. Elevada 41. Teñen-por costume 42. A o Tevés, boto sal 44. Día e hora 45. Ao revés,
cousa envolta en forma de cilindro 47. Masa formada .polos
oviños dos peixes 51 . Ao revés, décimo sétima letra do alfa- _
beto grego que corresponde con R.

Caldo de letras
o

G Ñ N D D L T
Carlos Borges, José Manins
e Jo é Simao; fadistas: Fernanda Filipe, Elsa Laboreiro Mário Manuel e Predo
Amara!; músicos: Edgar Nogueira (guitarra) e Tó Neto
(viola). Moderato cantabile
de Marguerite Duras, unha
monraxe responsabilidade
de Carlos Pimenta, actor e
director do T eatro Nacional
de D . Maria Il. Un texto
que en palabras do seu traductor e autor da versión teatral, Ernesto Sampaia, trata
da "denúncia da violencia
contra o desejo e a liberdade
do ser, traduzida aqui na impossibilidade do amor, ou

no pre~o de perdi~o e morte que por ele se paga". A
interpretación é de Fernanda Alves, Mónica Calle,
Rogério Samora, Oiogo
Carvalho e Joao Reis. Pá<:Je,
se ver até o 28 de Xullo na
Sala Estúdio Amélia Rey do
Teatro Nacional D. Maria

Il (07-351-1-347 22 46) . Dá
- raiva olhar para trás unha
crftica ao inundo escrita en
1956 por J ohn Osborne,
agora escollida pola Com·
panhia Teatral do Chiado
que dirixe Juvenal Garces.
As representacións son no
Teatro Mário Viegas, teléfo,
no (07-351-1-347 12 79).+
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Quince nomes de serras galegas.
_SOLUCIONS A ENCRUClLLADA .
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AO CALDO DE LETRAS

CAIXA PONTEVEDRA
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O homem que nunca existiu no Café Luso.

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

O estado
delincuente
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dades sinx.elas pero reais; pídennos que non os presionemos
excesivamente, que sexamos
pacientes, que graduemos os
estímulos, dadas as dific.uldades
. da sua capacidade de filtraxe;
que lles amasemos, sempre que
poidamos, o senso do que lle
estamos a pedir que fagan.

Cales son os critérios de traballo do Centro Castro Navás?

Unha das área~ de cultivo en invemad~iro do cen~ Castro Navás. No recadro o psiquiatra Cipriano Luís Jiméne~ Casas.

Cipriano Luis Jiménez Casas
'Cos autistas oque se fai ten que ser certo como avida mesma'
*

midade, que sofren de 4 á 5 nenos por cada 10.000 habitantes,
cunha incídénci_a segundo o sexo qe 4 nenas por unha nena.
Na Galiza danse de cinco a dez
casos por dez mil persoas.

G. LUCA

No ano 43, o psiquiatra norteamericano Leo Kanner puxéralle nome ao· autismo, unha enfermidade que se manifesta con graves problemas nas relacións personais e a comunicación cos demais. Rachar o sílenzo dos autistas é o
reto que propón Cipriano Luis Jiménez Casas, coordenador da equipa responsábel do Centro ocupacional re.si- ,, Rachar o silenzo
dencial Castro Navás para autistas e psicóticos adultos sito en Priegue (N_
i grán) dependente da Fundación -Mene/a. Como se racha o silenzo
dunha persoa autista?
Cal é a causa do tra.storno?
Como é a soedade autista?
Este síntoma fundamental de
aillamento é comentado pala
autora Uta Frith que $alienta
que non ten que ver con que a
.persoa autista esté soia físicamente, s~nón con estala mentalmente, o . que explica que os
autistas interpretan a conduta
tal como a ven e son incapaqes
de ler entre liñas. Non presupoñen que as persoas poden ser,
por exemplo, consideradas ou
capaces de crueldade. Os autistas reaccionan de xeito literal
a diferenza dos que da.mos tanta importáncía ás crenzas coma
ás crenzas sobre as eren.zas.
Por iso todas aquelas intencións que cambian o significado
da conduta, coma o engano, a
ironía ou a persuasión. fánselle
de moi difícil comprehsión . .

Leo Kanner intue unha orixe bio1óxica á doenza e. Utah Frith
sostén que esta causa procedería dunha disfunción orgánica ,
polo que entende que non deberíamos pensar nunha causa única senón máis ben nunha longa
cadea de causas. A partir dun
defecto, que pode ser un xene
defectuoso, unha anomalía cromosómica, trastornos metabólicos ou axentes víricos, seguiría
un · quebranto no desenvolvemento nervioso e conseguintemente un dan o . no desenvolvimento dos sistemas cerebrais
específicos relacionados cos
procesos mentais superiores.
Todos estes descobrementos
estannos a permitir, cincuenta
anos despois, achegarnos moito
máis á difícil e complexa enfer-
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O reto que autistas e non-autistas nos plantexamos é tratar de
rachar o silenzo con introdución
de cámbios que posibiliten a delimitación dun lugar de encentro
no que as _propostas acompañen e sexan cómplices dos nasos desexos e dos desexos do
outro. Observar, escoitar e estar
atentos ao que nos poidan dicer
os autistas, mesmamente sen
.. que médie palabra algunha, significa buscar un compromiso
sempre desexado que alívie tensións e dé paso á criatividade.

Que piden as persoas autistas?
Se fosen capaces, pediriannos
que lles estruturase.mos un lugar, un méio no que poder realizar todo un conxunto de activi-
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Serviz~

Consideramos que os critérios de
puro entretemento son unha perda de tempo e unha dinámica absurda. No Centro Castro Navás
aplícase o princípio de autentici- .
dade: o que se fai ten que ser
certo coma a vida mesma. Os critérios de verdade e normalización
son fundam'entais. A partir da experiéncia do Centro de Educación
Especial Mene/a, procuramos pór
en marcha un centro para adultos
que non fose depósito nen centro
manicomial, no que as relacións
humanas fosen enriquecedoras e
no que a programación de ocupación, ócio e traballo seguise un ritmo de vida. As persoas autistas
presentan problemas de comunicación, socialización e cognitivos
e precisan de axuda estrutural, de
acompañamento e de propostas.
No ·centro poden ocuparse no
que máis lle interesa dentro de os
talleres agropecuários, con áreas
de cultivo de invernadoiro, de harta e de animais así como de carpinteria, teares, reciclado, bicicletas ou lavandeiria. Os talleres serven para a formación e a producción que, a medida que aumente,
será comercializada. A proposta
ocupacional e produtiva complemémtase coa utilidade do traballo
realizado e o intercámbio final.

Ainda que se trate de minusvalías graves e crónicas, non hai
caso no que non se poida mellorar, ainda que se admita a idea
de irreversibilidade. A nível de
estudo científico ternos o reto de
descifrar ese enigma na prática
clínica. Podemos facer que os
autistas se sintan orgullosos de si
mesmos, satisfeitos e gratificados nas boas cousas que saben
facer, facilitándolle meios e propóndolle diferentes actividades
para que eles mesmqs podan elixir algunha. Hai que dar e deixar
coller. Non lle pidamos sempre
as mesmas causas nen lles fagamos repetír os mesmos rituais.+
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úmprense cento vinte
anos da publicación de
L'uomo delinquente, a
obra máis coñecida do crimi~
nólogo itahano Cesare Lom,
broso. O seu foi o penúltimo
intento por identifica,lo bio~
tipo. criminal, .cuns rasgos fi~
sionómicos que lago divulga,
rfan, en caricatura, os comics
e as películas de gansters, de
inconfudibles "malos·'. Tivo
tan vivos partidario coma
detractores, e dun deste con,
tan que demostrou nun con,
greso internacional d crimi,
noloxía que boa parte do
asistente eran, egundo os
parámetros lombrosianos, cri,
minale nato . Probabl m nte
o mesmo uc dería nunha
xunta, poño p r ca o, do
Con ello de Mini tro .
Conforme o dogma dominan,
te, que afirma que ó poden
delinquir o individuo , Lom,
bro o non e prantexou a po ;,
bilidade dunha criminalidade
de Estado. O código penai 1
normas estatai ao cabo, elu~
den a cue tión relegándoa ao
capítulo dos delictos cometi~
dos por funcionario público .
"Delinquen, · e aca o, algún
funcionarios, non o Estado",
ainda hoxe escoitamos decore.
Semella tan obvio que memo
parece que a cue tión pode er
obviada: "Tanto ten -pode,
riamos pensar-, a fin de con,
tasé o memo".

Como é o horizonte de curación?
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lincuente.+

VOLVER AO REGO
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e Galiza sae a enerxia
que consumen as indús,
trias establecidas nou~
tras comunidades. Eléctrica,
eólica e pronto de bio,masa.
Coma no Brasil. Galiza serve
de recolledoiro de lixos radiác~
tivos, químicos e industriais
doutras áreas. Coma en Nixé,
;icr. Privatízase a costa, os bos,
cose os pazos, para disfrute dos
visitantes. Coma en Exipto. O
presidente dá Co ederación
de E pr sários A tonio Ra,
mild,..agranda o se'tlJ p momo
coa v ndla pedazo · ºe azo, do
gra it Cleste pa{s, seri elaborar, qu log · ,-s it~liahos ven,
den com -'tl> tie. Igual que
nunha repu tea bananeira. •

