-------8------0 go~erno de Madrid ordena opetne·
- d~ Alcatel en Arteixo. ·

Luis Noya: "A~
memóriqs po meu poi<
son tesmemuño da '.sua
hónradez e do terror da
Ditadura"
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Afamília Zbarsky-Kuper besca reabilitar·
- au-n_hq vítima do ~6 .
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_Ainvalidación dun

~co~o munid~

Pinochet a.meaz9 ~un ~ovo golpe ·militor
- se gaña un-· socialista en 1999
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A11ova batalla do leite

,<~-:~ de-corcubión abre
=

-paso á instalación
de cimitérios
nucleares

Aportuguesa Celbi abandoa 9s terras que
· alugoü no C.arbGlliñ-o para plan-tar eucaliptos

A mqnifestación do 6 de Setembró, convocada polo sector· lácteo galego en pleno, é un novo intento de facerlle fronte á política
de desmantelamento qecretada desde Bruxelas e exec.utada desde· Madrid. As anteriores mobilizacións conseguiron non só que
ainda non se 'aplicase a supertaxa, senón q~e a produción seguise a medrar. Os cámbios de Governo no Estado propiciaron un
cámbio de política da Xunta. Agota, labregos e i~dústrias reclaman que Fraga, Pérez Vidal e o PP, cu_mpran as suas promesas.

Os concell~s non, teñen compet é n c i as para declarar zonas
desnuclearizadas os seus respeitivos termos municipais. Dese xeito o ratifica unha senténci a do Tribunal Superior de
Xustiza do mes de Xullo que ·
anula unha decisión tomada no
pleno de Corcubión. Outros con"'
cellos galegos xa están declara~
dos desde hai anos zonas desnuclearizadas pero a ameaza do
plano de cemitérios nucleares,
que afectaria a Fisterra, está
detrás da decisión que tomou a
Administración central. (Páx. 5)

ALiga das Estrelas
pode .sentenciar o
espectáculo futbolís~co
Comezou con Setembro ·a Liga
Espáñola de Fútbol Prqfisional.
Este ano é denominada a Liga
das Estrelas, por mor das fichaxes estranxeiras realizadas pola
maioria dos clubes, até saturar as
suas alineacións de foráneos e as
suas contas de números roxos"
que van ser pagos palas televisións. Pode ser o cántigo de ciño z
do maior espectáculó que exis-- ~
te no Estado español. (Páx. 14) ~

BABE,

OPORQUIÑOV~NTE

ASÁS
.DE XENOVEVA .

ARádio Galega chega xa a todo
o mundo através da rede Internet
.

_ (Páx. 10)

-

Dick J{ing-Smith

.UxíaCasal

Un fermoso e divertido conto que
engaiolou ós nenas de todo o mundo.
Traducción ele Álváro ele Prado.
Ilustracións ele Manuel Uhía.

A historia dunha simpática galiña que
non se resigna a-pasar a vida pechada
no galiñeiro
Ilustracións de Manuel Uhía.

Celébrase o centenário
.. do_cine na Galiza COa
indiferéncia da Xunta
eaTVG
En Setembro de 1896 pasába- .
se cine por primeira yez en Galiz.a. O Circo Coruñés acolleu
as proxeccións pioneiras que
poucos meses ·despois chegarían a outras cidades ,galegas.
Tamén na Coruña, de man de
José Sellier, filmase en Xuño de
· 1897"a primeira película realizada no Estado español, O enterro
d~ Sánchez Bregu;;i. (Páx .• 2 ·1)

Vo1ta a censura
-Ao Poder non lle chega o férreo control que xa ten dos meios de
comunicación. Agora tenta voltar á ditadura, reactivando unha Lei
de 1968 -sendo Fraga ministro de Información- na que .se mar,
s:aban uns límites que se situaban fora de toda fiscalización. A Lei
Anti terrorista e a Leí de Defensa da Constitución, .nascidas baixo o
golpe militar do 23,f, resucitaron as parcelas sen control informati, .
· vo estabelecéndose un pacto nqcional para que a. guerra suxa contra
ETA e a operatividade dos GAL, fose posíbel. Agora, co proxecto
de Lei Orgánica Reguladora dos Segredos Oficiais, non só se trata
de ocultar aqueles desatinos, senón que se amplia a censura 'sen ·
máis límites .que a comenéncia do Executivo. Xa non abonda-soa, mente con impedir.que aqueles delitos sexan debidamente castiga,
dos, senón que, incluso decretan que non cheguen a coñecimento
dos cidadans. Con esta leí, non só se penará aos que difindan no,
vas que non · conveñan ªº Qovemo senón que se perseguirá o "''.pro,
curarse, descubrir ot.i adequerir cofiecimento de matérias considera,
das -segredos oficiais". E se a Xustiza falla a favor do encausado, o
Govemo poderá proceder administrativamente, saltándose a divi,
sión de poder_es. E ainda pretenden ir mais alá e estabelecer a cen,
sura prévia: advertirase aos directm es ·dos .médios que .unha maté,
ria .é segredo oficial cando se "prevea a sua posíbel publicación". • ·
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esde que a comezós dos anos
láctea do Governo central e da
noventa se criou a Plataforma de
UE recibian o apoio explícito ou o
Defensa do Sector lácteo Gale- . alento do Governo autonómico
go non só se logrou para.lis.ar a
galega e do PP, que mesmo
aplicación da cuota láctea seapoiaban a ¡;>lataforma. A cheganón que o sector
da da dereita ao
aumentou a. si.fa
Governo estatal fíprodución en máis
xo que non só se
da metade, logranendurecera a polítido, ao mesmo temca a respeito pe
po, potenbiar á incumprir as directridústria transformaces da CE, senón
dora . autóctona. A
que qs recortes oroposición decidida
zamentários fanlles
aos planos da UE e
desbotar outras so.-do Governo de Malucións. que antes
drid e a capacidade
non só propugnapara levar o debate
ban tanto na Galiza
á sociedade e anicomq no Estado,
mar as explotasenón que promecións a. seguir autian nas diversas
mentando a producampañas eleitoción e modernizánrais e reunións:
dose, foron decisinengun labrego pavas para evit<;H o Emilio Lópe:z, parlamentaro do BNG• . gará a supertaxa.
desmantelamento
A atitude· do PP e da Xunta fixo
deste sectqr básico para Galiza.
que, até de agora, as distintas
Que é o que mu.dou agora en
mobilizacións se dirixiran sempre
contra o Governo de Madrid e
1996 a resp~ifo de anos anteriocontra o partido que ó sust~nta
res? A principal variante foi a do
marco político. Até de agora as
ba, o PSOE. Nesta ocasión atareivindicacións contra a política
c_ar ao Governo estatal significa

atacar ao PP, o mesmo partido
no que se asenta o Governo galega. Pero a Xunta tamén variou
a sua política, polo que as mobilizacións agrárias terán igualmente
unha contestación
directa ao Governo autonómico.

O

Consellaria está na Mesa do Leite e os acordes contra a supertaxa tomados por unanimidade ainda non se revocaron, polo que lle
afecta directamente no seu cumprimento".

Un sector unido

sector lácteo
Pésie a que in"Non lle irnos perdústrias e producmrtir ao PP un
está hoxe unido tores teñan léxicámbio de postura
cos
intereses
ou d'e argumentana idea. de
contrapostos en
ción. O que .irnos
procurar "unha·
temas como o
dar agora é unha
prezo do producbatalla para- que
solución política to, o sector lácteo
cumpran -.as pro·galego está hoxe
mesas que reaff·.~ superta~a,
unido na· idea de
zaron tanto Fraga
procurar "unha
1ribarne como o
para que non
Conselleir·o de
solución política á
Agricultura Pérez
haxa qüe pagala" supertaxa, para
Vidal. Até de ago- ·
que non haxa que
rn presionamos a
pagala, e tam$n
Madrid, pero cheunha saida á
gou a hora de pre.campaña actual".
sionar ta·mén _ a
A medida de non
Santiago", afirma Lídia Ser:ira, vopagar o leite do níes de Xullo aos
ceira do Sindicato Labrego Galeproductores que superaran a
cuota xa foi levantada e, segundo
ga. Para Lídia "non mudou absoafirman aindústrias e sindicatos,
lutamente nada desde a criación
da Platáforma para a Defgensa . ,"?r:ites ·do ~iq. seis terán cobrado
Pasa á páxina seguintc
do Sector Lácteo e, ade"rnáis°,

a
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Ven da páxlna anterior

os poucos productores que ainda
faltan por receber o cheqúe".
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O~ inte.rmediários na venta de cuotas están afacer oagosto

AUE pr:epara unha caidci ·
do prezo do leite do 45%

Existe outra medida adoptada l'.)Olas empresas qu·e os sindicafos
- consideran da máxima gravidade:
O feíto de agachar as cifras de
O BNG pola sua banda, despois
a de non recollerlles o leite a
produción é máis grave se se
de reunirse con
aqueles productores que xa soten en conta que
··
sindicatos e ·embrepasaron a sua cuota asinada.
o 15 de Setembro
Desde o SLG considérase que
"dunha vez por todas. Hoxe non
presas lácteas, toEn 1998 a UE pretende que enos dados deben
"que esta é a medida máis nociva
é rendíbel ter unha explotación
mou diversas initre en vigor unha nova reforma
de estar en poseque poderian tomar pois estarían
no sector lácteo comunitário
de menos de 200 cabezas. Pasión de Bruxelas,
ciativas políticas.
ra iso necesítase mercar cuota".
colaborando cos que queren aplipara adaptalo ás esixéncias
En Madrid, o seu
polo que semella
car as cuotas". A mobilización do
Asi o expoñian nunha asemblea
das grandes empresas transforevidente que o
dep.utado Guillerdia 6 pode levar a unha solución
celebrada en Forcarei.
·
madoras, acabando coas exMinistério os ten
me Vázquez, pediu .
para este tema, ainda que Lídia
e se nega _a faceplotacións familiares que encaa comparecéncia
Senra quer deixar ben claro que · 1a·s p ú b 1i.c os.
recen a recollida. Dentro do bo- · Desde os sindicatos denúnciada ministra da Co"non estamos a buscar un enfronse que os intermediários de
misión de Agriculrrador que están. a preparar paTanto sindicatos
tamento coas indústrias . Todos
merca-venda de cuotas "e$tan
ra esta reforma, contémp~ase
como indústrias
tura para que expliestamos no mesmo carro, ainda
a facer o seu agosto ante tanta
coinciden en afirunha caida do prezo do leite de
que a situación. No
que eles poidan mercar por un
incertidume e medo no sector".
· até o 45% a respeito do que
parlamento galego,
mar que, con esta
Lídia Senra contempo o leite fóra e nós non poiestán a pagar hopolítica, o que esLópez Pérez apredainos ir producir a outro lugar".
sidera que a políxe". Esa ·merma
tán é atemorizan- Pérez Vida!, Conselleiro de Agricultura. se nto u unha protica do Ministério
do ao sector lácposición non de lei
iria teóriéamente
O BNG ten demandado a suprea este respeito ,
compensada con
teo e impedindo o
na que demanda
sión de vários artigas dos decre"non só é unha
primas, seguindo
seu normal funcionamento.
que se inste á Xunta a tomar totos que abrigan ás empresas a
política de deixar
das as medídas de tipo "político · ~ a política da procobrar as supertaxas . O seu vofacer, senón undución de carne.
A mentira
e administrativo para que os ganceiro para agricultura, Emílio Lóha política activa
deiros se vexan na abriga de pada Ministra
pez, critica ao Conselleiro Pérez
que ten .como fiOs efectos que
gar a supertaxa e que esta suVidal por afirmar que vai emprenalidade a autoO intento por parte do Ministério
se poden v.e r na
pertaxa non repercuta tampouco
gar os servícios xurídicos contra
d es t ru ció n do
de gañar tempo é patente. A miGaliza coa aplinas cooperativas ou indústrias
unhas empresas que están a
sector lácteo" .
nistra, Loyola del Palácio , que
cación das prido ramo ou sabor da facenda púcumprir a legalidade, "pero non
Para o SLG xa
veu veranear a Galiza, fixo unhas
mas ás vacas noblica da Comunidada Autónonon é só que a
ten valor para poñelos a traballar
declaracións na prensa afirmandrizas son alarma". Tamén se insta ao Governo
compra-venda
e recorrer ante a UE ou presiodo que recibiria á Mesa do Leite
galega a reclamar diante da Admantes. Estas
de cuotas sexa
nun prazo de 15 dias, argumennar ao Governo central para que
primas campenministración da UE a "supresión
, satórías non cuilegal, ou qe o
mude os decretos
tando que se inde dita sanción ou supertaxa paque merque poen cuestión".
bren os custes .
teirou polos meios
ra as explotacións familiares de
de atoparse coa
de comunicación
do
descenso Galiza que se adiquen á produ1
a 1ar m ante
d O - Udia Senra, Secretaña Xeral do SLG redución de cuoDesde a Aso desta petición.
ción de leite fresco de vaca ou
lmos dar a batalla
tas cando o deciación Nacional
prezo da carne
derivados do mesmo".
de Empresas LácOs sindicatos pacrete a UE, senón que cos preao productor. A medida é sopara que
zos que se albiscan "non van
teas, escindida da
la sua banda, cabre todo lesiva para a·s exploPésie a actual incertidume, o
cumpran as
poder producir para pagar ese
patronal Fen il,
lifícana de mentitacións familiares, ainda que si
BNG afirma que contempla a sidiñeiro que lle custa a cuota".
rosa. Asi, · testifia poden rentab°ilizar as granafírmase tamén
tuación "con optimismo porque
promesas, tanto can como o 24 estamos seguros de que o sector
que é preciso que
. des explotacións· de máis de
se mod ifique o
de Xullo a Mesa
López Pérez califica a A~GA
200 vacas.
está capacitado para parar este
Fraga
como
o
como "bufóns e recadeiros do
do Le ite lle enmarco legal que
golpe como xa ocorreu neutras
PP, que non só se están a luobl iga ás indús viou a petición de
Explotacións de máis de 200
ocasións". Emílio- López afirma
Conselleiro
trias a pagar os
entrevista por
vacas é precisamente o que es- , crar da situación, -senón que
que "este é un problema político,
Pérez Vidal"
fax ,· comunicando
tamén andan a mercar votos".
e x ecedentes da
tá a vender unha asociación ree políticamente ten que resolverO deputado do BNG pergúntad ias despois o
cén criada, AEGA (Asociaciór:i
cuota, consideranse. Trátase dunha reconversión
LIDIA SENRA
Ministério que rese quen máis está por detrás
do que esta é a
de Empresas Gandeiras). Este
doutro sector ponteiro. O probledese negócio da merca-venta
ce be r an a peticolectivo, procedente dunha
primeira medida a
ma é semellante ao do fletán que
de cuotas. "Tén algo que ver
reivind icar. Estas
ción e que xa se
escisión de Xóvenes Agricultotanta conciéncia criou na Galiza.
av isaría oportúPérez Vidal con Carlos Garres a nível estatal, está dirixida
indústrias están
Está en condicións Fraga de
namente da encía? Por que non contestou
na Galiza por Carlos García
dispostas a apoiar
aguantar outro descrédito?", per- ·
cando llo perg.untei no Parlatrevista. O 23 de Agosto a Mesa
Orea , antigu9 portavoz deste
as mobilizacións dos labregos pagúntase o deputado nacionalista.
mento". O que está claro é que
voltou a reiterarlle a solicitude.
sindicato. Acúsano de ter que
ra lograr que se modifique este
Segundo López Pérez, todo vai
AEGA é hoxe a única asomarchar de Cantabria por
marco legal imediatamente, con depender da capacidade mobiliciación que se pronúncia clara"asuntos pouco claros -coas
A gravidade da actual situación
siderando as rr.obilizacións como
zadora do próximo dia seis conmente a favor .das cuotas falevou a que sindicatos agrários
contas". AEGA demanda que o
vocada polos sindícatos agrários
algo axeitado para logralo . Ao
cendo campaña activa.•
até de agora renuentes ás mobiministério aplique as cuotas
mesmo tempo critican á Adminise as cooperativas.•

A grande pexa de economia .gal~ga
A moitos galegas cando selles tala do agro ou , máis concretamente, das cuotas lácteas, sobre todo aos
que naufragaron na modernidade dos coloríns titán,
sóalles a atraso, a algo pasado de moda que hai que
periclitar se queremos ser competitivos. Esta é a
doutrina política do PP , do PSOE e dos navigantes de
fortuna na percura dun peirao seguro no que poder
enarbolar a bandeira do seu ego, por máis que muden
a opinión segundo esteñan ou non c9nectados á liña
da atración fatal do Governo de Madrid.
Pero as cuotas lácteas son algo máis q~e unha
palabra xa gastada polo uso reivindicativo dos nosos
labregos que, de tanto berrala, dérona arredado até
este ano, nun remedo de certas culturas que cando lle
poñen nome ao mónstruo ~a conseguen dominalo.
Algo máis que un ha desgrácia ( Comunitáría) que cae
sobre uns sofridos aldeanos o mesmo que podia
descargar un pedrisco e arruinar as. colleitas do ano . .
Tampouco é unha invención dd Sindicato Labrego
Galego para mobilizar, nen do BNG para facer política
de oposición (ideolóxica) ao Mercado Comun E,uropeo,
(ruina do pavo galega).
·
A cuota láctea non é outra cousa que a grande pexa
que impide camiñar por si própria a economía
galega, facéndose competitiva e suficiente.
Estrangular as esperanzas do incremento de
produción nun sector que , non só é perfectamente
competitivo sen ter acadado o seu dese.molo óptimo ,
..

ltC

lizacións pala supertaxa, como
XXAA ou UUAA, se vexan na
obrigá de imbricarse nesta loita.
Tamén o PSOE, o causante da
sua aplicacióA, está a-mudar formalmente de postura.

tración tanto polas suas mensaxes contraditórias, que crian alarma no sector, a respeito da supe- ,
ración da cuota, como, por non ter
feíto pública a produción real.
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senón que está situado ademái~ nunha zona _
deficitária en produción láctea. E algo máis qúe
impedirlle, no nome do libre mercado, a subsisténcia
amáis de 60.000 famílias que viven directamente da
explotación láctea.
Se ternos en conta que un posto de traballo na
produción agrária pode xerar até tres traballos
indirectos na indústria e servícios (transformación,
transporte, distribución, casas de maquinária, talleres ,
seguros, pensos, laboratórios, veterinários, ·
vendedores, etc.) darémonos contado que para Galiza
pode significar a ~plicación da supertaxa.
Non para aí q calado desta disposición.. Hoxe p-or hoxe, as indústrias lácteas máis importantes de todo o
Estado están situadas na nosa nación. Elas son as
primeiras destinatárias destas medidas. Desde
Bruxelas teñen preparado un duro golpe para recortar
a produción láctea galega. Unha acción semellante á
que fixeron con Larsa e ao recorte que están a
pepetrar con GEA no. ~ector da louza. Non se sabe
ainda que indústria será, pero poderia moi ben
aventurarse .
Non é asi casu(!lidade que agora tenten rachar unha
unidade de acción existente, por máis que non o
semelle , entre as indústrias lácteas galegas e os
gandeiros, pois nesta cris-e tamén hai quen está a
sacar tallada. Foi precisamente a oposición a aplicar a
.J
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cuota láctea o que levou a estas indústrias a rachar
coa Fenil, a patronal estatal do sector, e constituir a
sua própria asociación: ANEL. As indústrias
transformadoras galegas son sabedoras de que se
poden poner ao nível competitivo das grandes
múltinacioriais. Para iso só necesitan a axuda pública
·necesária-(como ten a competéncia) e un sector
productivo dinámico e desenvolvido nas suas
potenciais capaci9ades.
A competén'cia do llOSO agro e das nosas indústrias é
o medo das trasnacionais lácteas, por iso, o grande ,
capital na sua división de roles productivos, tratan de
es!)aquizar o sector lácteo galega. Onde está agora
aquela demagóxia usada desde PP e PSOE de que o
noso sector non era competitivo? Os prezos do leite
son máis baixos que nunca, pagándollo-a moitos
gandeiros a 20 pesetas/litro, tampouco non se garante
·
a recollida, Onde e_stá, logo, o ben~fício da cuota
lactea que anuñciaban?
O tempo deixou sen nengun argumento aos
defensores deste sistema. Un tempo de prórroga que
_se conseguiu con mobilización e esforzo. o próximo 6
cde Setembro vai ser' o grande baloira para Madrid e
para Bruxelas . .Da forza mostrada polos galego vai
depender o futuro . Só aqueles que defendan a pe feito
intereses espúreos non apoiarán esta crucial
manifestación .•
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FragaJ~tiliÜít , atlr;nto~i'_ i{ú~ ·":_
. .tS'~~bs :Q·~ -~~stíver<?Íl: >
te ria asi que abandonar o
non v4fii(qj~tar, ~!i::t'. u~ me.s,-· -'" ~m)>~ánC:f~ }Jpyé_r~o~ d~ -_PSOE -para ·fácer 'featida-Oe- ·o
as eleicións auto.nómicas,
dere1ta espanola. .
seu soño de abandeirar unha
previstas para dentro dun
<~":ar1ern:ati\fa tentro-g-ateguista,
-ano. A oposición nen o ere
A apqsta do .§.NG, (o me· .,_ cbnl'o-· tef-l·. anunciad0 ñá1gunha
nen se f~:a4ta~~~!:fJil;~Jab~:::A ·; ...~-~ <l4#R);:,~~~l'~s.e . ~~ "'~ocasión-. Formariase t1n~ novo
campaña "e1ei'htnl··xa :come.:t· ,. :Co"tlven~era ~estes secto'- ,·
-•·tripartito no que o BNG xa non
zou, tamén por parte do PP .... · .J~S, djrecta!llente per~udi' · teria un papel ptepónderanre
Esta circunstáncia ~ a que ·v~F.:~;:. "'~qqs_;,.~a.,,-f!ÓIJl 9.p,·,~a.J: . .€tl)J!
hen ·definitório, algo co que tremarcar o curso político -que1 ::.~está- a s~tüaéión., : r:ien''·se.:ma o alGalde coruñés. · .
· acaba de comezar. O cámbio
quer das análises realizaapreséntase como probábet - -.;~s poto ~ BNG; senórr:de -Mais esa posibilidade é moi difí- .. -. , " , -~- .: ,: .que : o-. nacionalis.m~o -está ,~
cil de plasmar agora en acordos
Un dia arue-~#de. que Ffaga,..ifibár~· , erl.:.ctmdició'ffi3cde cnegah
ou alianzas. Francisco Vázquez ne, despois dt.!ñ Conselto;> áfi'oo-- · .. :a.o Govemo-·autoi'lómico. '
· non pode fiarse e, ainda que
ciara quS"nori ia adiar:itar as·elei~ - " --Amplos· sectores-do eléito:.. '
ten unha posibilidade máis para
cións, o secretátiG--xeral do PP-ná ~ rado-desconna1t-máis"das.:T'
xogar con eta, non quer arrisGaliza, Xosé Cuiña; afirmaba que .: posibilrdades do BNG ·ae 1..
carse a sair do seu castelo de
xa se estaba na campaña eleito::
chegar-a -governar--que -da
Maria Pita. Só a posibilidade de
que nas próximas municipais
ral. Tanto BNG éomó- RSOE, es- ·sua própria capacidade
tán dacordo, poro que o curso poi?ªr~· facel0. Os naclonalis-::
perda tamén a maioria absoluta
lítico que -ven de cómezar; será
tas procurarán -facer me- ·
o fai dubidar. No PSOE andan
claramente eleitoral :·· Sobre- as
drar a -confianza nas suas
asi á procura doutro candidato,
eleicións hai duás teorias e unha :· posibilidades, polo que ne~
.
sen que discutan ainda o papel
certeza. Desde Madrid, Aznar
cesitará senón mostras .O pp seg~e amordazando ao Parlamento sen deixar discutir os asuntos máis importantes. Na fo.
que ten que cumprir, adiando o
non quer arriscarse a un revés
públicas de apoio, si sinais- ~rafia, ~Vitorino ~~ñez: .e ~· Béiras.
. ·.
A IGLESIAS
congreso. Ninguén quer arriseleitoral mentres·funcione o pacto
de novos sectores.
· · ·
· senso sobré-qüen podaría lfdeeleitbral do prÓprio PP.
carse ~ que suceda como con
con CiU e PNV. Por iso vai retrar'ar esta· alternativa "( a untía
Laxe , cando os que propiciaron
sar todo o que poda as eleicións
Sabido é que no eido empresarial
maioria Cuiña parécelles un ho-.. Nesta hipótese é na que alguns
a sua chegada ao Governo,
galegas, que serán as primeiras
cando se aposta, téntase facelo cr me·"po1.i'co cultivacto") e a _
negati-· e_stán a tentar a Francisco Vázquedaron logo excluidos del,
do seu mandato presidencial.
gañador,-crendo que outra postuva do aparato ·'d<{PP en Madrid
quez para que se apresente comarcando a política precisara pode acarrear cando menos
en permitir'qú~ Galiza se escape . mo candidato do PSOE. PodeMais a Fraga non lle convén
mente os que estaban en conadiar moito a sua concorréncia
contratempos, sobre todo nunha .- ao seu control. -Xógase asi coa -íia encabezar unha alternativa
tra, Sánchez Presedo e Paco
nas fumas pois as sondaxes indísociedade ferreamente controlaposibilidade dunha ruptura postao próprio PP, con.tand.o co
Vázquez. Como ó PP, no PSdG
canlle que está a perder terreo
da como a galega. Existe un cla~
tamén teñen a vista posta nos
eleitoral e a sua visión politica
ro descontento co Governo de
augurios das enquisas.
A. EIRE
móstralle que pode ser o primeiro
Fraga e a crenza en amplos secen pagar o desgaste sofrido polo
tores empresariais de que é neNo PP, polo que vai pasar no dia
Governo de Madrid. A certeza é
cesária maior autonomía de deciseguinte, os distintos baróns seque Fraga, tamén desta volta, vai
'sións fronte a Madrid e peso políguen á rapañota, tentando conobrar segundo o seu interese· tico próprio para non sair perxudisolidar a sua posición eleitoral.
persoal. BNG e PSOE apostan
cado de cada decisión que se toNesta guerra interna e nas propolo adianto das eleicións.
ma na Moncloa ou en Bruxelas.
mesas xa feitas hai que inscribir
O PP galego ven de Jacer o. penúltimo exercício de sumisión a Ma,
as distintas mocións de censura
O BNG vai enfocar este ano polí-· Tres vias de recámbio
drid ao pronunciarse Cuiña Crespó a prol do estabelecimento dun
nos concellos a a merca de militico na percura de apoiós s·ufi-·
tantes socialistas que, moitos depqrtazgo para circular polas autovías. A gravidade política do feíto
cientes para governar, despois · Tres ' son as vias que están en
les, como sempre, con poucos
non está no cámbio de postura, ao ter·realizadó fachendosas decla,
·dé ·ter argumentado que a sua ,marcha para"tra.tar'de solucionar
ventas, mudan a sua postura poiacións nas que quiriqueaba ante Madrid que Galiza non fa tolerar
preséncia en Rrufói é básica para ·· · a situacióñ. Unha, xa fracasada,
lítica c;mdo o remuiño eleitoral
nunca a inxústiza de facer pagar- aos seus habitantes por algo que ou,
evitar o desmantelamenfo do paconsi.s tiria ·en crfar' ünha nova
xa está a desfacerse. A situación
tros tiveron antes e de balde. O grave é que ·muc!aba de parecer e de
ís:· Gonfa cuh-sehnúmero de cir..- · · forza, de ce·ntfo ·galeguista, que
é tal que pode darse xa unha cadeclaracións só co mero aceno dun Ministro. Agora resulta que o
cunstánbias favorábeis, máis alá - funcionase como btsagrá do PP
tarse por mor dos distintos dos-mesmo dirixente afir!}la q'ue non vai haber que pagar trabucos. espe,
das próprias·éstatísticas eleitoraís ·_ ec·qué tentase galegoizalo unha
sieres e informacións coas que
ciais nen peaxe Qas autoyi(!S (meterano indirectamente no seguros
e sondaxes ..A ecoñómia' galega · miga. fJ( oU-tra se~ia gareguizar
xogan as distintas bandeirias da
.
.
Para
maior
escámio
político
do
.dirixente
do
PP
dos
aut-omóviles)
non só se deteriora, · senón~ que <-ab PP:·'cie?~e dentró,- impon do
dereita. Na confeción das listas
galego, quedou en evidé.ncia que as~ decisións que tomap os minis,
se están·- a cumprir- es" vatidnib·s· ünfla ·dirección ·g-al'egáista que
terán o máximo auxe, pero xa
tros
en
Madrid
e
:que
afectan
directamente
a
Galiza,
non
é
que
xa
que ó nacionallsmo verHacando ·f ·- fose máis -autG>noma cqm ·Madrid.
agora se poden airar as primeiras
· ·noru:sexan-consultadas ao Governo de Fraga, senón que nen sequer .
desde décadas. Na Cuota LácEsta solución atópa· cori vários
consecuéncias co destape de
- se Hes iríforrna..das suas intencións. •
tea, como antes no fletán, no meproblemas. Os máis importantes
fraudes como o da Seguridade
xillón ou na conserva, os primeiserian a non e_xisténcia dun -~onSoci~I en Pontevedra. •
-.- . .
~-- : ,., ~I .
.._: ....;._ ..... : .J ;t;.~;,,
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Un exercício de sumisión

Aumenta aedificaefüdade. ,en. Chape~-, e.dá a-Elt.1ch eLemas.postas·relevantes
1

Ricón desdiscrbo"chegbr,á ó1tátfa de RedindelO e.confirma·os :anúncios do PSOE e BÑG
R

.....

A chegada.de Amado Ricón Vi-·
rulegio á alcaldía de Redondel~.
logo dunha móción de censura
co apoio dun concefleiro trá.!1sfuga, significou, como denunciaran BNG e PSOE, por unha
banda o nacimento .dunha nova
política urbanística que poténcia
a constrüción e, pota outra, a
confirmaCióri en postos impor. tantes do governo municipal dos
dous concelleiros rron populares
que apoiaron a moción.
Amado Ricón chegou a Redondela e deu o visto bon ao Plano
Especial de Reforma .Interior de
Chapela, que significa a legalización d.a. o~r.a, ~dun parente do

•

•

-

"

#

;

conceJleiro tránsfugá .Fra_Q~i_9co
P.uch. e que trai consigo un.h a
reea,lificación dos terr.eos da
avenida que une Redondela
coh Vigo. A partir de ag.o'ra,
nesta zona aumenta co'nsiderabelmente o vol ume de -editicabilidade, confirmándéise como
novo polo de _crecemento urbanístico_de Vigo.
·
Ricón Virulegio tampouco mantivo 9utante moito tempo o seu
compromiso de evitar o afoga-.
mento económico da vila. Máli'a
durante o pleno da · 1J;1oción de
censura asegurar que o concello estaba ao borde da quebra,
. a.o, dia seg4inte dE;! se_r. eleito

.....

~

convocaba outro ·pleno extraordinário para tratar da aprobación du.n credito especial por
valor de nove millóns. de pesetas para realizar obras no pavillón de Chapela. O empréstito
foi aprobado só cos .votos a favor do_PP e dos dous outros
concelleiros que apoiaron a moción, o tránsfuga Francisco
Puch e o independente e en pasados ' mandados da corporación, concelleiro socialista, Manuel Alonso Lemas.
Amado Ricón confirmo a Manuel Alonso Lemos como concelleiro de urbanismo, que terá
dedicación exclusiva e que será

•

.,

•

-

•

J>

o encarregado de "estionar·~a
revisión do Plano Xer.al de Ordenación .Urbana. Francasco
Puch foi nomeado conceiteiro
oeSanidade e .Ricón deixou ver,
contra o que afirmara antes da
moción, que- tamén terá dedica.ción exclusiya.
Manuel Alonso Lemos, que durante os dias anteriores ao pleno buscou o enfrentamento co
alcalde censurado, Xaime Rei,
ao dia seguinte ao pleno ofereceu restituir a horná a Rei. Lemos daba a razón ao BNG e ao
PSOE cando afirmaban que non
habia desgoverno nen crispación en Redondela e que q mo-

'

•

ción obedecia a causas externas, daí que se quentara o ambiente a base das declaracións
dos censuradores.
As implicación políticas no PP
tamén se de·ixaron sentir, e o
secretá'rio xeral deste partido,
Xosé Cuiña, en pugna aberta
polo ·control da vila co conselleiro· de Cultura e Comunicación
Social, Xesus Pérez Varela, deu
plantón a Amado Ricón, cando
este .pediu visitas institucionais
ao concello para reforzar o seu
cargo. Ricón Virulegio houbo de
buscar o parabén dos líderes
populares na Festa dos Callos
de Salceda de. C~lSelas. •
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AAdministración recorreu adecisión pola posíbél Instalación·: de cérnitéríos noclearesl .· ~:

OTSXG invalida·o acordo de Cqrc""Jí>-» qu~· '¡~ (
·. ·declaraba o-concello·zona desnÜcteari.Zcída

····;e" ' .- •

·
,.

'1 ••

· .. ~ ..'.A~~;A l:sTtvEz

.

~

.. ,....

;:r:;.~~:r·~:

- ~~--

...-

_:: ..

·- · · --· ·
"'
. desde hai arios zonas desnuclearizacÍas__ ,,.r.C> · - ~.....
. ,._.
· a ..ameaza-.do .plano de · cemitéri~s . nuclearéS,. ,.' ·":;:!
Os ccmcellos non teften competénéias para .que afectarla a Fisterra, está detrás da ~e~ir · declarar zonas desnucléarlzadas aos seus
stón que .toriio1La Administración ·central ao re-,;:..::·~. .
__
• . #. _ . ,
.• . resp,.ltlvos termos municlpals • .Des~:xeito, o -correr o acordo rmmlcipal. P-~ra,-,Rafael Mouzo~ . -~Bue• L
- i'atlflca unha senténcia do Tribunal .Superior- .. alcalde ·de Coreublón, é --ae~sárla autonom~~"· .. ·
.v ·
.
.. _.
de Xustlza do mes de. Xullo que anula unha
municipal para decidir a preséncia qu non d~P~-- "'· · :. . · ~- _ ; . :.
"- - . . . decisión tomada .no phmo de ·Corcublón •. Ou- __ centr~is. e, ~non~ debe. ser.: a Xunta a .que .se .
Q ·- 1:...L. ~ n-·~arballe'ara·
tros concellos .galegos ·xa- están "·decl~rados <. ·posieiqne sobr~ , unha GaH~.: dtsnuclearJzad~·. 4'Ull.
··.\ ¡,
·
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adicara
· . un
· monumento·
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,...._..,,------=-:-7"--:---:-::--...-,~"'=::--------.------=-----------,.,.--- - - - - - ,_ ~. - ~lln m9n~mento lembrará en Bueu a figura do il1.1stre xor- -· - .
ñalista e ·galeguista -Johán Carballeira, asasinado polos
falañxistas durante en 1936. .A sua eFección parte dunha
iniciativa popular que concretará formalmente _o proxecto
a meiados deste mes e que contará coa colaboración. das
fundacións Alexandre Bóveda e Castelao e a de _Anxo
Gómez de la Cueva, o·irmán do conmemorado, ~ntre outros. O alcalde de ·Bueu, Xosé Novas, afirma que.a inicia-tiva non_será só un xeito de lembrar o 60 antversário da
morte do que fora e últimG alcalde_d_a .vila r:ia R-epúbUca,
que se cumpre_o-17 de Abril. do ano qt,J~ ven, "Xa ternos
• _•. _- un ha rua-e. un instituto que .levan o seu nome -:-indica_-., Agora tiñamos o compmmiso de recodar a sua figura e, á _
vez, ·conmemorar- a -todos· os mártires da guerra". A idea é
··-levantar un busto en bronce sobre unha base de pedra na zona portuária,-como testem.u_ña d~ preocupación do homenaxeado pala problemática mariñeira;· pero haberá qu~
a§lardar á tomación da,comisión organizadora_pa~a confü. _mar.. o pr:o~ecto definitivo. Sobre a or.ixe e o carácter da
conmemoración, Xosé Novq.~ explica que "é un compromi·so que ternos porque o ·nacionalismo de Bueu ten en Johán
, Carballeira ao seu -precursor". "Pero tampouco queremos
_ que sexa unha causa e~clusiva do BNG -engad~ por iso
- non recorremos á vía institucional, senón que se sumará
.- quen queira -sen que haxa un condicionamento político". •
•

Os concellos declarados desnuclearúados sinaláronse con carteis e murais. Na foto, un destes sinais no concello de Fene.

Na entrada de Fene, vários carteis lembran que alí non queren
enerxia nuclear. Ao seu alcalde,
Xosé Maria Rivera Arnoso , do
BNG, a resolución do TSXG contra o acorde de Corcubión colleuno de sorpresa. "Nós fumos os
prlmeiros en declarar ao concello
zona desnuclearizada e disto hai
xa dez anos. Non poden ilegalizar unha decisión desa índole
social porque nós xa sabemos
que o acordo é simbólico, que
non ternos competéncias pero é
unha sinal do que pansa a viciñanza", comenta Ribera Arnoso.
A resolución do 18 de Xullo que
emitiu o TSXG axústase á legalidade vixente. A decisión de instalar unha central nuclear nunha
vila depende de institucións superiores, a Administración central e a autonómica. O Estatuto
de Autonomía recolle nos artigos
28.3, 31.1 e 31.2 as suas competéncias: O plano elaborado recentemente a nivel estatal sobre
cemitérios nucleares reservaba
alguns para Galiza e máis concretamente para Fisterra. O alcalde de Corcubión, Rafael Mouzo, é sabedor disto. "Incluso a
nível europeu, Fisterra é unha
zona moi •cobizada para instalar
estas centrais e para depositar
resíduos en xeral", comenta.
Despois de ir buscar · Ós documentos da r~solución ao TSXG,
o nacionalista Rafael Mouzo, ere
que recorrer este fallb é. unha
perda de tempo e de cartos e
"na situación na que están os
Goncellos ·non nos podemos permitir ese gasto. Ainda que sexa
recurríbel, perderíamos:·.

Un proriunciamento da Xunta
Pero .o alcalde di que se lles tiña
que conceder autonomía aos
concellos para decidir se queren
ou non os cemitérios nucleares.
A dúbida estriba en saber porque ,
a Administración recurriu a decisión deste concello da Costa da
Marte. "Nós chegamos ao acofdo
de rexeitar a nuclearización hai
bastantes anos. Reiteramos ese
compromiso o 8 de Xuño de
1994 ante a ameaza de Ehresa
de colocar unha central nuclear.
É o noso xeito de amosar un
sentir contrário á enerxia nuclear
e insistimos nesa opción. Foi entón cando a Administración foi riba de nós recorrendo o acorde e
gaña porque ten a lei do seu lado", di Rafael Mouzo, que insiste
no seu posicionamento.
.No resto do Estado, diferentes
· tallos . xudiciais impugnaron
acordes municipais como o de
Corcubión. Mália isto, os alcaldes sinalan que neAgunha senténcia pode anular a opinión.dtm
pavo. "A Xunta é que tiña que
declarar a Galiza nación desnuclearizada e un pronunciamento
político -desa índole sí que teria
forza de oposición" , comenta
Rafael Mouzo e engade que "se
calquera empresa, sexa Enresa
ou outra, quixera instalar un cem ité rio nuclear en Corcubión,
nengun fallo xlidicial poderia parar a oposición dos viciños. Só
de pensalo, é arrepiante e tomariamos as medidas nas nosas
mans para impedilo". O alcalde
ere que a enerxia nuclear é unha ameaza cando a Administración se molesta en recorrer un

~.S .

Tamén o secretário xeral de
Adega, Manuel Soto, pensa
que a decisión de recorrer o
acorde de Corcubión é un aviso
para. que os concellos limítrofes
non se posicionen contra a
enerxia nuclear. "Hai un interese por cortar esfas i:niciativas
xa que· desde o novo Governo
do PP hai· un posicionamento
sobre a enerxia nuclear, mesmo asumido po-la- ministra de
Meio Ambiente", comenta Soto
que ere que o feito de que a
Administración Fecorrera non· é
casual. Lembra, asimesmo, que
o Cabo Touriñán, en Muxia, foi ..
. un ponto ·xeográfico codiciado
.para instalar un cemitério pala
empre~a Enresa.
De calquer xeito, o secretário
de Adega opina que un fallo xudicial non pode abrigar a que
unha vila retire o seu sentir através de carfei_s ou murais que
simbolizan a oposición á nucl.earización. Coincidindo co alcalde Corcubión, sinala que o importante é o que os viciños pensen e que -a oposición social é
máis trascendental do que semella na instalación dun cemiterio. "Hai que saudar este tipo de
iniciativas municipais porque na
Galiza, como até agora non se
sentiu o perigo nucrear non hai
desenvolvida unha opinión con. trti.ria'', indica. +

r

AMI n~a as ac~sacións ·
...que ".' Yincúlan co terrorismo de ETA

LOBATO

acorde plenário. "Todo é unha
ilegalidade -porqu·e nos vetan a
nós por non ter competéncias
mentres eles se saltan a Constitución vendando armas a paises
en guerra. Aí os acordes non tenen validez", comenta Mouzo.

•

• •

A Assembleia da-Mocidade Independentista nega ter·
algun.tip_o qe~relacic?n coa ETA ou coas suas actuacións
na Galiza. A AMI sae asi ao paso das .acusacións verqui- .
das nos últimos ~ias polo socialis~a D!ivid Balsa _e
r~tificadas polo Consello da Xuventude. Segundó a orga~niz-ación independen~ista, estas acusacióos non lles
-resultan novas. "O ano pasado vincu~árasenos con Jarrai,
.- acusándoseoos de--ser unha sucursal da organización xuvenil de Herri Batasuna e de receber diñeiro seu, e ainda
~stamos .agardando polas prQbas que eses españoleiros
din ter". Desde a Assembleia lémbranlle a Balsa a "pouca
--: . credibilidade .,_que-ten para a_cusar a ninguén~·, cai:ido ·el é
_ militante do PSOI;, "pf:irtido que cri~u aos GAL", e está
., acusado polo séu .pr-óprio par;tido de "atitudes antidemocráti~as". •
·
0

o·akalde de Castro Ccildelas
non teme-un-ha .moción e Ballar
._ dLqu~ de mo~ento ~on habe~·, __.
_...._

f

·-

........

-

O alcalde de Castro Caldelas, Eládio Osório Castro, do
PSOE, asegura que non ten constáncia de que se vaia
producir unha moción dé censura a.presentada polo PP e
apofada polo concelleiro tr:ánsfuga- Francisco -Rodríguez ·
González. O presidente da Deputación Provincial, Xosé
Luis Saltar, do PP, anunciou que "non haberá unha moción dt3 censura a curto prázo•i, pero non garantí u que a ·
nieió p·razo si· se produza. Castro- Caldelas non· ten ·problemas de ·governabilidade e o PSOE . sempre· foi a forza
vencédora no concello en todas as eléicións celebradas.
Nas últimas municipais ·obtivo seis concelleiros frente aos
cinco do PP. O abandono dun ·concelleiro do PSOE deixa
a esta forza en minoría.
Francisco Rodríguez González anunci$u no último pleno
ordinario da corporación municipal, ·o 28 de Xuño pasado,- que ab~ndonaba o grupo socialista para pasarse ao
misto. Rodríguez González , que aseglirou que necesitaba máis liberdade e que apoiará "ao alcalde no que sexa
bon para a vila", surprendeu ao resto dos seus compañeiros, xa que nunca antes tivera diferéncias co seu partido. •
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PARA MARCIAL SUÁREZ
, EMILIO

Cm FERNANDEZ

Non pode ser que te foras para sempre,.
Marcial. Cústame crer que xa non podere,
mos disfrutar nengun verao mais da tua
compaña á beira do Amoia, que xa non
estarás ti para contarnos tantas e tantas
cousas de exílios e heterodóxias. Sabíamos
que te rondaba a gadaña insaciábel e tiai,
cioneira, pero asi e todo contábamos que
viñer.as a Allariz.

PEPE CARREIRO

GLOBALIZACIÓN SUICIDA
MANUEL MERA

Segundo os governantes db Estado, e os da
Xuntq. de Galiza, para criar emprego hai
que competir, aumentar os rendimentos e
baixar os salários, porque o resto dos países
cada vez producen máis barato. Argumén,
tase para fortalecer estas afirmacións: que
estamos nun mercado aberto onde China,
Marrocos ou T ailándia, por pór alguns
exemplos, ceñen unha man de obra moi
barata, e que Alemania ou Fránci?, unha
tecnoloxia moito máis avanzada. Polo tan,
to hai que rebaixar salários, reducir presta,
cións sociais, vender empresas públicas e
importar tecnoloxia. Todo asi de sinxelo ...
ainda que anos de facer isto non produci,
sen resultados positivos, non .só no Estado
Español., senón en moitos pais·es da Unión
~uropea e do resto do mundo. Véxase se,
nón a situación de: Francia, con 35.000
empregos perdidos ao mes, mália as. medí,
das retrogradas en matéria social e laboral
de Chirac; ou de Arxentina e Venezuela,
onde o empobrecemento abrangue a pro,
víncias enteiras e grandes masas da povoa,
ción; ou Chile, o exemplo de desenvolve,
· mento, onde máis do
4 5 % das famílias es,
tán por baixo do um,
bral da pobreza...
-

Estamos fronte a ·unha compétencia per,
versa e un modelo económico ·equivoca,
do, clasista e discriminatório, que enri,
quece a uns poucos e reduce a sectores
cada vez máis extensos á miséria. A glo,
balización económica non significa máis
emprego e benestar sodal, cando está di,
rixida e mediatizada polos intereses das
multinacionais e os grandes estados. Un _
exemplo, perta de nós, témolo na Unión
Europea; lembremos que cando a entrada.
do Estado español diciase que ia Úiar
máis de un: millón de novos postas de
traballo só ·pala eliminación das frontei,
ras. Os efectos foron todo o contrário, e
perdéronse millóns. ¡A mundialización
económica só permitiu que os· 350 homes
m:Hs ricos, a traves das multinacionais,
· acaparen tanta riqueza como o que gaña
o· 45% da povoación do mundo nun
ano! ... Non será tempo, antes de que se,
xa tarde, de replantexarse o modelo eco,
nómico, de deter ou reconducir o proce,
so de globalización .e uns axustes que só
conducen á marxinación a ·amplos secta,
res socia is?

'A mundia1ización

En Galíza, non tería,
mos que ter dubidas.
Cada día compartimos
coa maiória social e
territorial do resto do
mundo mellaras tec,
nolóxicas, pero tamén
máis desemprego,
maior precarización
social... e como coríse,
cuéncia: menos traba,
m~ndo lla e· povoación, e un
pesimismo xeralízado
1 "
frm:i te ao futuro. E to,
do isto traballando a
esgalla, xa que o das
oito · horas é unha
conquista perdida en
moitos. sectores. Seria
bo qué os nasos g~vernantes, a Xunta de
Gahza, que estará para algo máis que xes,
tionar, pensase ·sobre o que é máis come,
nente, para nós e os demais. Que se puxera
ao servício da maio~ia, pode que así, ainda
que non sexa capai ela só de modificar o
·marco político e económico actual global,
podamos a~anzar neste obxectivo e actuar
con critérios máis axeitados frente os pro,
blerrias existentes. De non facelo así, non
se pode pedir que o povo rnanteña cons, .
tantemente unha pasividade suicida, fren,
te á inoperáncia, a desfeita económica, e o
sometimento a cotio aos intereses alleos,
como no caso das limitacións á produción
leiteira e á construción na.v al..

económica só permitiu
que os 350 homes máis
ricos, acaparen tanta
nqueza como o que
gaña o 45% da
povoación do
nun ano ....

A situación económi,
ca e política actual
imita a do cangarexo
en matéria social.
Canto máis precariza
e red uze prezos, por
exemplo Francia, máis ·
o fai axiña Chin·a, Ar,
xentina ou o Estado
español; polo que o
mercado e. o emprego
gañado duramente,
pérdese seis meses
despois, e de novo_
máis medidas que es,
magan aos econór;li, .
camen te débiies. Así funciona mercado
de 'consumo global (cando menos o non
planificado por un pod~r p~lítico mundiál
represent<!tivo). Outr9s mecanismos, moi
semellantes, pero ao reves, actuan sobre os
bens con moita tecnoloxia punta. Neste
caso, os prezos mantéñense al~os, produ,
cíndose unha gran·concentración de capi,
tal, como nunca antes na história da hu,
manidade, mentres medran os salários de
executivos e persoal cualificados. Vaise
producindo así unha dualiz·ación social.
T amén territorial, xa que bs,países capaces
de producir esta tecnoloxia son moi pou,
cos, porque compre de grandes investimerltos, que só USA, Alemania e o Xapón
poden realizar. Hai excepcións, pero moi
poucas e que non son duradeiras ..·

o

MANUEL MERA é

Secretario Confedera! CIG

Adiantouse a parca (parca, perdón) e non
puido ser. Déixasnos co peito furado e coa
boca chea de pergun,
. tas que facerche. Eu
mesmo andei este ve,
rao ás voltas con "La
Gallina Ciega" de ..._
Max Aub e sobre o
que estou seguro tiñas
moitas cousas que co,
'mentamos. Que difí,
cil se fai aceitar que·
"o único que en reali,
dade facemos definiti,
va mente é morrer",
tal e como ti sostiñas.
Chega un momento
que xa son moitas as
mortes que hai que
aturar. Bótolle unha
ollada nada mais que á
miña rúa e aquilo pa,
rece un deserto de au,
séncias. Póñome a
contar ·e non paro. E
algunhas como doen.
Por exemplo, a do Eu, ·
logio, xa sabes, aquel
bon home que sentaba
cátedra no comércio
da esquina e que estes
de agora tiveron o
acerto de renderlle un,
ha pequena homenaxe
póndolle á rúa onde
vivía Rúa Alexandre
Bóveda, de quen era devoto e entusiasta. E
agora ti, Marcial. Que inxusta e inoportuna
é sempre a marte. Haberá que facerlle caso
outra volea a unha das tuas personaxes de
teatro cando di qu~ "O tempo todo o cura.
O seu paso trae o olvido, e a dor, entón, afr
tenúase". Iso ainda está por ver.

ños de xeracións de alaricanos. Foi talmen,
te como se nos adentráramos nos domínios
literarios de Juan Rulfo. Eu sentei nunha
das butacas e por momentos figuróuseme
que se apagaban as luces e principiaba a
función e con ela o barull9 do galiñeiro.
Entre todas as voces puden recoñecer a do
Macabeu, aquel acomodador de vivos e
mortos que tan ben retrataches nesa xoia
testemuñal sobre Allariz e as súas xentes
que é O Acomodador e outras narracións, li,
bro. recomendábel para calquer que queira
saber da verdade pro,
funda dun povo e de
cabeceira para calquer
alaricano que se gabe.
En Setembr , aqui en
Barcelona, celébrase
n Pa e de Gracia a
feira do libro de oca,
sión . Eu aco tumo
acudir pontualmente
porque me gosta reme,
xer nos tesouro escri,
tos. Non é a primeira
vez que dou con algun
teu ou traducido rigo,
rosamente por ti.
Aqui teño, por exem,
plo, "Las Monedas de
Heliogábalo", ."El
Acomodador", versión
propia de "O Acamo,
dador", ou "Relaros"
,,
de Lampedusa. Este
ano, rnáis que nunca,
penso acudir a ver se
teño a sorce de achar
algun outro teu. Quen
che di a ti, Marcial,
que non o acho, e que
. ....,
o libro és ti, e que no
pomos a pa ear polo
Paseo de Gracia abai,
xo como se fo e pola
Alameda de Allariz. E
de non ser asi, xa o celebrarei á miña ma,
neira relendo o segundo volume do teu "El
Agua y el Vino", agora que nos n
per,
deron identidade e andan a mirarse no es,
pello roto da desmemória e da incerteza.
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aceitar que o un1co que
en realidade facemos
definitivamente é
morrer", tal e como ti
sost1na.s "

Marcial, vouche facer unha pequena e ínti,
ma confisión. Hai uns días pasábamos pola
Rúa San Lorenzo e vimos aberras as portas
do antigo cine, agora seica d~dicado a la,
bores parroquiais. Entramos como se nada
e ali estaba intacto parte do armacén de so,

A

r
h(
~

E mais nada, mestre e amigo. Ti segue fir,
me e nobre, como sempre, que is é que
conta. Eu prométoche botarme un añ
xuntos nas augas timpas da praia da Guieira, perto do Porto do Son, alá n e e pa,
.liaron a tua memoria. Recebe unha forre
aperta e non vaia pen ar que o temp cu,
re as lembranzas. Disonada.•

Xosé Lois
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Acada paso aténdese máis aos,critérios ~cadémicos que económicos

A X~n~ in.cumpre -º~ compr-omisos

adquiridos para criazón de residéncias universitárias .·
,,

-0- PAULA CASTRO

Xunta e Universidade de Compostela incumpren os compromisos adquiridos tanto no plano de financiamento como nos
próprios estatutos do SRI (Sis- ·
tema de Residéncias Integrado). A própria Universidade de
Santiago ven de facer público
un estudo no que se demonstra que cada vez se atende
menos aos critérios económicos e máis aos académicos.

)
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A Xunta de Galiza, no Plano de
Financiamento Universitário
aprobado para os anos 90-96 ,
comprometérase a criar unha
residéncia universitária en cada
campus con partidas próprias,
co fin de aumentar a oferta de
prazas destinadas a estudantes
con problemas económicos.
Mália estar a piques de rematar
o ano 96, ainda non comezaron
as obras de construcción en
nengun dos campus galegas. Isto provocou as protestas dos
membros dos Comités Abertos
de Faculdade (CAF), que denunciaron o incumprimentG dos
compromisos adquiridos pola
Xunta. Luisa González, membro

e

· de facer público un informe que
cumprimento sistemático dos
· · ·. encargara o Vicerreitorado de
acordes adoptados nos órganos
_: Estudante·s ao Departamento ·de
democráticos da uniyersidade".
" Estatística da Faculdade de Ma- ,.. ... temáticas. Através del, trc~tábaPor outra banda, os merríbros ·
. . ~e d~ demonstrar que as modifi- . dos CAF denunciaron tamén as
.-cacións dos criterios de acceso
medidas_represivas que se adopao Sistema de Resisdéncias Intaren nas· residénci·as universitátegrado SRI) aplicados durante
das, ·desde 6 control de. ~ntrada
o reiterado de Dario Vrllanueva
através de tarxetas magnéticas,
non contradecian .os crité-rios so- · "que convirte ás residéncias en
ciais ·que se -recollen nos prócampos de concentración", até
as "cazas· de bruxas" que tiveron
prios Estatutos do. SRI. Segundo os CAF, "do próprio informe
lugar no curso anterior, e que
dedúcese que o_acceso daqueprovocaron a expulsión de· tres
les alunes con problemas ecoestudantes coa desculpa de que .
cuspiran no chan.
·
nómicos é menor que antes. Po. la 'Contra, coa aplicación deses
Luisa ·Ganzález afirma que a
noves critérios están entrando
Manifestación estudantil en Compostela en demanda de residéncia universitárias.
estudantes cqn mellares notas e ·- criazón da figura do subdirectór,
con rendas máis altas".
un posta que recai sobre un esdo Claustro Universitário e do
total de . 37.000 estudantes. "A
tudante e que da direito a _unha
Consello Nacional desta organiporcentaxe de prazas resultante é
Ademais, a universidade compraza de residéncia, é outra dezación estudiantil, afirma que
moi inferior á cantidade que se
postelana oferecia até- o aF10 pamonstración do caracter retró- ·
"neste plano de financiamento
comprometeron a ofertar, senda
grado e··involucíonista que presado un servizo de vivencia · no
estabelecéuse que se criarían
ese 9% inicial insuficiente, xa que
que se elaboraba" un listado de
tende impoñer o' reiterado. Por
para o curso 96-97 u·n 9% d.e
non chega para todos os alunas
isa os CAF ase.guran que "a
prazas subvencionadas, ben en
que as necesitan. Ainda asi hai ·pisos en aluguer e para comparcuestión de fundo é que se estir, que servia de información
residéncias universitárias ou en
que ter en con.ta que a Universiaos estudante.S. Luisa González
tán a valejrar ·de contiáo as instidade de Santiago é a que pon un
forma de bolsas para pisos, untucións democráticas das resiha cantidade que non se acada".
maior número de prazas a dispo-· afirma que "o reiterado comprometeúse no pe·núltimo claustro
déncias, tanto do Consello de
sición dos alunas", asegura ~uisa.
celebrado no curso pasado a
Governo como as Asembleas
O número total de prazas de resimanter ese servizo tamén no .de Reside.ntes, que son quen
dé11cia que oferta a universidade
Informe da Universidade.
· curso 96-97. A súa desaparición
deberían nomear tanto ao direccompostelana ronda as 1.700,
demostra unha vez rtráis o intor como ao subdirector"·.+·
que se teñen que repartir entre un
A Universidade de Santiago ven
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AMesa exixe asupresión do programa da TVG Desde Sevilla canciones para·el recuerdo

e

C&A inclue publicidade en galego ·

o

a
E

nunha revista de distribución estatal
-0- PAULA BERGANTl~OS

·~

e

.HW.. . ..,
C.4 ..Ul

"Somos unha empresa que chega de fóra e queremos integrarnos no contexto ao que tacemos chegar os nasos produtos
sen distorsionar". Así explica
C&A a eleición do galego para
as suas campañas publicitárias.
Esta empresa ven de incluir
nunha revista de tirada estatal
un encarte sobre moda en galega. Ainda que a maioria dos galegas está totalmente en desacorde con receber a publicidade
en castelán son moi poucas as
empresas, galegas -e extranxeiras, que escollen o galega
como idioma no que desenvolver as suas activic¡jades económicas e empresariais.
Hai anos que C&A emprega o bilingüismo na sinalización das ten- ·
das que ten estabelecidas en Galiza. Para a tempada de outo'no
esta empresa sorprendeu ao
mercado distribu.indo por primeira
vez nunha revista de circulación
estatal, Mía, un catálogo en galega. Segundo Miguel Gómez, representante do departamento de
publicidade, C&A escolle a língua
própria do país para intemarse
con naturalidade no mercado.
"Entendemos -explica- que o
idi.oma é un elemer1to moi importante do povo ao que queremos
chegar cos nosos produtos. Queremos integrarnos con normalidad~ e sen distorsionar".
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tro comercial Centroxogo tamén
apostan por distribuir encartes
no idioma próprio. Pero moitas
destas entidades ainda conservan o seu nome en castelán e
non chegan a vinte as empresas
que se galeguizaron através .da
campaña promovida pala Mesa
pola Normalización Lingüística.
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O publico demanda o galego na publicidade tal e como conclue o libro Publicida·
de e lingua galega de Fernando f, Rama·
llo e Gabriel Rei Doval, publicado polo
Consello da Cultura Galega.

Dos 29 estabe.lecementos que
C&A ten abertos e·n todo o estado, tres están no noso país.
"Cústarios moito máis facer unha publi.c idade diferente para
Cataluña e Galiza _pero ternos
moi claro que ,é preciso facer
ese esforzo. E o que esperan
de nós os clientes".
A iniciativa dalgunhas empresas
tamén permite ao leitor topar
textos en galega na prensa diaria que se distribt.ie no país.
Empresas Qomo os ultraconxelados lbe.rconsa, ou a rede inmobiliária Cobi téñense publicitado en galego; estabelecementos como a cadea de supermercados Vego, a rede de electrodomésticos San Luís ou o cen-

Máis programas en
castelán na TVG
Nen unha soa palabra en galega se puido escoitar na primeira
entr~ga dq programa da TVG
Desde Sevilla: cahcjones para
el recuerdo. A Mesa pdla Nor. malización Lingüística, que valora o espácio televisivo corno un.ha mímese de calquer prqgrama
das cadeas que emiten desde
Madrid, exixiy dos responsábeis da TV pública galega a sua
irrtediat'a supresión . A lei da
Compañia da Radio Televisión
de Galiza (CRTVG) estabelece
que a TVG é unha cadea criada
para a promoción cultural gale-.
ga, a reafirmación da identidade
de Galiza e a normalización lingüística. Para a Mesa este programa, lonxe de colaborar coa
normalización lingüística, "non
·ven cumprir outra función que
non sexa a de continuar co alarmante deterioro deste meio, xa
ben afirmado por programas como Vídeos de Primeira ou a tertúlia rosa de" Marina Castaño
· Agora, agora ". +
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ministros das . =· ~
Aclministracións .Públicas,
Sanidade, Educación e
.C~ultura, lndu~Í:ri~ (en dLtgls
oéasióñs), ·d~ AgricLÍltura,
Pesca e Alimcntadán (en
catro), de lnteri r, Fomento 1 •
Economía e Méio Ambiente,
• Defesa e T raballo ..Ónce dos
' catorce mernep~os do
executivo de Amar. Certo
que non todos vir.on á Galiza
a ciaren boas novas. O tit1.1lar
de Indústria non foco senon .
procurar aprazar as
...... '·
mobilizacións sindicais contra
.. !
. ..
das privatizacións e anunciou
que Santa Barbara que é, de ·
certo, unha das empresas que
aguantan o tecido·industrial
de A Coruña, vai ser
pechada. E non deixou ainda
nada claro o futuro do
A terra desertada é presa do
estaleiros públicos da "Galiza.
lume, pero os iricé.ndios traen
O titular de Defesa non
salários. Olegário Sotelo
aclarou o futuro da Bazán. No
Blanco califica no mensal
capítulo dos gozos( ... )
GALICIA INTERNACIONAL
destaca básicamente o
de esperpéntica esta situación. anúncio do Mini tério de
· "O monte, coa vida humana e F mento de eguir adiant ,
animal, mantíñase limpo e
con carácter prioritári , a
esta circunstáncia afastaba a
autovias". t
posibilidade dun incéncio.
Pero a xente foi abandoando
progresivamente as aldea e os
animais xa non pastan nos
montes e os toxos e as xestas
medran de forma caótica
convertíndose nun reclamo
Amold Benjamín de cobre
do lume (.. . ) A emigración
µnhá regueifa no letr iro do
provocou, por riba doutros
coches de Xoanesburgo,
moitos traumas sociais, este
segundo conta no diário THE
trauma do rei,no natural. Pero
agora prodúcese ademais unha STAR. "Busco relación séTia
para unha noite, di o condutor
. situación incribel, paradoxal:
que me precede, e~ sua "
os p9ucos campesiños que se
- manteñen nas aldeas teñen
invitación alédame odia ao
me traer memória daqueloutro
como única alternativa a de
letreiro famoso: Quero a todos
convertirse nunha espécie de
e ti serás o próximo , parecido á
funcionários con uniforme e
un deses teléfonos móbeis que A resposta é si. Cal era a
hoxe están tan de moda ·( ... )
pregunta? Moitas men axe
masculinas on tópica , coma
Situación grotesca,
o clásico Profesar de sexo,
esperpéntica; hoxe os
campesiños dependen do risco primeira clase de balde. Ou
de lumes para iren tirando, coa Busco muller, preguntar dentro
(nunha furgalla e carallada);
sua paga de gardabosque. E
prefiro as das mullere : Haich,
como se case estivesen
que bicar un exército de sapos
-agardando un novo incéndio
para dar acordado un príncipe
que lles garanta ese traballo
ou Sempre me pareceu un
que encontraron entre as
prosma coma unha catedral até
mans. Mentres antes o
que decidin non escoitalo má.is.
labregos dependían das
Ou estoutro: Unha muller
choivas para lograren unha
necesita un home para viver
colleita que pemitira a
tanto coma un peixe unha
subsisténcia, hoxe eses
bicicleta". +
mesmos homes e os seus
descendentes dependen
preci~amente de que non
chova para seguer vivindo". •

De labrctgos

á bómbeiros

!

;.;

Francisco A!bt;i:t :Matea e ~aria Martínez son os dous .avogados
que se fan cargo da reclamació.n de Alejandro Kuper,
·
que vive en Valéncia. A jmaxe do edifí~io
dos Arrnacéns Ólmeclo en Pontevedra amosa ·
qüe no segundo andar estaba situada a consulia de Abráhan
Zabarsky, dentista ·ao igual que -a outra pala
dos Kuper instalacfa en Viga.·

Bicicletas
para os pe1xes

Alejandro Kuper comeza unha investigación da história ebens da s_
ua família

Desde.Moscu a Galiza para dignific~r
aos Zbarsky·Kuper, vítimas.do 36
-*

ARANTXA ESTÉVEZ

Francisco Albert Matea e ·Maria Martínez son dous avogados de
Valéncia que están· na Galiza cun cometido difícil: recabar información pará reconstruir os avatares e recuperar a memória dunha
família, os Zbarsky-Koper. Esta família de orixe xudeu e ruso
asentou na Galiza en 1914, distribuindo as suas actividades entre
Pontevedra e Vigo. Co golpe de 1936, ~ sua condición de soviéticos, xudeus e militantes de movimentos socialistas foron brancos
fáciles e rápidos para os militares. Uns morreron e outros tiveron
que fuxir a Moscu.cun camiño cheo d~ penúrias. O seu descendente, Alejandro Koper, que reside en Valéncia, ten/ a Jeima de
-chegar ao final co obxectivo de amosar a-inxustiza das mortes.
Abraham Zbarsky e Salomen
Kupe~ chegaron ..a Galiza da
r man dun noble .que lles financioü a viaxe. Residian en Xenebra xa que foran expulsados de
Rusia acusados de actividades
contra o Zar. Os dbus eran
odontólogos e cuñ~dos xa que
Abraham estaba casado coa. irm,á de Salorñon. O pri .m eiro
montou unha clínica en Pontevedra e o segundó en Vigo, converténdose no primeiro -dentista
. en instalar un aparato de Raios
X no Estado. Cunha clientela da
burguesia, tamén son lembrados como persoas sempre prestas a botar unha man aos· pobres. Abraham tivo dous tillos e
Salomen un.

·

·Un ha condesa que residia . .,no
mesmo edifício que Salorpon
Kuper en . Vigo denunciou que
houbera disparos no seu piso
coincidindo ca pronunciamento
miLitar. A Xunta de Incautación
impúxolles unha multa . de
50.000 pesetas daquela que
non puideron facer frente e perderon o piso indo a parar as
mans, curiosamente, da muller
que fixo a dehúncia. Pouco despois, a família seria detida e en-
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coidou que poderia levar a cabo
esa labor pala sua canta e trur:ic ou .a operáción. Era o ano
1944 e Mercader recoñeceu
nunha carta posterior que debe-:
ria estar cerbe nesa data "se
non far pala miña nai que o derramou todo". O Kuper Kuperstein liberador de Trostky tamén
lembraba nos seus escritos en
Moscú a Vigo e ao "Celtiña".

Con 55 anos, Alejandro Kuper
é enxeñeiro en Valéncia e ten a
carcerada. A rama Zbarsky, en
sua irmá Ana en Madrid. AmPontevedra, tampouco correu
bos sinten que _un ha parte furrmellor sorte.: Comó lembra V.
damental da sua vida quedou
. Luis Lamela Garcia- no ·seu libro
na Galiza. "El quer chegar até o
Inmolados Gallegos (ediciós do· · final, non só lle preocupa a reCjistro), Abraham foi .paseado e, cup~ración do património que
aparecew nuriha cuñeta e o tillo,
lles foi incautado, senón que se
Jacobó, acusado de asaltar o
recoñeza que foron inxustas as
Governo Militar, foi fusilado o 14
martes e o ·desterro", din os
qe Agosto, tres · dias a,ntes que
avogados valencianos. O seu
Alexandre Bóveda. A nai dé Jacometido na Galiza atapar incobo e muller de Abrahám, que
formación sobre o estado dos.
se cortou as veas no carcere
bens inmobiliáriós que posuian ·
.tras comunicarlle a mentira de
os Zbarsky-Kuper e poder r~vi
que toda a família fora- asasinasar a causa das mortes. · Na déda, Salomon, e o tillo deste concada dos 80 o Banco Pastor
seguiron ser canxeados por pridevol~eu a Aiejandro Kuper unsioneiros importantes do bando
has moedas que pertenceran a
militar e fuxiron a Moscu.
sua família. "En parte foi un ac..to de recoñecemento da inxusA teima dos descendentes
tiza e queremos tirar· dese fio.
~demais, queremos talar con
Alejandro Kuper, que reside en
xente viva. que os lembre, cos
Valéncia, naceu na -chegada a
seus viciños e coñecer outros
Moscú e crlouse ali co se.u avó
casos de inxustiza na Galii:a",
Saloman. Pala sua parté, seu
comentan Maria Martínez e
pai,. Alejandro Kuper Kuperstein,
Francisco Albert. O seu intérepasou á história por ser a perse centráse en boa parte en cosoa encarregada de liberar a
ñecer precedentes de procesos
Ramón Mercader en México
de anulación das pantominas
de xutzos que se celebraron ·
tras a marte de Trostky. Fara
adestrado en Moscu para tentar,
naqueles días e·, para iso, solipolos meios que for, sacalo da
citar axuda en todes as institucadea. Pero a nai de Mercader . cións galegas.+

e

Aleluias do
governo Aznar
Daniel Alfonso di no:
GALICIA EN EL MUNDO que

hai gozos e sombras para o
pais co novo Govemo
central. "Mais o marcador
parcial, o :que interesa á
Galiza, é claramente
favorábel para os gozos ..No
·primeiro, polos tiros á porta;
quer dicer, as visitas dé
·ministros á Galiza
multiplicáronse de xeito que
práticamente cada se~ana 'un
membro do Goverilo central
visitaba Santiago, Vig9, A
Comña, Pontevedra, .Ferrol.
ou Lugo". O comentarista
reconta as visitas "dos

GALIZA·'
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Cando empezou
bro seu. pai?

á facer o li-

El ·sempre nos contaba moitas vivéncias sempre; sobretodo a min
e a meu irmán Osear, que sempre estivemos máis ligados no político con el. Nunca tomou notas
de nada até que o convencimos
que tiña que converter' todo aquelo nun libro. A primeira edición fíxose en Venezuela por primeira
vez. Aló estabamos todos ·os irmáns nun momento dado, ainda
que papá só ía aló de visita, pero
botando longas tempadas con
nós. A edición daqueles 2.000
exemplares esgotouse axiña, entre os vendidos aló e acó. A mellor gabanza fíxolla Emílio Álvarez
Blázquez que dixo que era un libro de relatos "moi ben escrito
porque non filosofa". Papá conta
moi directamente, ben escrito pero sen facer literatura. O vello talaba tal como está no libro. ·
Empezara J110I novo coa sua
preocupación social?

IS

o

-

Naceu co século, e con dezaoito
anos montou na Garda a primeira Federación Obreira. Canta no
libro que a formación víñalle das
tertúlias e de ler todo o que lle
caia nas mans. A primeiros de
século nunha vila pequena non
había moito onde ir. Nas xastrerias e nas barberias habia verdadeiros foros e. ali formouse,
porque tivo que deixar a escala
con dez anos e porse a traballar. A orientación del sempre foi
á esquerda. !;ra moi liberal e
preocupado sempre polos aspectos sociais. Papá foi un
abandeirado na bi-sbarra das
posturas de Portela Valladares
e do avogado Ramón Salgado,
que estaba no Partido Radical.
Nos anos 20 estaban no momento álxido as loitas contra os
foros e o movimento agrarista.
Colleuno a guerra de Marrocos?
Non, pero lembro unha anécdota. Cando embarcaron as tropas
en Vigo , o vello estivo repartindo entre a tropa que estaba entrando no barco follas contra a
mobilización, arriscándose a un
proceso por sedición. Tivo sorte
que non o pillaran.
Fundou o semanário Nuevo
Heraldo.
O periódico naceu no ano 1934,
con orientación galeguista e republicana. Cando entraron as
tropas na Guarda asaltaron a
imprenta que tiña papá e queimárono todo, pero salvouse unha colección completa.
A República supuxera un cámbio
enorme nunha vila como A Garda, sempre conservadora e nunca, até 19q 1, gañara a esquerda.
Brasilino Alvarez era o alcalde,
que despois fusilaron, -no libro
publícase unha terríb~I carta de
cando estaba esperando que o
mataran-, era -compañeiro de
papá no Partido Galeguista, que
fundaran xuntos. A represión na
vila, comparando con outros lados, non foi moi dura. Mataron a
dez persoas pero perseguiron a
moita outra xente. Entre eses
dez esta.ban un. irmán de papá e·
dous irmáns de mamá, ainda
que o máis odiado e perseguido
polas dereitas era Xoán Noya.

9
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Luís Noya ,
'En Fuxidos ~apá . cont~ as memórias dun republicano honrado
que.non renundou ás suas ideas'
-*
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gardas civís e falanxistas eran "
diáíios na -easa. Despertábannos de madrugada a ealquer. ho. ra, facíanno~ ·pór de pé na- cama ... Lembro ben, air:ida que só .
tiña cinco anos, a traxédia que
se yiviu cando. se soubo que
mataran a meus tiós. Tiñamos
un bai' e cando chegou a notícia
·de que os tirotearan detrás do
cimitério da Garda foi terríbel.
·Naquel clmitério en_
t erraron a
moita xente que estaba en
. Camposancos internada.

·VEN DE PUBLICARSE UNHA NOVA EDICIÓN DE FUXIDOS (XERAIS) O LIBRO NO QÚE·O REPUBLICANO XOAN NOYA,

En Camposancos, · nun vetlo edi:
fício dos Xesuitas, argallar.on un
campo de concentración, no que
TRO DESTA NARRACIÓN QUE PERCORRE O DRAMATISMO DUNHA ÉPO.CA NA QUE AVIOLÉNCIA VENCEU .Á R~ÓN E habia internos moitos asturianos.
Nunha parede, a carón do cirnitéAPLASTOU A DEMOCRÁCIA, A LIBERDADE DE PENSAR E APOSIBILIDADE DE CONSTRUIR UNHA SOCIEDADE.Dl~: . rio, mataron a moita xente e soteRENTE. o·SEU FILLO, LUÍS NOY,A, LEMBRA OS PRINCIPAIS FITOS DESTA MEMÓRIA QUE. TODOS-DEBEMOS LE-~:· rráronos en foxa comun n.u nha
leira particular. Hai 20 anos a pa..:
pá ocorreuselle mercar esa tira
de 90 metros, e ali se fixo un monolito en memória dos fusilados,
coa aportación -Popular da xente ·
da Garda que se portou moi ben.

RECRIA COA FORZA PO DOCUMENTO, UN MOMENTO ESTELAR DA HISTÓRIA DE.GÁLIZA.,~A VILAUA GARDA ÉOCE~"

Que pensa da ignoráncia e a
desmemória dese tempo?
Non se contou nada, e na transición fíxo~e unha páxina nova
borrando aquelo. Moitos historiadores ·e intelectuais adaptáronse a esta directriz de desmemória. É mágoa que a xente pqse por diante dos sítios
non -saiba o que pasou. Nós .
pasámolo moi mal, con moita
fame. Pero ainda asi, un día á
semán levabámoslle comida a
Camposancos, aos presos. Polo camiño dábanme ganas a
min de camela ... Canto isto para que se saiba que era unha
época de moita dor pero tamén
de solidariedacte, e a xente nova debe sabe lo.

e

Seu irman áscar era home de
· compromiso político e voste-·
de é militante do Partido Comunista, como via seu pai esa
atitude? Tiña medo despois
_do qu~ a el lle pasa~a? .
· Nunca se opuxo, todo o contrário. E·ra un home moi liberal, e
nunca nos orieritou. Formámonos El decidímonos por nós
mesmos. Na apresentación do
. libro collin de motivo a palabra
"solidaridade", porque iso definiu moitas das causas que vivimos no franquismo. Papá que- ·
. dara moi apagado -tora unha
represión moi dura,. cun medo á
policía· que castrou políticamente a moita xente-, pero estando en Venezuela, volveu a entusiasmarse e nos oito meses que
botou andou nunha chea de iniciativas. _Aquela época deulle
unha nóva vida porque estaba
desexando -entregarse ás causas que amaba, ligadas ao galeguismo en· Carac~s.

a

Recuperou imprenta que lle
incautaran.na Guarda?

Leváronllo todo, da imprenta e
do bar. As máquin.as acabaron
~ nos baixos do Bispado en Tui, e
afinal conseguiu que )las devolveran, e con -elas abriuse a Imprenta NúmerJ. en Vigo. Nunha
delas Basilio Alvarez imprentara
La Zarpa e a esa máquina démoslle uso moitos anos. A imsisténcia en Tui. Era dun amigo
dous anos sen sair. Unha vez que ·rendicións de pena acaba botanprenta montouna case como un
do só dous anos no cárcere.. Ainseu, Alcides Alonso (home con- .viñan rexistar, tivo que escapar
acto político, porque non era a
da asi, estivo en risco porque che.por unha xanela, e ainda que unservador, que se portou moi ben
sua profisión. El comezara ?en·.e protexeuno), e alí bota tres días.
ha muller o mirciu ·-sóubose . garon os falanxistas a buscalo
do xastre e déspois fíxose ebapara matalo extraxudicialmente,
Nós quedamos sós con mamá.
anos despois- non· cóntou nada.
nista. Pero era un home.diverso.
A sua fuxida é toda .unha
Despois foi mudándose para ouFinalmente presentouse cando
e el. fundou un clube
Pensa qu_
Seu pai non ealou toda esa
aventura.
tra casa, na que só bota duas noihai un decreto benévolo con que
de fútbol , escrebia os editoriais
história aos fill.o s. ·
tes, porque a dona tiña moito menon tives·e delitos de sangue.
do periódico. Era un activista
do, e _despois xa se instalan clanMesmo asi enxuíciano e condé. El agáchase primeiro nun~a casa
impregnado do espírito no que
E que nós vivímolas! Desde o
destinamente na do tío Rafael, · nado a pena de morte que logo lle
na Garda, cando xa as tropas esse forxou a República.+
1936 ao 1938 os rexi-stos -de
· tá entrando na vila, ven~icta-a re-- ~- onde beta-case sen interrupción,- -conm1:Jtan. Despois de. sucesivas
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Información diária en língua galega para os emigrantes· '.

A Radio Galega emite via Ínternet e a TVG furao en breve via s,.~ 'te
Kansas, comenta que a pesar
das numerosas críticas que ten .
·' realiza.do sobre a Rádio Galega
polos seus contidos, "o feíto de
emitir unha · programación estábel en língua galega supón o
mellar modo posíbel de f!1anter
aos galegas informados e en
contacto coa terra".

-0- PAULA CASTRO

As novas tec·n oloxias de teie- ·
·comunicación facilitarán que
os galegos que -viven -no estran.x eiro poidan manterse informados do que acontece na
Galiza. Desde finais do mes de
Agosto a Radio Galega emite
via Internet un,ha programación estábel e a TVG está facendo os estudos de viabilida- de necesários pará iniciar a
emisión dunha programación dirixida aos emigrantes
_que viven na América· Latina.
A Televisión de Galiza estuda a
posibWdade de pór en funcionamento unha .c onexión estábel
via satélite através da que os
galegas que viven n_a América
Latina poderian desfrutar dunha
progra(iTlación íritegra en galega.
Os diréctívos da TVG están realizando as xestións necesárias,
xa que se prevé que este proxecto se poña en marcha c.oa
axuda das televisións das outras nacións do Estado; a televisión basca, Euskal · Jeleyista, e
·
a catalana, TV3.
Polo momento, a TVG non ten
prevista unha data de .comezo
das emisións, xa que ainda se
están realizando os .estudos de

Para poder acéder á información 'd a Rádio Galega é imprescindíbel ter un terminal de ordenador conectado á Internet e un
módem que permita escoitar a
voz dos ·1ocutores. Noutra das
cartas recebidas, Manuel Casal
Lodeiro conta a ilusión que lle fixo escoitar falar en galego polo
seu módem, mália a pouca calidade de son porque o aparello
en cuestión ten unha capacidade limitada para a transmisión
de dados.
P~ra ~s~oitar a rádi~ómpre ter ~n ~r~enador, un módem e .estar co~ecta~o á

:Internet.

v1abll.1dade ·cunha aval1ac1on _A TVG fo1 a prime1ra canle
do$ custes que e$te proxecto
autonómicá que _emitiu via saconlevaria, dJ3sde o material
télite unha programación con
técnico até os recursos huma- · certa asiduid¡:tde. Desde o 29
nos. Ademais, a televisión galede Decembro do -ano ·1994 os
ga está estudan'do o tipo de
galegas de países como a Arprcigramación que se _emfüria ·xé1tina e Venezuela recebiron
_nestas :conexións, ainda que se
o sinál do· programa Galegui-baralla unha temática centrada
dade, centrado no reencontro
dos emigrantes coas su as fanos aspectós cu~turais ._Ef na actualidade galega. ·
mílias .
·

Rádio Galega na Internet
Pala sua banda, a Rádio Galega
leva emitindo via a rede Internet
desde finais do mes de Agosto,
e xa ten recebido numerosas
cartas nas que se pon de manifesto un alto grao de aceitación
da programación de rádio. Pedro L. Muiño, profesor axudante
d~ · Química na Universidade de

Apesar deste intento. de achegame nto da cultura galega aos
emigrantes que se ven abrigados a estar lonxe da Galiza, só
podarán aceder a estes modernos servizos aqueles que teñan
a posibilidade de aceder a un
ordenador e ademais estexan
conectados á rede Internet. No
caso da televisión tamén será
neé::esário dispar dunha antena
parabólica.•

Santiago eACoruña son as cidades que m·áis uso fando servizo

O Cigatelélono posibilita
a denúnc.ia de que Agricultura estraga meio miltón de pesetas
A seéción sindical da Confederación lntersindical Galega na
Xunta de Gal iza atende todo .tipo de chamadas sobre a Admi- ·
nistración Autonómica a través
do número 981-545909. ~0 servi-·
zo coñécese como Cígateléfono
e funcioná desde o ·ano 1990
para traballadores ou administrados da Xunta.
Durante os primeiros seis meses deste ano cinco mil persoas
fixeron uso deste teléfono para
resolver as :suas dúbidas sobre
o funcionamento da burocrácia
. galega. Segundo o responsábel
do servizo, Xest.is Tarrio, o alto

O resto das chamadas tratan
Sanidade nas oposicións e da
sobre anúnc.ios de convocatónegativa da Mutua Galega a farias de oposicións, lexislación
cer os informes médicos ao perdo persoal laboral da Xunta, resoal da Xunta en língua galega.
gulamentación sobre os funcioAsimesmo, moitas das consulnários, notas de exames, peti· tas remataron en iniciativas ou
cións de demisións de altos carperg.untas parlamentárias, como
gos e aclaracións sobre normas
Os usuários deste teléfono busa da reconversión da Residen~
da Xunta.
can información pero .tam..$n, en
cia Xuvenil de San Lázaro en
numerosos 'Casos, expoñen
edifício administrativo ou a da
Para Xesus Tarrio, o teléfono "é
queixas sobre irregularidades . · discriminación dos funcionários
un ponto de unión entre a reprecometidas por ca1gos políticos. -que non cobrari a pagas extras
De feito, chamadas a0 Cigateléeompletas. ·
.,
sentación sindical e os traballafono posibíli1aron as denúncias
dores e cidadáns, . aproximando
públicas db despilfarro de méio
Outras queixas habituais retiren' a realidade das funcións desemmillón de pesetas nun garaxe da
casos de clientelismo político ·ou
peñadas polos empregados da
·Consellaria de Agricultura, das
da obrigatoriedade do abono de . Xunta e que moitas veces están
cac;cadas de altos cargos de
taxas nos procesos selectivos.
rna.nipulad~s polos intereses po-

número de chamadas recebidas
"so·n a proba de que
xente
. quere escoitar outro ponto de
vista que- o oficial· sen que lle
crien falsas expectativas bu lle
fagan propagand~ do governo".

.a

Desde Marzo deste ano pódese
seguir pontualmente a resolución dos problemas formulados
a través do número da CIG, dado que as chamadas teñen xa
tratamento informático . Neste
período, chegaron consultas
desde todos os lugares de Galiza, senda a maioria delas de
Santiago e A Coruña.+

pretempada botando barriga, a beb~~ e comer, desde o

H

ouv9 un tempo· eh que a chegada do novo curso
político · supuña ' tamén un cámbio na decórazón.
Ao novo mobiliário, cadros de artistas biseños,
flamantes lárI}.páras e alfombras de deseño sumábanse traeos nas d irecdóns xerais, nas delegacións ... ,
niriguén tiña a titularidade asegurada . .

'récord da empanada á tortilla xigante. O crack máis rompedor' é un especialista en botarse á piscina e na filigrana sen balón. Xogar cun .ponta como Varelita é verse
abocados a utilizar unha táctica marrulleira e confiar
nos fallos _9o contrário máis · que nos acertos próprios.
Nada disto importa.

Un dos qu~ m;áis navidades aporto uao seu mandato fo¡ o .
lembrado _Paulo r_a:din, aquel que puxera á filla de aseso- - ta, e a outros paren tes· no Gabinete. A galería de art nou~
~. ve que montou nos barracóns do Sergas en San Lázaro,
_ ainda pode ser visitada polos interesados nas reprodudóns pictóricas con marco a prezo de ouro.
Na actualidade o decorado' importa pouco. Cancela
adentro o trato é correC:to pero implacábel: Son' moitos
anos coas mesmas mañas. A persisténcía do miste·r, por
mante~ sempre a mesma alineación, fixo desaparecer as
intrigas de vestiário para aparecer de titular na pizarra.
Aos quenta banquiños chégalle o retiro sen tocar balón.
A canteira-nen se coñece. Para que estar en forma se van
xogar os de sempre.

líticos''. lsto explica que nas pasadas eleicións sindicais o Cigateléfono tora unha das claves
para converter á Converxencia
lntersindical Galega no sindicato
maioritário na Administración
Autonómica.

Pisar moqueta
saltar á ·relva

o

curioso do asunto está nos siareiros e na confianza
que depositan-nas cores mercenárias. A equipa perde
presidéncias do ARE, hun1 íllase coa ·r etirada de recursos
constitucionais, retrasas.e coas autovfas e pasa ·roda a

·•

Quedan atrás · aquel defensa · central, leqeiro e expeditivo
que foi afastado por xogar a duas bandas, .e agora pasea o
seu dedi:ve por unha liga local, 04 aquel interior esquerdo
de bon caneo e mellar cabeza que pedia dous mil millóns
para continuar e rematou fichando por unha~ escuadra auté>otona, ou eses . outros que preferiror\. xoga'r nas. iigas estrahxeiras máis consideradas, con tratamento a duas .páxi".,nás e a toda cor no Marca.
A tempa:da comeza. A falt; de fichaxes de so~a, as· alinea- ·
. cións frouxas de sempre e as mesmas tácticas de a,utobus,
auguran unha liga rotinária e- mediocre . Pouco proclive
para engaiolar a unha afeizón, .ansiosa de trunfos e xornadas nas que se vexa xogo de a~aque :e' tnoifos -'goles~•
1
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Rexeitada acomisión s9licita.da por PSO~ e_BNG

e

-0 alcalde de Ponteareas
·consolida os plenos
en despacho

Pontevedra Unida-e PP únense
para que non se investigue Ocaso Chaparrita _

>esar
e ten- .
3.lega
to de
está1ón o
anter
e en

A presenza na lista do PP
nas últimas eleicións municipai s en Pontevedra de homes do ~esmo entorno que
Manuel Ferréiria, Chaparrita,
revelan a necesidade que tiña o Partido Popular dunha
rede parroquial para gañar
unha eleicións que se apresentaban difíceis. Mália o escándalo, o governo local non
se ve comprometido porque o
outro grupo que o apoia, Pontevedra Unida, non facilitará
unha investigación política.

1rmapresorde·e un
tar a
t das
'.:;asal
lle fi polo
~ cali:trello
1cida1isión

A inclusión de Xosé Rivas Fontán como número dous da lista
popular e de Xermán de la lgles i a Faustino -concelleiro en
Pontevedra de xeito ininterrompido desde o franquismo- reforzarr a tese da necesidade da rede clientelar.

iegat aos
>rigaa, só
oder-

Dentro do PP distintas voces
procuraron amasar que Chaparrita non contaba co favor do
partido e que este mesmo estaba dividicio. As declaracións do
concelleiro António Reguera
neste sentido amasaban unha

¡eñan

a un
exan
1t. No
será
1tena

Cobian Salgado, nen Xan Luis
Pedrosa, todos alcaldes da cidade. A razón déste proceder era
saber en que medida o escándalo podía salferir á organización e
alguns dos seus membros.

Manuel Ferreiria, Chaporrita.

guerra interna. Reguera chegou
a ser ameazado co apertura dun
expendente disciplinário se continuaba por esa vía.
Pero vários dados non casaban,
desde comezar, en secreto, as
investigacións en Xuño, no concello foran examinados os expedentes relacionados con Chaparrita -adebedaba cartas palas
concesións administrativas da explotación de vários negócios de
titularidade municipal polos que
non pediran cantas nen Xosé Rivas Fontán, nen Francisco Xabier

Un dos afectados pala investigación contra Chaparrita é o ministro das Administracion Públicas,
Mariano Raxoi, xa que é concuñado de Manuel Ferreiría. .Non
hai que esquecer que o irmán de
Xaquin Fernández Tápias, outro
dos implicados no escándalo,
veu truncado o seu nomeamento
como presidente da Autoridade
Portuária de Vigo precisamente
pala relación familiar. Outras
persoas do entorno de Ferreiria
temen, máís que aos efeitos políticos, á consecuéncias sobre
os seus negócios.

dicer que non habia orde de
busca e captura contra Chaparrita, que leva desaparecido
tempo indeterminado. As declaracións de Milán Man entraban
en contradición coas actuacións
9o Grupo Especial de Delincuéncia de Madrid do xulgado
que instrue o caso, cuxo titular é
Oréncio Pérez.
·
·

e

A respeito do paradeiro de Manuel Ferreiria, nada se sabe, pero
algunhas fontes recordan que o
fuxido ten negócios na Arxentina ·
e en Irlanda, xusto onde tamén
teñen intereses alguns membros
do colectivo de independentes ao
que está vencellado Chaparrita.

Mália que o PSOE, secundado
polo BNG, solicitou a apertura
dunha comisión municipal de investigación, o escándalo Chaparrita difícilmente provoc~·rá unha
Busca e captura
críse importante no concello de
Pontevedra, xa que o líder da ouNon se demonstrou que a apertura da investigadón fose filtra- - tra forza que a,poia a Pedrosa,
da ao PP desde algun depara- _ Heládio POrtela, de Pontevedra
Unida, apresurqus_e a adiantar
mento do Governo Civil. Por ouque non apoi_ará a formación detra banda, o Governador Civil,
Alexandre Millán Mor.i chegou a
sa comisión· de investigacíón. •

Acelulosa Celbi abandonou os terreas en Carballiño hai tres anos

Desertizase a Serrado Testeiro
logo de ser decruada para o monocultivo do eucalipto ·.
*
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Manifestación desde Nogueiroa até a Serr_a é:lo Testeiro-para 'protestar contra a plantación de eucaliptos no ano 1990.
·

;lrLOS.

fitivo
tsea o
uerdo
illóns
:a au,
as es,
páxi',

linea,
:o bus,
>clive
orna,

-

Tamén noutro concello popular, ·neste caso A Guarda, as
relacións da alcaldesa, Purificación Alvárez, coa oposición
non están exentas de tensión.
A última decisión polémica é a
de cortar os turnos de
intervencións dos grupos políticos a seis minutos por tema.
A xustificación é que o PSOE,
· BNG e EU "abusaban" do
tempo de intervencións. •

-O PP poderia revocar
o cámbio dos nomes
de ruas ·en Chantada

convocante de várias mobilizacións e actos de protesta no
Concello, denunciara xunto ca
daquela alcalde e deputado polo
PP, Manuel Prado , a relación
que podía existir entre os inééndios que afectaran á zona e a
Celbi. Despois de producirse lumes que arrasaron grandes exten sió ns , representantes da
transnacional sueca visitaban as
aldeas oferecendo contrátos para culti~ar eucalipto :

P,AULA BERGANTIÑOS

A Asociación pota Defensa de
Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
esixe da Conselleria de Agricultura unha solución urxente para
o estado de deterioro que padece a serra do Testeiro froito das
escavacións que, abertas para o
monocultivo de eucalipto, a empresa Celbi abandonou hai tres
anos. A pendente do monte, superior ao 7% e a roturación vertical praticada pola empresa até
o 1993 supuxo un impQcto ambiental que, segundo os ecoloxistas, está a provocar o contínuo desprendemento de chan e
a total desertización da zona. A
actividade de Celbi, terceira empresa chegada a Galiza para
promover a extensión do euca1ipto, topara desde o princípio
.con forte oposición veciñal.

aves
encía
icato

O Luns 2 e co motivo da
celebración do pleno ordinário
no concello de Ponteareas os
métodos de Xosé Castro, alcalde, voltaron protagonizar o desenvolvimento da sesión .
Primeiro foi a expulsión do voceiro socialista, Carlos Losada,
que recriminaba ao alcalde por
non respostar ás cuestións formuladas pola oposición. Posteriormente retirou a palabra a
Roberto Mera, voceiro do BNG,
e decidiu que o pleno se levara
ao seu despacho a porta ·
pechada. Un dos pontos aprobados, sementes cos votos do
PP, referianse ás bases para a
contratación de persoal da Rádio Televisión Municipal. Tantos
PSOE como BNG coincidiron
en sinalar que estaban criadas
para manter ao actual director
do méio local; Xan Carlos
Oxea, xenro de Xosé Castro.

Hai dous anos que a Conselleria de Agricultura prometeu aos
O deterioro desta zona come- · llóns polo aluguer das terras á
viciños facerse cargo do coidaComisión de Montes de Nogueizou logo de que o consórcio fordo . dos montes , e da sua reroá
e froito posibelmente da baipapeleiro
suemado
polo
grupo
forestación. O compromiso,
xa dos prezos da pasta, Celbi
co Stora Kopparbergs Berglass
que incluía un estudo do monte
e a Celulosa da Beira Industrial abandonou a explotación na zocomunal e das espécies que
na deixando o monte profunda(Celbi) roturaran 207 hectáreas
cumpria plantar, até o de agora
mente
afectado palas canles
de
monte
comunal
para
a
explonon foi pesto en prática. Para
abertas para a plantación. · · ·
tación do eucalipto con destino
Adega é prioritário que a Xunta
á sua fábrica de pasta de papel
retbme eses proxectos e faga
O -intento de expansión do aluen Portugal. A entrada do comunha reforestación con espéguer de montes próximos para
plexo
luso-sueco
en
terras
cocies autóctonas que free o proao monocultivo do eucalipto tomunais, relacionada coa oposiceso de desertización actual. A
para con anterioridade co total
ción da sociedade portuguesa á
petición do grupo ecoloxista
rexeitamento dos viciños repreextensión do eucalipto no país ,
afectaría ao monte de Nogueisentados na Plataforma para a
faciase dacordo cun contrato de
roá e a toda a zona de Paraño
explotación racional do monte.
trinta anos. No ano 93, lago de
no Testeiro, o que supón cáseNo
se::u momento a Platat~rma_!
.
,
t~r
Pª!#<i199
xa.
9ouscentos
.n:ique. LJ!Jh~s..rp,i:I h,ec.t~r}f,as. , . -·~ · .,

As máquinas decruar6n a Serra
do T esteiro lago d~ que o Parlamento, ca voto en contra dos
nacionalistas, rexeitara Ünha alternativa de promodón forestal
que, apresentada por iniciativa
popular, apostaba por unha ex:plotación racional e equilibrada
dos terreas desde o ponto de
vista ecolóxico e económico .
Segundo_Adega a lei vixente supón na prática a libre circulación
das transnaeionais da celulosa
por Galiza e a consecución, con
todo luxo de facilidad~s. da conversión dos montes en monocultivos de e_ucaliptos. A As_ociación pota defensa ecolóxica
de Portugal coincidiu nas suas ,
apreciacións co grupo galega.
· Entendían que o daquela Mercado Comun Europeu, queria
asignar á cornixa cantábrica e
ao norte de-Portugal o papel de
fornecedores de madeiras de
crecemento rápido p~ua pasta
de papel e de plantas de transformación primária, que son incoril.patíbeis coa calidade de vi. _da das nacións desenvolvidas. +

A minoria circunstancial que
o PP tiña no concello de .
Chantada foi aproveitada pola oposición, PSOE e Chantada Nova, para cambiar o
nome a catro ruas que tiñan
referéncias franquist~s. O
cámbio poderia ser
temporal, xa que o alcalde
do PP am.inciou que cando
dispoña da maioria de novo
reporá o nome ás ruas. Case
a circunstáncia de que Chantada Nova, cando estaba no
governo, propuxera en tres
ocasións cambiar o nome a
esas catro n..ias e o PSOE negá~ase as_tres veces.+

Porriño receberá
a empacQdora mália as
xus6ficacións de Barros
Mália que Xosé Manuel
Barros, alcalde do Porriño,
afirma que non cargará ~o lixo
de Vigo, a polémica empacadora do bairro de T eis pode
ser transladada á' vila do Lou·ro como xa era previsíbel desde hai meses. Barros quer ooñer condicións a Sogama s"bre o tran81ado pero tivo que
convocar un pleno para dar
explicacións á oposición sobre
a ubicación desta pranta. O
Porriño ten unha cantidade
·importante de vertidos industriais que provocan un alto ín dice de contaminaciQ.n na vila
mentres os resíduos sólidos
urbanos non son tan significativos.•
.'!. ./
•
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OPaís Ba~o ten,
.o seu próprio segundo
operador de telefonia

Foran relevados~do Beiramar JI,:de Freiremar

Despedid~s . n.~ve. 01ariñei~s por reclamar as vacacións
: · " · i..

~~ ..,

:

.. : ..~

-

•

Os acordos entre o PP e o
PNV serviron para que o País
que. dan subver.icións ~ mílloná~
Basco conquerise q1:.1e unha fir· rias _p ar.a · a· expórtació.n d·os
ma local, Euskaltel, sexa o se·~~ bar:cos, non .teñE;}n en conta '
gundo operador telefónico en
~·..~~es maríñeiros que mál.ia qué
. lµgar de Retevisión. Esta última
/ .. as,,. o ·rdéf.láozas .Laborais foron
~mpresa' ten a concesión para
explotar o servizo no resto do
'i?t':derogad.a~"'- non· 9brigan ás ém·f··· prJisas ~-~S'µ.b~tituilas ·. por uri
Estado. De moment~oor}está
/ · convenio ·cofectlvo". A .·xuízo da
. definida a fórmula mercantil da
· .GIG:-M°ar:.;a .fohrf~_Qe .actuar dos
SOGiedade, de momenJ.o as
..· .Q·overrios .c;_enfral ~ galégo e a
Caixas de Afo(ros bagcas
··."=·~1it1:Jd·~ da patronaL':ven ? de- · teñen o.60º/o.-do c~pitat'0 Go__ · ·ñi'óilstrar a máis ·pura iilosofia
verno basGo o restante 40%.
.:::~"·-~-"f'~:-r=::: . t;:;. . ..;,~: da ··fej da· selvano mundo laboProblemas legais tamén dificul.
·, ~~·;_t<- ~"' '· r·a1 do-mar que nos fai retrocedan definir cuestións relativas á
.. ·der anos na história".
.·
tecnoloxia, pero a privatización
de Retevisión abrirá o camiño á
· Á sección do Mar da CIG anunEuskaltel. Mentre~ no País
- cTóu~, por boca de Xosé ManueR
Basco haberá'Un operádor lo~-. B_
Qullosa, que tomará as medical, na Galiza a Xunta non aca·das xudiciais que considere
dou resl.lltado nengun do
, óportunas contra Freiremar por
Governo central , presidido polo
esta forma de actuar. A central
popular José Marra Aznar. •
sindical tamén indicou que feítos
déspedimento é unha represácomo estes son habituais no
lia e ten relación coa negativa
sector pesqueiro, especialmente
·da empresa patr.onal a negono conxelado, pero nunca se
ciar un convénio colectivo e "á
pouca firmeza d_~ Xunta ~ o _ dera de xeito colectivo, como
e ·
nesta ocasión.•
·
Goverño central que, pesie a
'

Nove ·m ariñeiros da empresa
viguesa Freiremar, t_rip.ulan·~ ,.;
-tes do buque Beiramar 111, ·
foron . d~spedidos pota. em:'.' ···
presa porque. reclamarQn o
seu relevo a bordo do ba.rco
e as· correspond~ntes . vaca-.
ciéns l~go de ,pa.sar s~.is·_m_e-, _
ses. de traballo oo .,mar con .
x~r~a~a~. Ja~orai!! de-'~té;-deJC ·
zaoito horas, d·e núnciá a · ·'
se cción do "Mar' da Corifede.:;
ración intetsfndica:I Galega~·-

..

·a

1

0 compromis'o do relevo dos
nove membros da tripulación lago despedidos tora acadado polos interesados tras unna negociación co xerente da empresa,
Rosalino Prendes Cuervo, g.ero .;._:
cando os mai"iñeiros.-forQn' féle::. ·
vados e estaban ·nos seus toga- res, ;na; Gali.za, recibirort ca;dan-:. · de Oa~~~; no Senegal·, e solicitaran o-relevo do barc0 .através do
sua carté!- d~ d$SPE:tdifr1ento remitida pota ·empresa.
capitán do buque no que prestaban servizo.
·
'
Os nove matlñeiros despedidos
traballaban na área xeográfica
Segun~o )nt~rpretou a CIG , o

As cco0 denúncián vendas irregulares e práticas arltisindicáis ná ONCE
As Comisións Obreiras denunciaron constantes condutas irregulares na venda dó cupón da
Organización Nacional de Cegos Españois na Dirección Administrativa de Vigo, que abarca
as províncias de Pontevedra e
Ourense. Tamén denunciaron
práticas antisindicais.
Segunda . as CCOO, en repetidas ocasións denunc'iaron a
venda exercida por familiares de
vendedores, en dias non laborábeis, antecipadamente e en estabelecimentos comerciais, invadindo as zonas doutros axentes
vendedores.
Estas práticas contraveñen. o ré~

semana do dia do sorteo.
xime de sorteos do Cupón da
ONé_E para o periodo quinqueSegundo a central sindical, a Dinal 199ff-2000, aprobado polo
Consello de Ministros nunha
rección Administrativa de Vigo
"coñece sobradamente er¿-~ inreunión celebrada o 22 de Decumprimentos e Jimitouse as encembro de 1995. o sindicato deviar escritos .a alguns vendedonunciante lembroú que o artigo
res". "Porén -di unha nota das
quinto do devandito regulamento estabelece que "a venda dos- CCOQ-, nen fixo un labor de
cupóns da ONCE efectuarase
concienciación entre os próprios
exclusivamente polos axentes
traballadores, nen puxo empeño
incluidos no cadro' de Axentes
algun en erradicar esas actuacións".
Vendedores do Cupón" e que "a
venda realizarase, con carácter
xeral, os dias correspondentes
O sindicato ere que esta situación
se produce por un "desmesurado
ao sorteo", se ben estabelece
unhas excepcións _para as rifas .afán pola ve·nda", o que "conduciu a unha situación de total e ab- ·
extraordinárias dos Venres e os
soluto descontrol, propiciada por
Venres festivos, cuxos cupóns
unha ·nefasta xestión_e distribu. poderán_ser vendidos durante .ª

ción das zonas de venda".
Pero a denúncia non se cingue a
este aspecto . As CCOO apresentaron unha demanda xudicial
asegurando que a ONCE conc~l
ca o direlto de liberdade sindical .
A designación a dedo dos postas
de venda, sen convocatória nen
concurso, é outra das denúncias
que fan as CCOO , que tamén
aseguraron que "cando un traballador non é «afin» á Dirección, sitúano en postes de vendas mínimas, reducindo os seus ingresos".
Cómpre ter en conta que o salário
diário dos vendedores , agás festivos, compense só dunha comisión sobre as vendas . ~

TEMP9 SINDl~AI..

DATOS PARA A REFLEXIÓN
.FERNANDO R. ACUÑA RUA
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Botando man d~s estatísticas oficiais para de,
términar a evolución do peso relativ,o de Gali,
za n.o conxunto d.o Estad0 espapol, na dúcia de
anos transcorridos entre 1983-a 1995, atqpare, ,
mosque o noso PIB-(Producto lnterior Bruto) .,
pasou de representar o 6,4% sf~quela ao 5,6% .
o ano pasado; se falamos d.a povoación ocupa,
da nas distintas actividades económicas·, ob,
se'iv'aremos que desce11deu Cio 9,8%:ao 7,6%;
atendendo ao número 'de persóas asalarradas,
pasou de representar o 6,2% ·,ao 5~ 8% e o nú,
mero de ocupadas no sector industriah m1,n,
guau desde o 6,4% ata o 5,6%..
_,__ -

tral do P.P. -_s_e ·aponfa a unha política-econó,
mica bas~ada no axuste presupostátio botando
m~n do máis fácil ( conxelació'n salarial do
persoal ao servicio da5 administracións e dimi,
nución do investimento' pú,blic:9), ·nó recorte das prestá.cións do sistema 'de"'Seguridade So,
cial en base á aplicación dos cfitérios máis re, ..
gresfvos do chamado Pacte/ de. Toledo e na pri,
·vatización do sector público empresarial, pó,
dese adiantar como resultado ·seguro destas po,
líticas un novo reffoceso na situación econó,
mica de Galiza, que terá expresión qúizais ainda máis brutal, en parámetros básicos como os
-antes ~pontaaos: ..

Quen .isto lea s~berá discu~a.r o abuso de _ck
fras. Só un par delas máis, para rema'tar: -ª~Pº' . . Parece máis que probábel que os recortes nos
:investimentos 'públicos van dilatar a execu,
voación residente en Galiza, que en '1983 re,
presentaba o 7 ,3% do total estatal, pasou eQ ' ción das autovias en construción e impedirán
- abo'rdar outras atencións que sequera paliasen
1995 a significar o 6,9%.
"
minirnamente a enorme diferéncia que en ma,
Cando. durante todos estes anos, desde o sindi,
téria de infraestruturas ven soportando Galiza
calismo galego enfat~zamos o deterioro da nasa _ con respeito ao naso entorno. A conxelación
economia nacional , fronte a .certos discursos
salarial, que se decreta para os funcionários
triunfalistas, non estabamos facendo un exer, _pero se quere converter en lastre para a nego,
dcio de demagoxia precisamente, como de,
ciación colectiva en xeral, seguirá a incidii- no
mostran eses e outros dados.
colapso do consumo interno , xa xeralmente
recoñecido como o máis serio freo á recuperaE nestes tempos, en que o novo govemo cen,
ción do ciclo económico. O recorte das pres.ta,

<"'!,....

cións· sociais, fundamentalmente n as futuras
pensions, s6 máis pobreza pode · traer a onde
ternos xa un nível médio significa tivamente
inferior a calquera outro lugar do Estado espa,
ñol. As privatizacións do sector'público, parti,
~ularmente do industrial, de seguro van ter
conseéuéncias dramáticas, 'e hoí:l '.só pará a da,
se''tráballadora, senón para D c6itxun to·da no,
sa economia nacional, como temos_.explicado
ata a sadedáde nestés meses, mesmo promo,
vendo mobilizacións. E non esquezamos as re,
percusións que no fü)SO caso vai ter, o xeito
escollido para a cesión de p·ar;te do IRPF ás co,
munidades autónomas.
·
Por iso, moitos que desde .Galiza aplauden as
medidas do govémo desde a convicción ideo,
lóxica, a camaraderia partidista ou unha· moi
subxectiva comunión de intereses particulares,
deberian pensalo duas veces. O círculo vicioso
dos procesos de deterioro da base económica
galega e do peso político do naso pais, que se
retroalimentan mutuamente no tempo, non •
faria máis que acelerarse se as políticas que o
govemo central pretende, son definitivamente
impl ementadas .+
FERNANDO ACU Ñ A

'

. ...

é Secretario Xeral da CIG

Mobilización de Bazán
polo convénio
máis carga de traballo

O feito de só dedicarse á
construción de barcos militares, por desexo do Govenro,
é unha eiva para a Bazán
consolidarse. O Comité de
Empresa deste estaleiro decidiu exixir consignación orzamentária para as fragatas
F-100 e asi ter máis carga de
traballo. A demanda dun
convénio cSlfectivo tamén foi
un dos acordos do Comité .
A este respeito, as mobilización comezan o dia 13 deste
mes, cun encerro ·de todo o
Comité durante un fin de semana no Concello do Ferrol.
O peche remata o 16, coincidindo cunha concentración
do cadro de persoal diante
da casa consistorial. O 19 repítense manifestación e paro
e de 20 a 21 oas trablladores
tan noite no interior do estaleiro para, á matlá, manifestarse polo centro da cidade.
O 24 hai un haí unha xornada de paro parcial e cortes
do tránsito de veículos no
porto. O 26 concluen as mobilizacións cun translado a
Comoostel apara manifestarse diante da sede da Xunta. •

OConsello de Contas tira
~as orellas á Xunta
As modificacións que a Xunta
fai dos orzamentos da Comunidade Autónoma precisan de
"maior rigor" e
as
contratacións
de persoal han
ser "máis
transparentes".
Estas son reCarlos Otero.
comendacións
que o Consello de Cantas da
Galiza fixo á Xunta. O órgao de
fiscalización dos orzamentos,
que preside Car-los Otero, resalta o pouco grao de cumprimento dos requisitos para a modificación orzamentária, unha tendéncia alcista na evolución da
débeda da Comunidade, cos
· conseguintes aumentos dos
gastos financeiros, e o recurso
reiterado á via de urxéncia nas
,cpritrataqións de per~oal. ~
. '··
...
.. - ...
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Os froitos }la mala-: i:u~gociadóñ0 pata a 'ades-ión• á' CEE ~vense
con particular nitidez -no sector.lácteo. A imr;ósicióri das cotas
. -lácteas:.como via de regulamentar o mérc~do concretouse nun
reparto que limitaba o medre do sej:tor ao ásignar'a España tiri~
ha producióñ láctea ·ipferior--ao .sé.u c_qnsuino~ Ao. ~er as cotas
·negociadas a nível .est9tal Galiza .quedaba incluida en E$paña·
sendo tecnicaínent-e in~xei-tado misturar OU equiparar a I)OSa .'
capaciélade, especialización .e .av.ánr.ax_a-competitiva. a _dout~ .
CCAA. Ao partir dunha baixa. cqntidad~ de prOdución _rex_is,
. ~--·- - ta€lar. 'd:unh~ desorganizacióñ do -sector como grupo" de interese : - e dutlha desídia_d0s,pegoci.adores a cantidade asignada_ia ser·
cl..arámente insúfü:iente tendo en.coma, ademais, que as diver, - , · _
.Admini<;trabón5'~-esta,. .
"l.
'-.:.
- ~ · óan a re~il~a_r cámpafias , .- de sanea!llenro gandeiro e
de mellara e moderniza,
ción das" explotacións
que, indefectibelínente,
haberian de soergu-er a ·
produción pór enriba da
~ota asignada!1

,,- :. sas
a-

'Os-fro,itos da ·mala

Akolel, a nivel mundial, non está en crise, pero pecha as pequenas factorias do periférica.

.negociación para a
-·a desión á CEE
vense ~on particular
-nitidez no sector
lácteo"

Os 1_79 empregados qa factoria coruñesa din que aorde deberia ser da Xunta

ta-

o,

- O leite e os seus derivados
son productos de xeraliza, do consumo nos que é di,
fícil aumentar a demanda.
.,.._.i" ••
N alguns __casos xa- existe
.
,.· ··saturación: Ao sere-n acti_- .- . ,·
vidades relativamente
ma9uras pódense aumen,
tar os rendirnentos_me,
diante a introdúción de
novas _té~niCa? c5rganizaéión das explotaciÓns -xerando econo,
·- míás de.escala que aumentan a ofe·rta. Ternos, entón, unha ten~
O plazo do 31 de Outubro <lado pola Dirección Xeral de Tra· ·metidos a un expecfente .de r~ii
ballo do Ministério de Traballo de pechar o centro de pro- ·1ación temporal de emprego..:-As
__ ~ déncia ao aumento da prOdución Xl.Ulto cun ési:ancamento ou
actividades da nova·~mpresa esdución que a empresa A/cate/ tiña na Coruña, significou
·retroceso da demanda. Esta asimetría leva, por Wtha lóxica eco,
unha toma de partido do Governo a prol dos intereses desa tán relacionadas coa televisión
nómica elemental, ao regu_lamel).to do seétor dado.que se consi,
multinacional, opinan os seus 179 traballadores, que pasa- por ~o é neste cainpo o futuro
.dera importante manter unha-cerfa autonomia alimentaria e,rán a formar parte dun novo proxecto industriaJ desvence- est~ por despexar. O Goveri1o do
tamén agora,_pÓr ul}i).a f.erta sensíbilidade ecolóxica. O merca,
PSOE, tres dias antes das últillado de A/cate/ pero cuxa concreción ainda é moi difusa.
-do 'libre no seC:tor lev~ría a expulsión de moitos pr-oductores do
r::nas eleicions xerais,_aprobou únmesmo senda descartábel, por inoperante, modificar as· nautas ·
O Governo de José María Azha polémica e confusa Lei de Tepoderiase reproducir este tipo
de consumo para aumentar a demanda. E, por iso, que para
nar, o 12 de Agosto deste ano, de ditames negativos· para os inlecomunicacións que ten ser demanter as_ rendas dos productores que traballan no sector, se
asinou unha resolución aprosenrolada meiante un regulamentereses dos traballador9-s.
aceita
un prezo de referéncia e unhas.cotas de produción. Esta,
to a aprobar polQ _Governo do
bando un expedente de rescimas <liante da típica regulamentación de prezos e cantidades.
A toma de partido do Governo a
sión de todo o cadro de persoal
Partido Popular. O PP protestara
-Tema central aqui é o espácio no que opera a regulamentación.
prol de A/cate! dificulda un ha
pola aprobación daquela lei e non
da factoría coruñesa. Era a priExiste un niercado' éuropeu do leite protexido da competéncia negociación sobre as indemi4ase coñece c'aí é o seu compromi- meira vez que o Executivo loexterior
senda,: despois, os Estados membros os que intema·
cións
a
pagar
pota
empresa
na
so
real
para
deisenvolver
o
regL!_maba partido pala empresa na
menté han facer tumprir as caras acordadas. Na práctica, en Esrescisión dos contratos. A totalilamento. Sen un marco legal ctalonga crise que resultou da abpaña, estase a producir unha redistribución da cota estatal cara
sorción da casa italiana Telettra
dade do cadro de persoal pasaro, sen saber cales son os obxec~·
tivos da leí, sen os modelos, pa/---· '
ás :rexións mellar dotadas para competir no ~ector.
-á que pertencia a fábrica coru- rá a formar parte dunha nova firtróns e protocolos de comunicama e todos os traballadores teñesa- por parte da transnarán contratos indefinidos. Pero
cións que estarán vixentes, a nocional das telecomunicacións
_ A supertaxa e- a penalización que sofre o que supera a sua cota
as novas contratacións, segun- · va empresa non pode comezar o
A/cate!. A multinacional, nunha
para disuadir cómportamentos similares que -aumentarían a
do as CCOO, van supor un no- ·seu traballo sen asumir riscos
operación a escala mundial,
produción e farían inviábel o marítemento dos prezos. A nega,
vo marco laboral á baixa, con · que podan condicionar o seu fumercara o grupo Telettra e tora
tiva a pagar a supertaxa en Galiza nace de dous prantexamen,
perda de direitos as que ostraturo, de modo que de momento
pechando atguns dos seus cen- .tos radicalmente diferentes pero de igual eficácia práctica, no
balladores queren que sexan · terá que seguir a fabricar produtros de traballo nunha prática
curto prazo. Asumida a maldade das cotas por ser un límite ao
compensadas meiante indemitos A/cate/, continuando cunha
habitual nestas concentracións
aumento da nosa produción, a diferencia estriba nas propostas·
empresariais. Neste caso, o
zacións a pagar por A/cate/.
dependéncia da matriz que resalternativas: uns propoñen a supresión das mesmas e ·o merca,
Precisamente ese expedente de
trinxe o seu desenvolvimento
membro do comité d~ empresa
do li-bre mehtras que outros peden que se manteña a regula,
rescisión laboral impede que senoutra actividade industnat como
por CCOO, Xosé Luis Elberdín,
mentación .do sector pero que sdle_asigne a Galiza unha maior
xan negociadas as devanditas
é todo o relacionado coa televiopina que "houbo unha persecucota
de produCión. O resultado final é o mesmo pois, dada a
contrapartidas.
sión por cabo. Os traballadores
; ción cara á anterior empresa e
·
·
.
inviabilidade
da primeira proposta por absurda e contraprodu,
prefiren rachar definitivamente a
na Galiza, ademais, fornas víticente, todo redunda no apoio as presións dun sector clave para
mas de estar a seiscentos quiló- • Nova sociedade
relación coa multinacional, e
a -nosa eéonomia que a todos convén. •
·aposlar por futuro laboral menos
metros do centro de poder".
de TV por cabo
suxeitos a planos g+ebais- de-.
transnacionais, xa que, afirman,
A resolución do Ministério de
Os 179 traballadores de Alcatel
neses casos os pequenos ·cenTraballo invadiu as competénpasarán a formar parte do cadró
tros de traballo da ·p.eriféria semde persoal dunha nova sociedacias.da Xunta, a xuízo do Comipre son os eliminados.
té de Empresa, xa que a decide cuxo nome está por decidir
pero cuxo accionariado xa é cosión afectaba á totalidade dos
A crise de Alcatel no Estado esñecido: Gesprotel, co 31% das
postas de traballo do centro da
accións, lntelega, co 29% e So- pañol: que non se corresponde
Coruña e sobre esa .cuestión a
cunha crise da marca a nível
diga e A/cate!, ambas co 20%. do
Admif")istración galega é o órgao
mundial -máis ben ªº contrácapital. A participación de Sodicompetente para emitir unha rerio-, xa era patente hai catro
ga e A/cate/ é transitória e sobre.
solución própria.
anos, cando comezou a adquisias accións da primeira Jntefega
ción da empresa do ramo Te/et~
ten unha opción de compra exA respeito da resolución do Mitra, á que pertencian as factoclusiva. - Gesprotel resérvase a
nistério a prol da empresa, as
rias españolas. Nese momento,
opción de compra exclusiva dos
CCOO eren que a atitude do
os empregados da empresa na ·
Governo "é de conivéncia con
títulos propriedade de A/cate!.
Coruña comezaron a xestionar
A/cate! e significa un précedente
unha saida alternativa ao peche.
Contado, a nova sociedade, que
perigoso cara á modificación do
As xestións diante da Xunta decomezará a funcionar en breve,
Estatuto dos Traballadores, porron resultado, e daí que o futuro
que antes estas cuestións eran
non ten definido o séu futuro con
nacimento da empresa relaciorenegociadas entre as partes".
claridade. De momento unha parnada coa televisión por cabo.•
te -dos traballadores estarán soPara Elberdín; a partir da agora

A/cate/ pecha o 31 ·de Outubro:
por, decisión do Governo c~ntral
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AXunta nega as
actividades privadas dun
inspector de matemáticas

As gra.,"des fichaxes duplicaron o on:amento dos clubes.

Comezou con Setembro a Liga Española de Fútbol Profisional.
Este ano é denominada a Liga das Estrelas, por mor das fichaxes estranxeiras realizadas pola maioria dos clubes, até saturar

as suas alineacións de foráneos e as suas contas de números
roxos que van ser pagos polas televisións. Pode ser o cántigo
.de ciño do maior espectáculo que existe no Estado español.

Oespe~táculo fútboHstico en_peri.go
-

.

-

Aliga das estrelas, estrelada
Toda a grande montaxe da Liga
Profisional e dos clubes vai en
No espectáculo fútbolístico hai
función· dos 22.000 millóns a pa~gunhascousasquenonpoden
gar polas televisións. Hai sérios
mudarse, co tempo, coa planifi- ·problemas que indican que non
cación nen cos millóns. A ·privan poder continuar estas apormeira é que só unha equipa potacións ou concretarse nalguns·
de quedar campión ao final, pocasos. A guerra entre televilo que, os demáis que gastaron
sións é temporal, mentres non
chega a televisión a carta. Exisigualmente millóns a cestos
cueiros, van quedar non só deten sérios problemas legais para
fraudados, senón endebedados.
poder impoñer os contratos que
Tampouco máis de seis van poquer a Liga .Profesional, totalder_entrar nas competicións eumente dividida ·pala dificuldade
de cotnpaxinar os distintos inte- ·
"' ropeas, outra fonte principal de
ingresos. Real Madrid, Barcelo-: . rese$. Ao final, o meios acabana, Valéncia, Atlético, Betis, Serán manexando aos clubes, favilla, Deportivo .. ., vintedous, até
céndose finalm.ente coa proprieo Compostela e o Extremadura. dade da maioria, mudando a
duplicaron este ano o seu orzamesma L~i do Deporte.
mento en fichaxes.
Ademáis as televisións teñen. os
O fútbol é un espectáculo · no
seus ingresos duns produtos
que o lado emocional ten unha
publicitários moi determinados.importáncia capital, como en toaté agora qirixidos exclusivados, pero, ademáis está adubiamente ·aos homes. O alcool e o
do por outros compoñentes ca- · tabaco, os primeiros. Os interemo a identificación ou o patrioses- do mercado capitalista traterismo. A c'hegada da lexión
tan de impedir nas competicións
extranxeira, de non dar os redeportivas a publicidade destes
sultados apetecidos, vai ir· en
produtos, co que os ingresos
contra da identificación coa pró- - baixarán alarmant'emente. Os
pria equipa. Máis agora xa non
novas produtos que se pretenvale facer dimitir ao presidente
den captar, en rel<::Jción ao comsacando panos. Os clubes son
poñente , xoven e feminino, non
sociedaaes anónimas coa sua
se van dar consolidado pola
própria política, inde·p endente
proliferación de retransmisións
dos siareiros. A desafeizón a
televisivas. As cadeas televisiequipa pode acabar consumánvas van depender das grandes
dose.
empresas, coas suas próprias
prioridades de mercado.
-0- PUCHEIRO

O fútbol
concebido nos platós

Son os meios de comunicación
os que sosteñen o espectáculo
deportivo e lle permiten, retroalimentándose, acadar os orza. mentes actuais. A chegada de
xoga~fores foráneos, que no!1 falan o idioma, deficúlta, cando
non imposibilita, o traballo dos
meios informativos, que cada
vez teñen qu_e dedicarlle máis
espácio ás suas equipas referentes. A falta de domínio do
idioma imposibilita as entreví~.tas e fai variar as compoñentes
informativas dos meios, que terán que cubrir espácios fixándose neutras variábeis tnformati.vas do mesmo tema futbo.lístico,
desprazando o ponto central do
interese alén dos próprios xogadores . Hox.e as informacións deportivas seméllanse, como· nunca, ás dos informativos económi·cos, con dados que poñen de
manifesto unha mercantilización, que vai contra a imaxe do
próprio espectáculo.

'tarán as pai~óns máis primitivas,
comezarán as ventas dos clubes
e os traslados por distintas capitales e só aquelas grandes competicións terán a audiéncia necesária. Secadra, daquelas xa

as multinacionais impuxeron os
seus próprios deportes . producidos nos grandes estádio-estudos dos EE.UU. Quemáis dá se
o meio de relación co espectáculo vai ser a televisión!•

I
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Despedido
pola queixa
dun cliente
Os sindicatos CIG e CCOO
convocaron unha folga de catro
horas pai:a o Xoves 5 de Setem,
bro .na empresa Vegonsa a causa
dun despido que consideran im,
procedente. Segundo estas duas
centrais, con cinco e carro re,
pr~sentantes respeitivamente
no comité, esta empresa de dis,
tribuci9n leva desenvolvendo
desde hai meses unha política
de substitución de persoal frx.o
por eventual. Os despidos son,
·nalgunha ocasión, pactados e
non saen á luz pública.

T~mtos partidos televisados non
van vaciar seguramente, nas tres
próximas tempadas, os estádios
de Primeira División, pero si o farán nas outras categorías todas,
producíndose un desinterese
emotivo dos afeizoados diant~
Pero este caso foi diferente. O
da publicidade. Ao mesmo tem20 de Agosto un traballador re,
po.tanto os estádios . como as
cebia a carta de despido despois
próprias retrasmisións televiside 21 anos na empresa. A sua
vas, así se comprobou xa na
Fráncia, vanse atapar vaciados
identidade non se fai pública xa
da xente de máis poder adquisitique os sindicatos queren oµtor,
vo, que non se sinte -reflexada
garlle un protagonismo.que nes,
neste espectáculo no que asma-- . tes intres é penoso para o dessas serán cada vez máis prota' pedido. "Nós sabemos quen é e
gonistas e as bancadas competia empresa tamén pero o seu ca,
rán cos próprios xogadores por
so se circunscribe nunha táttica
acaparará atención. Ao final, vique afecta a todo o persoal", co,
rá o descenso do própri'o intere- menta. Maria do Tránsito Ferse dos consumidores deste es. nández, da Federación de Serví,
pectáculo deportivo, que buscazos da CIG. Un mes antes de
rán outro co que, rnáis propiaque recebera a carta de despido;
·mente, podan identificarse.
unha dienta queixouse de que
a empresa repartira a mercancía
Cando esto suceda, dentro de
pola tarde en vez de facelo pola
c1
inco 1empadas, os clubes xa
mañán. O despedido non é o
estarán perfectamente adebedados, No espectáculo só se retra-

conductor do camión senón o
repartidor. Segundo as centrais
sindicais, a atitude normal da
empresa nestes é!lsos seria apli, .
car unha sanción que poderia
chegar a 60 dias de suspensión
de emprego. "Nen sequera qui,
xerori escoitar a sua explica,
ción. Fiáronse da queixa da
dienta, o que reforza a hipótese
de que o querían despedir con
calquera excusa", comenta Ma,
ria do Tránsito.
O comité de empresa apresen,
tou alegacións ao despido pero
tampouco foi escoitado. O tra,
ballador despedido non tiña nen
sequera unha pequena falta no
seu expediente laboral. E defini,
do polos seus compañeiros como
unha persoa moi correcta e
cumpridora no seu traballo, sen
nengun tipo de comportamento
problemático. "Preguntámonos
se poden durmir tranquilos pola
noite, coa conciéncia limpa. O
compañe.iro seguro que estes
dias non durme moi ben e ere,
mos que tardará moitas noites
en facelo, terá que acostumarse
a vivir así, pensando que seco,
meteu unha inxustiza con el'',
din desde os sindicatos.
Ainda que os traballadores te,
ñen que cumprir coas sua obri,
gas eD canto á distribuición, os
representantes sindicais din que
non se pode despedir a un tra,
ballador por unha queixa. "Po,
de ser tan inhuman unpa em,
presa que nen sequera escoita a
defensa do próprio traballa,
dor ?'', din. Co paro de catro ho,
ras queren denunciar que os
perta de 200 traballadores da
d istribuidora traballan unha
média de 80 horas extras mensuais que, no caso dos máis no,
Vos, nen sequera son remunera,
das. A conversión de Vegonsa
nunha das empresas máis importantes do país é tam~n pro,
<luto do esforzo dos traballado,
res, sinalan os sindicatos.+_

A Xunta negou as
informacións aparecidas na
·sección Da Terra Asoballada
do número 728 de A Nosa Terra, correspondente ao 30 de
Maio deste ano, segundo as
que o inspector de educación,
área de matemáticas, Xosé
Ramón Pereiró Rodríguez,
preparou a algunhas das persoas que posteriormente examinou como presidente do tribunal das oposicíóns celebradas en Decembro de 1994. O
desmentido da Xunta
produciuse através dun documento remitido á
Confederación lntersindical
Galega, xa que esta central
pedira que se abrise unha investigación. No documento remitido pola Administración califfcase a notícia como "absolutamente falsa e da clara
tendéncia difamatória".+
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Os cartos do seguro
non abondan para
~j indemizacións
do acidente de Mos
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Os dous seguros subscritos
polo concello de Mos para a
proba hípica celebrada o 1 de
Setembro, na que resultou
morta unha persoa do público e outras cinco feridas,
non abondan para cubrir as
indemizacións ás vítimas. O
acidente presuntamente produciuse pola falta de
medidas de seguridade
nunha proba que contaba co
apoio do Concello e da Deputacion Provincial e que estaba organizada polo Centro
Social das Pedriñas, nas imediacións do Psiquiátrico do
Rebullón. O mutismo é total
no Concello, onde todos os
grupos políticos deran o seu
apoio á celebración da
proba. As autoridades tratan
de convencer aos meios de
comunicación para que non
incidan na noticia.•
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AFilharmónica de Viena
persiste no seu veto
ás mulleres
A Orquestra Filharmónica de
Viena seguira negando o acceso ás· mulleres con independéncia da sua calidade artística e o
seu virtuosismo instrumental.
Esta prática discriminatória foi
reafirmada a pasada semana
polo presidente da Orquestra,
Wesner Resel, a raíz da polémica suscitada pola interpelación
parlamentaria da deputada social-demócrata Sonja Ablinger
quen acusou á Filharmónica de
misóxina e pouco democrática
e argume,ntou que, se ben a Orquestra é unha sociedade priva. da cos .seus próprios estatutos,
como titular da Opera de Viena
está ao servício dunha
institución cultural do Estado,
. polo que non pode discriminar a
parte da povoación. En resposta á interpelación, o ministro da
Arte encargou un estudo para
ver se é recomendabel eliminar
as subvencións que recebe a
Or.questra. • . . - . . . . . - ·
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PERSPECTIV'A ~· GALEGA
~

Plena integración .
na OTAN .odia nove

..

NAS CORT:ES DO ·ESTADO'-·.·

o

O nove de Setembro
presidenté do Governo central-,
José María Aznar, e o secretáFRANCISC.O, RODRIGUEZ
rio xeral da OTAN, o español
Javier Sola.ria, pecharán a plena integración do.Estado espaPeriodo de sés1óns convulsivo, traballoso e in- · Temática preocupante para o nacionalismo
p·ara xustificar r'ecortes orzamentais, nunca
ñol na estrutura militar da dicativo e's te que comeza en setembro nas .· galego será a económica-social, entendida ésta
para _planificar o impulso da economia real.
OTAN
, da que quedara á mar~ ·
Cortes do E'stado.
' na perspectiva de clase (:Pactos de Toledo,_por
Agora que xa sahémos _que tamén ~ Vaticano
xe tras o referendo de 1986, n6
··'exemplo) e na territorial-nacional. Numerosas
abendizoa Maastrieht (mensaxe do arcebispo..
que se aprobara a permanénEstá claro que a maioria que suporta ao Goveriniciativas do BNG provocarán debates e poside Foggia, ep.frevfüado por H Messagero o día
cia no pacto militar ocidental
. no e a maioria da oposición continuará argucionamentos ..Evidenciarán a visión que ten o
2.8 de Agost.o ~e, 1.996)_~<?mprensfem.os canta
pero sen participar na sua_or· . coordénaóón interesada
mentan~Q coa tese de que chegou a hora da
PP do aparató produtivo
ganización armada. O teito de
«xustiza » e de que as institucións polític~s, in- . e a súa dívisión do· traba.
·
-~xiste Rªra -r,erpet.up.r_,
- · obviar·o resvlta,do daqu~la
_
cluídas aquelas de representaciól). popular,. de..
lló, t.~to a es~ala d~ .Es-~
'- 1.:l··i:.. ·
,dilndo uiLpasó máis, .u.IJ- . · ·c.On~u11a popular xafora adian- . ··
Stá~se a reCO . ér a . . . ha estru.tur-a p.olíÚc.á,
_tac{o polo rei e COl')firmq qu~. O
ben calar en relación cos GAL e os pap~is dq,. . tado. c,oi:p.a da UE. ·NÓ~ _1 •
.... 1·1 .. ,
¿'·
económica ideolÓxico·~ .
nomeamento de Javier Solana
CESIO. Desde o noso ponto de vista, na actual
vai poder fuxir de defico eita sementa a
cultural incapa~ de ser, como secretário xeral da .
coxuntura o siléncio político non significa só
nir-se perante ao direito
amparar crimes e torturas, lexitimados oficialde Galiza a producir en
despois do
.·n a que ver á~ persqqs e aos pq~ OT[.\N habi¡;i ter..a CQntrapres- .,
mente, enón renunciar a denunciar, e enfeblevos. E _indtCq. tivo· co1110 "' ' taéión ,qa integrac;ióji plena.
,
sectores como o naval
CO a Oraron, activas e setenta revestir. de neu- Con esta medida, o Éstado escer, moi reais podere fácticos, que non toleran
( Astano, Bazán, Barrea di crepáncia ide foxico-política, especificaras ... ), o agrário (sector
.entusiastas . todas as ' tra1idade e de"'necesidapañol aposta polo atlantismo,
de técnka ·-0txe~tiva · . dirix!do polos,Estados Unidos ,· .:.
,
. m nte n tocante á po ibilidade de transformar · lácteo, especialmente), o
forzas parlainentafes"de",' u.nha ·óp.ciófí ·p_oliüc_;q. . - . en lugar qe pular:p"or unha es-_.
a cstrutura unitá.ria do Estado, coa modificación
pesqueiro (reparto de co· tan ideo lox icain en te . · · ·trutura defensiva de carácter
da Constitución e a ·uperación do marcos autas de pesca e direito a
ámbito estatal"
partidária. o MonaKa,
neta.mente europeu:•
tonómico p la nacións que o integran. Podefaenar en augas da UE,
res fácticos que on capaces de ignorar e violar
en funcións de xefe do
defensa da nosa plataforpr c ir con titucionais, desde a prepoténcia
ma litoral...) ou a benefiEstado, tamén ·se posida intanxibilidade e autonomía para actuaren á
ciar-se do noso impor·cionou a prnl dos sacri- . O aniversáric;> do PCP
fici-os «xeneroso» da
marxe, ou coa connivéncia tolerante, doutros
tante sector enerxético.
maíoria para acadarmos ·a region.aliza~áo centran
podere legal e lexítimo . A excarcelación do
Vai ser unha enxurrada
esa fraudulenta Íerra de.
xeneral Galindo e as uas secuelas son todo un
que probará a inutilidade
síntoma. O papel das Forzas Armadas nlll}. EstaPromisión. Esqueceu fado voto PP en Galiza e a
cil e naturalmente que,
. do como o español non é o próprio dunha dedemagóxia oportunista,
Vinte anos despois da sua
mocrác ia. Parece que o proceso de internaen ocasións, de quen propiciou tanta «crise»
ségundo a ConsÍ:itución, noñ debe ·tomar forprimeria edición, a Festa do
malmente partido.
·
cionalización consolida os seus ticks, chantaxes no tecido produtivo básico do país ... Pero, en
Avante!fai gala, o Sábado
todo caso, serverá tamén para pequenas .cone arrogáncias ... Que ninguén se engane: está-se
sete Domingo oito deste
Non s9n os mellores tempos. Per~ non .-deb~
quistas, rectificacións parciais de esquemas
a recoller a colleita sementada despois do 23-F,
mes de· Setembro, de ser un
_
mps
.esEJ.uecer
que
dos
posicionainéntos
de
hona que colaboraron, activas e entusiastas, todas
globais, ralentizacións de agresións ou mesmo
ponlo de reféréncia en Por-·
as forzas parlamentares de ámbito estatal. Ain~ xe= .dep~nderá a. realldade .do futuro. E tamért,
renúncias momentáneas ...
tugal. A fésta d.o Partido Co· ·C:orno non, as ·peqµenas conquistaii do presenda debemo ·aturar un ministro de Defensa camunista Portugués está marpaz de afirmar no Congreso dos Deputados que
Sempre vai pairar sobre nós a cantinela de - te. A estas referireime noutra ocasión_.•
cada por unha exposición
os valores máximo das FAS son «la unidad, la
Maastricht: redución do déficit público, .da
sobre o 75 aniversário do
jerarquía y la disciplina».
inflación, dos tipos do xuro, do I~C .. . Todo . FRANéISGO RODRIGUEZ é deputado do BNG nas Cor.tes .Xerais
PCP e polos debates que
/
.agora viven partido e o. pa•
ís, a saber: o XV Congreso, a
regionalizat;áo, a-reforma da
seguridade social e a situación do emp;ego e direitos
sociais rta Europa. No que é
a parte musical, a edición
qeste ano está marcada.polas novas tecnoloxias e a
mellora das instalacións. •
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Como el mesmo recoñece
ante Yázquez Montal'bán
. (Un polaco na Corte do Rei

Juan Carlos) o Rei fala sobre
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·todo con xestos rriáis que con
discursos. Xesto foi cand·o
despois da investidura de Aznar, na · comid a .·oficial, ' tiv·o
co _deputado d0 BNG, Francisco Rodrígu-ez, as maiores
deferéhcias ante o malestar
das outras forzas por ter o
BNG rachado o cons.ens·o
exis tente no debate, facendo
que os de~áis representantes
variaran o seu posicionamento. Xesto, máis alá do seu .
discurso, de apoio a Maastricht .e ás medidas de recortes socia.is que está a adoptar
o Gov,erno, foi o presidir o
Consello de Ministros o 30
de Agosto, despois de tres
anos de non facelo. Aznar <liria logo . todo cheo de razón .
(de Estado) que Maastricht
1
'non é un sacrificio, senón·
unha oportunidade". Faltoulle dicer para quen: a oportunidade. do capital qasnacíonal para adaptar o aparello produtiv·o ás suas comenéncias. +

Romai Beccaria anúncia
o cobro da receitas
aos pensionistas
Vinta pesos é a cantidade que ·
terán que abonar por cada re- ceita médica os pensionistas
.que cobren entre 50.000 e
100.000 pesetas, segundo o
adianto do sistema de
pagamento de receitas feito
público polo min.itro
de Sanidade, Xosé
Manuel Romai Beccaria. Só que_ darán exi. midas do
pagamento
Romai Beccaria.
OS pensionistas con
ingresos inferiores ás 50.000
pesetas mensuais e os enfermos crónicos . .Segundo-o
ministro de Sanidade, as persoas cun soldo superior ás · ·
100.000 pesetas terán que pagar unha cantidade maior,
similár á que abonarán os asegurados do rexime xeral. .
Romai Beccaria informou da
criazón dunha· nova categoria
de fármacos . denominados "de
menor relevii.ncia terapeútica",
que terán unha taxa por receita
s uperior ao resto.•
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.Anova crise co Iraq coincide co piar momento do_proceso-de paz en -Oriente Médio

. As guerrillas exténdense
polo Sul de México

Os Estados Unidos buscan afianzar a sua posición
.nCI Península Arábiga con ostentacións militares.

Vários ataques s!multáneos
dunha guerrilla retén criada
e denominada Exército Popular Revolucionário {EPR)
causaron trece mortos e unha dúcia.de .feridos nas
primeiras accións celebradas
o Xoves 29 de Agosto en vários estados do Sul e Suleste
de México . A nova guerrilla
nacera o 28 de Xuño deste
. mesmo ano, pero non execu.tara nengunha acción deica o
momento , e unicamente se
dedicou a comparecer clandestinamente diante da prensa para dar a coñecer os
seus obxectivos, que son de
carácter militar.~ Segundo de- ·
claracións do próprio EPR ,
trátase dunha alianza de catorce organizacións armadas
que desexan derrocar ao governo do Partido Revolucionário Institucional, que leva
no poder máis de médios século .+

90-X.C .

1 de Setembro. Unha rápida
mobilización de tropas do ·
exército iraqui superou o paralelo de exclusión aérea e
en dous dias de accións militares, restaurou o equilíbrio
de forzas en favor do gover_.;
no e do Partido Democrático
do Kurdistán. 3 de Setembro.
Os americanos volvian tirar
do seu catál-ogo de "ar!"~
mento sofisticado" e iniciaban unha acción armada de
represália. En poucas horas
volveron a situar ao mundo
nos momentos de 1991, cando
.unha guerra, ainda baixo. segredo, perrnitiu estabelecer un
novo sistema de regulación da
produción mundial de petróleo, e afianzar, baixo o manto
da ONU, o control estricto do .
crú polo poder americano.
De nada valeu toda a bibliografia os''programas de televisión
que advertiron sobre as mentiras contadas sobre a Guerra do
Golfo. Os escenários que tiveron ·ao mundo en vilo desde .
Agosto do 1990 a Febreiro do
1"991 voltaron a repeHrse: as
mesmas infografias, a mesma
. transmisión de pirotécnia bélica
e a auséncia do horror e da dór
que provocan as bombas.

Noventa mortos
nunha ofensiva
gue~lleira en Colómbia

e

Para moitos analistas Clinton relanza a sua campaña eleitoral
con este ataque, recibido con
estupor e sorpresa en moitas
cancillerias, Mesmo fixeron esbarar ao ministro de exteriores
español, Abel Matutes, que na
mesma madrugada do bombardeo dicia que o governo español
· non pensaba que fose para tanto! e horas despois era un dos
poucos paises incondicionais do
ataque, xunto a Gran Bretaña e
o Xapón.

>

Os kurdos na picota
O Kurdistán é a vítima propicia-

Os americanos fotografáronse como protectores dos kurdos en 1991.

tória de todo .o proceso. Repartialiados dos americanos.
do o seu território entre cinco esNestes cinco -anos de bloqueo
tados (Siria, Turquía, Irán, lraqüe
ao lrak, a situación na zona tene sur da antiga URSS), a sua loise modificado gravemente. DesJ .
· ta pala autodeterminación ten sido sistematicamente reprimida.
pois da extraña alianza lograda
Turquía estábelece desde hai
para facer frente ao iraq, e de
dé.cadas ~ un~a estricta proibición
ter que cumprir () princípio de
de é:alquer manifestación do na"paz por territórios" que abriu
cionalismo kurdo, que só se _puipáso ·á autonomía palestina, nos
. do coñecer no mundo, nas posúltimos meses a situación tense
trimerias da Guerra do Golfo, no · complicado.
1991 , cando a inicial invasión de
Kuwait, motivo das resolucións ·A preséncia americana é rexeida ONU para .autorizar os atatada, e as bombas ás suas insques da forza multinacional acatalacións en Arábia Saudi, alarbou senda un simulacro dé xuizo
man a unha povoación nos Esao réxime de Saddam Hussein
tad os · Unidos, que só aceita
pala represión aos Kurdos, que
"guerras de deseño", onde non
-sen embargo eran sistematicahaxa que pór mortos. Arafat ten
_
mente eliminados polos estados
que ame.a zar desde o Parla-

STEPHEN B. JONES

mento pal-es.tino, só para que o
primeiro ministro Netaniahu
aceite sentar con el nunha mesa
para relanzar as negociacións.
Paradoxicamente, os bombardeos americanos poden ter un
efecto diferente -ao esperado.
Xa non hai obxectivos militares
aparentes e a imposición dunha
exclusión sistemática do Iraq qu.e non é acusada de fomentar
o "terrorismo internacional", como o Irán- do comércio internacional, ten que rematar por
ter un límite no tempo. Por de
pronto conséguese adiar a sua
reentrada no comércio internacional do petróleo, mesmo cando ia ser controlado estrictamente pola ONU.•

OGrupo de Rio contra
a lei Helms·Burton

Pinochet ameza

cun novo golpe n1ilitar se un socialista gaña as eleicións
O ditador chileño Augusto Pinochet ameaza cunha nova asonada como a que no 11 de Setembrp de 1973 ·derrubou a S~lvador
Allende. Fíxoo no transcurso
dunha cea no ·c1ube da Unión de
Santiago de Chile, ante unha audiéncia dereitista que se entu-r
siasmou coa sua arenga golpista.
A hipótese de Pinochet, que ten
oitenta anos e debe deixar en
1999 a comandáncia do exército, é que se 9hega a gañar as
presidenciais do 1999 un socialista "poderiamos repetir o feíto
en 1973".
Actualmente os inquéritos· de intención de voto son encabezados por Ricardo Lagos, ministro
e Obras Públicas no gabinete de
Frei. A sua cand idatura ainda
non é firme porque no vindeiro

O Suloeste de Colómbia foi
o cenário, os dias 31 de
Agosto e 1 de Setembro, de
masivos ataques da organización guerrilleira denominada Forzas Armadas
Revolucionárias de Colómbia, FARC. Arredor de
noventa mortos, entre militares e guerrilleiros, e
dúcias de desaparecidos é
o resultado dunha ofensiva
sobre 27 cidades e vilas
colombianas. Os ataques
das FARC foron
complementad os con
outras accións do Exército
de Liberación Nacional,
ELN, a máis antiga guerrila
do país. O ELN provocou
incéndios simultáneos en
numerosas localidades de
Colómbia . Ainda que a
ofensiva centrouse no Suloeste do país, a capital,
Bogotá, tamén resultou
atacada.•

mes de ·outubro hanse celebrar
comícios municipais.
Para o ditador Pinochet, que actuaba ante un público adicto, a situación respeito ao 73 é distinta:
"daquela só tir'.íamos 30.000 soldados e agora ternos 150.000"; e
mesmo se .gabou de que a.construcción da autoestrada Carrera
Austral, que une através de 1.400
quilqmetros o Norde e o Sul do
país, a fixera para mobilizar rapidamente o exércitó ante unha "hipotética guerra con Arxentina".
Pinochet fai todos os anos, arredor do aniversario do seu golpe
militar, declaracións fachendo sas nas que procura resaltar o
seu papel de poder na sombra e
anúncia aos seus partidários que
en Chile vívese nunha democrácia vixiada polo exército. •

Preso político no Estáido Nacional de Santiago de Chile en 1973.

KOEN WESSING

Os trece países de LatinoAmérica e o Caribe que
forman parte do Grupo de
Río, concluiron o seu décimo
cúmio,, celebrado nesta ocasión en Bolívia, co asinamento dunha Declaración Final
que condena ''todo intento de
· • impor sancións unilaterais
con carácter de
extraterritorialidade''.. O "enérxico rexeitamento" proclamado polo Grapo retírese á poémica lei norte-americana
Helms-Burton, que preyé
sancións contra todas aquelas empresas que teñan relacións comerciais con Cuba.
Cón esta declaración, os Estados Unidos topan cunha
nova condena, despois da
que fixeron tanto o Canadá
como os estados membros
da Unión Europea. Outro
ponto importante da declaración deste Grupo é a
.mención á defensa da demo. crácia e a loita contra a
pobreza e a marxinalidade. •
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Acusan á CIA d_e querer
desestQbilizar Bielorrúsia
Dum~ (cámara baixa do
Parlamento ruso), o deputado comunista Víctor lliujin, asegura
que os servícios secretos est~dounidenses pretenden desestabilizar a situ?ción na república de Bielorrúsia.

.d presidente do coniité de Defensa da

lliujin asegura que un grupo de 18 altos oficiais da CIA encontrase en Varsóvia, a capital polaca, desde o pasado 1O de Xuño, preparando accións de sabotaxe entre os que se inclue a criación de
comités folguistas ao xeito do movemento polaco "Solidariedade"
en várias cidades bielorrusas. Engadiu que, de conformidade co
plan da CIA, estes comités deberán provocar unha vaga de folgas
a comezos de outono que se acompañará con manifestacións masivas en Minsk, a capital de Bielorrúsia.
Agregou lliujin que o plan contempla tamén a eliminación fisica de "un
ou dous líderes" deste·movimento folguista para apór a responsabilidade ao prP-sidente bielorruso, o socialista Alexandre Lukashenko. •

Alemaña enfronta-se á Unión Europeia
polas axudas públicas á Volkswagen
O governo de Bonn amosou o seu apoio incondicional ao Estado
federado de Saxónia no seu contencioso con Bruxelas por axudas
non autorizadas para o consórcio automobilistico "Volkswagen".
O asunto foi tratado na primeira reunión do gabinete que preside
Helmut Kohl tras as vacacións de verán. Ao remate da xuntanza o
ministro de Economía Günter
Rexrodt asegurou que o governo federal apoia á Saxónia
nesta materia e prepara xa a
presentación dunha demanda
ante o Tribunal de Luxembur- ·
go contra da decisión europea
de proibir as axudas públicas
ao grupo Volkswagen. O ministro Rexrodt indicou que Alemaña non desbota unha solución negociada a9 conflito pero asegurou que en nengun caso aceitarian a proposta da Comisión
Europeia de conxelar as axudas non autorizadas.
A UE recortou de 780 a 540 millóns de marcos (de 93.000 a
64.000 millóns de pesetas) as axudas financeiras permitidas para
as duas fábricas de VW na Saxónia, pero tanto Bonn cóma o governo saxón de Dresde cuestionan a legalidade dese recorte. De
feito, segundo o comisário europeo da libre competéncia, Karel
Van Miert, Dresde entregou xa unha subvención ilegal de máis de
10.000 millóns de pesetas.

e tamén

DEBUXO
TÉCNICO DE COU e
INFORMÁTICA e
PNEUMÁTICA
BÁSICA para F.P.

Saxónia argumenta o seu direito a entregar esas axudas ao grupo
VW na necesidade de compensar as desvantaxes sofridas polas
rexións xermanoorientais por mor da división de Alem.aña e nos
custes que supón a reconstrucción económica da ex ROA.•

Acusan·a axentes israelis de adestrar
torturadores en Ecuador
1-

DE PRÓXIMA APARICIÓN

·@a@ffi)~a®0 · ®llifüíJJa@crufr®a0·

O oficial da policia ecuatoriana, Hugo España, asegura que o axente do Servício de Seguridade Xeral de Israel (Shin Bet) Ran Gazit,
actualmente retirado, foi enviado polo seu país a Ecuador na decáda dos 80 para instruirá policia nas técnicas do interrogatório.
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Segundo. o testemuño de Hugo España," recollido no xornal de Quito
"El Telégrafo", Gazit impartiu clases a axentes de seguridade e para
as ilustrar el mesmo tomou parte en interrogatórios bn.~tais. España
especifica que Gazit Hes ensinou a propinar "golpes secos" que causan hernorráxias internas pero que non deixan pegadas externas no
carpo do' torturado, e indicou que o ex axente istaeli "deixou o seu
selo de sangue e dar en muitas famílias ecuatorianas". Hugo España.asegura que el mesmo asistiu a 74 casos de interrogatórios ilegais e de violacións de dereitos humanos cometidos nos cárteres
ecuatorianos entre 1986 e 1990, e indica que tamén chegaron "ins- ·
tructores ~e España, Fráncia, Gran Bretaña e C~ile".
Gazit, que se retirou do Shin Bet a finais dos 80 e que actualmente
posue unha empresa d~ servícios de seguridade en Perú, negou
as acusacións de Hugo España, indicando que as súas viaxes a
Ecuador se deberon a razóns empresariais e á sua amizade co anterior presidente de Ecuador, Rodrigo Borja. O presidente do Ecuador, Abdalá Bucaram ordeou abrir umha invetigación sobre un presunto cemitério clandestino denunciado por Hugo España onde a
policia enterraba as vítimas torturadas nos interrogatórios. •
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Ensinante, se queres coñecer estes materlais ou
pedir máis
información podes chamar aos teléfonos

q

(981) 27 82 59 (de 1 a 13 horas) e (986) 43 38 30 -
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·Sobre

un plan de marketing, ou. unha
· conspiración; o caralla é quepara estes discos (todos saen en
editorais modestas, que casualidade) sempre hai "peros", -''aindas", "nembargantes" e demais
termos fustrantes. Agora ben,
cando sae un disco galega (?)
cheo de figuróns, anticuado,
. que non hai por onde collelo, e
(por suposto)
_apoiado polos
millóos dunha
multinacional Estou farta de
do sector, todos os plumi- que ameirande ·
llas pailáns
póñenno de parte dos
obra maestra críticos poñan a
da cultura gaparir as
lega (sic).

s .r,a eJái J.?-Cl/A?Ü?-.ar..v.,lb. : '

:x~ A~, a independéncia

- · ·da Padania
~ando Bessi anunciou a futura
:independéncia dq Padania, to.dos os xorna1s etiropeus _deron .
:a no~ícia. Por nob1(3_que p·areza, . _·
_non simpatizo eu corí _,esa cau- · .;·'
. sa. E non teño nengunha adver- _·
sión polas solucións ar.reaistas,
senón a seguridade de estar an~ ;. -~
Je un fenóm·eno que teh ·pquco · ~.
que ver ·cos nacionalismos peri- "
-féricos e coa causa das· nacións ·
~en Estado.

(Ir,. '

.1
1
1
1
1
1
1

.'

As entidades
fi nancei ras cobran
ilegalmente
.comisións· p'blas
devóluci~ns e;por
cónc~ito
• •·este
ingresan.anualmente
1
1 35.000 millóns de ·
1 pesetas, denúncian
1
os consumidores. E
~odrigo Rato calad.o
r:;oma un peto. xa· o
dixo a ~inistra de
Agricultura e Pesca:
· Cómpre ,rexenerar
os bancos!
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Fund~mento a miñ.~_o_pinión tan- _
to en taz6nS:de .orde==füSlérif:a, *"'
da xériese do-· actual Es~tado Ita- '
li_ano, como de orc;fe política, da
formación da Lega Nord como
agrupación· política :que ·trata de
.contribuí.r á fin ·da vella ordenadón da República Italiana.

O concello de Vigo ·
vai sancionar a
quen fagan pintadas
ou coloquen carteis
en lugares proibido? . .
Quitarán tamén das
fachadas das
ig ~ex as as listas dos
caídos por Dios y
por España?

producións

Porque non. foi primeirameiit'e
-Baribaldi o factor da unificación
italiana, senón os duques_de
.?aboia e as burguesías do Norte. Así , os custos da unificación
foron pagados polos reinos do ·
Sur, que, se ben foron librados
.d un réx.ime político obsoleto,
houberon de desmante~ar o groso da sua- incipiente indústrja civil e militar, o seu desenvolve- mento endóxeno e as cotas próprias de autogoberno. Só· asi é
explicábel a.pervivéAcia, absolu-. polítiGa dun · emp,re$ario crecido
mar que non vexo na causa da
Padánia un espello para o natamente continuista, dunha anti:- . á sombra das 'tanxentes'. (comi:
quísima agrupación de resisten- . sións ilegais): Silvia Berlusconi. . cionalismo galega, nin celebra~
cia civil: a Máfia. Qµe .0 Estado
Perq tamé.n o as€enso abraiante
rei o seu día da independencia
Italiano chegase a PctCtar con - da L_e ga no firmamento político
como un ha boa nova.+
italiano. O fenómeno leguista .é
elá (convertida xa en banda a
moi anterior á de$compqsicióñ
criminal e antieomunista) e que
SANTIAGO GONZALEZ A VION
·
(Vmo)
a Repúblic~
das bases da actual. República
lle deba boa
,Italiana e reflexaba a realidade
parte da stJa
plurinaGional, plurilingüística e a
tendéncia.-federalist;i presente
existencia non . Non vexo na
foi mais que
en certos sectores da sociedade
l:J n
traba 11 Q
·do norde da Península Itálica.
Pero só co prirÍcípio da crise pomaquiavélico Padániauli
para
non :
lítica chega a alcanzar forza a
Lega Lombarda, cristalización
Estou tarta de que meirande
abordar o cer- espello para o
d?-S aspiracións da ·búrguesia
parte dos próprios críticos musine do proble- nacionalismo
milanesa frente ao funcionaria- · cais galegas (de calquer medio)
ma: a dependo romano. Nese contexto, Bosesnafren contra 0 chan, ou candéncia econó"' galega, nin
si
emprende
a
unificación
das
do menos poñan parir as promica e política celebrarei o seu
legas como forma de gañar poducións actuais de música galedo antigo Reider político, sen ocuparse pola
ga tradicional remozada ou folk.
no das Dúas día da
diversidade interna no tocante a
- "Si , está ben
disco, viva 0
Sicilias respei- indep.endéncia
líng1..tas, cultur?s e mesmo realiNovo Folk Galega, todos somos
to do novo
dades nacionais diversas: supomoi guais e tal , pero ... "-. Non
Estado Cen- como unha boa
ñendo que Lombardia sexa unsei se é mesmo un~a estratéxia,
tralista, ao
servizo dos . nova
ha réalidade nacional , non é a
burgueses do
mesma que o Véneto, pero iso
·Norte. Al leo a
parece non preocupar . Adeesta dinámica
mais , pacta con Berlusconi, tanon é o feíto de atopa·r napolitamén da ·burguesia m.ilanesa e
thNM/.4.oo~
nos, calabreses e sicilianos da
outra banda do océano, nos
mesmos lugares onde foron parar os galegos.

Críticos e
.folk galega

causa da .

ª

J
:·

1
.... 1
1
1

O Governador Civil
de Pontev~dra, ·
Alexand re .Cbi.Jni
Villar Mon -PP
sector Raxoi-,
negaba este dia que
houbese orde de
busca e captura
contra Manuel
Ferreiria Qhaparrita_
-PP,-seétor Rivas
pero ?º~c_uñ.~do de
Raxo1-, 1mpl1cado no
fraude da

1 Seguridad·e Social

- ....

1 e axente ·eleitoral
: popular. ·sorte que o
1 xuiz Oréncio Pérez
i tiña cópia eneal da
1 mesa.
·
1
1.
1

--·

_- . . J Agora din que a
1 mei rand~ -Part~ das

ª

°

-

Axuda isto a
crear un mer- actuaisde
cado próprio música galega
galega como
o basca ou o tradicional
catalán? Atreverase a nosa
xentiña a investir e axudar á sua própria
cultura con semellantes fiascos
de discos? Qué facer cos nasos
músicos criadores e intérpretes
(futuros frustrados), mandalos á
colleita da mincha? Cándo nacerá o crítico musical que apoi~
aberta e incondicionalmente a
nasa música tradicional, o noso
salvador? Haberá que esperar
outros 2.000 anos? Daquela todos calvos.+

o
. BERTA AREElRO MOLDES
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Todo deu comec;o na minha viagem poi a Gal iza... Entre out ras
causas "pintorescas", o dia 26
do mes de Agosto encontravame eu na Estac;áo de auto-carros de Lugo e puidem comprovar qu-e seguem a desprezar o
galego. Anunciam tuda pola megafo.nía em espanhol. Por esse
motivo dirigim-me gerencia da
estac;áo e pedim o livro de
" r e e 1 a mac;óes", já
dia 26 do mes
que eu achava que se náo de Agosto
cumprié1 a lei encontrava-me
de normalizac;áo linguís- eu na Esta~o
tica. Urna em- de auto-carros
pregada dis-

~~~~l~{aJJ~I;~:~~~i~~ ;;;;~
~l~º~::~~~
~mm ¡--

· Ora ben; caido o Muro de Beronmnímodo nos meios de co·
lín, a Máfia e a Burocrácia centralista italianas continuan na
inércia fundacional da República; a esquerda continúa -aínda · quia católica, non menos centra~kii-~Jld: j·
hoxe- pensando o Estado en
claves garibaldinas (xacobinas e_
idealistas). Mentres, os sectores - ca italiana, pala importáncia do
---¡J¡;¡,7JJ,¡¡i}¡¡;¡¡f¡;r¡¡¡¡;¡,-~·--:máis emprendedores ·da bur0
guesía comezaron a buscar saídas que abaratasen custos de
da s-en retirar do pacto de go~-~~~JebM'J);ci·_
produción e .que permitisen un~
.,,
ha maior liberdade de movemento do capital. Para iso, foi
movemento le__guista, criando co~fJded~üd-1
·necesario· atacar os mecanismo referente·nacional a Padania
#failc!e - ~ '
mos que bistoricamente imp'edi(en alusión ás chairas do Po).
1 '· ;
fOú ¡ : . : ·¡
ran o triunfo do PCI: a unión entre .o Capital , o Estado e a Máfia. lso explica a caída da DC,
irnbatida e indiscutíbel durante
1
50 anos, e o lanzamento á yida
lán, non podo rnenos ·qu.8' afir- . .
:
1
i
\

e
v:
e

Galega
cooficial

de Lugoe
puidem ·

compro~ar que
seguema
desprezaro
galego

o galega; e

9~~r~~~z~~
ción" era causa dos cataláes !
Eu escrivi um protesto no tal livro e temo-me que a folha terminara no lixo.

·

Pergunto-me, ·e de ·p asso ao
serihor Fraga, se é esta a ideia
que os .Políticos galegas, e ele

:m¡fm:i.
W . . ,~~::::d:;s:~:~:": ::~: :~
1

Lugo.-Qos
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Que opinión lle rrierecen os tránsfugas?

1·

António Garcia

Manuel Garcia

Mº Xexus Otero

Francisco R.

lolanda Rodríguez

Taxisto

Xefe de produclón

Umpadora

Taxista

Umpadora

Aos tránsfugas móvenos
o seu intereses, non os
do povo e, polo que ~stamo vendo, hai moito inde exábel que se vende
por uns pe o . Haberia
que rematar co transfuguismo. A mellor maneira
é facer listas abertas para
votar aos que nos gosten e
non ter que escollera propo ta dun partido determinado. Pero ainda asi pode
darse algun caso.•

O comportamento non é
ético, é normal porque
non hai honestidade. Hai
un problema de intereses
e utilfzanse os meio~ necesários para alcanzalos.
Os tránsfugas están á orde
do dia. Gáñanse o desprestfxio entre a xente, pero coa honestidade non se
chega moi lonxe. O partido que recebe ao tránsfuga absórbeo no anonimato
e, co tempo, esquéceo.+

Son unha vergonza, e máis
se botan abaixo un governo. Móvense polo diñeiro
e o poder, porque ninguén
cámbia de repente de ideas. Se queren mudar de
partido, que deixen o outro
primeiro, non mentras desempeñan un cargo. Están
xogando cos votos. Os
partidos din desaprobar estas conductas pero cantos
máis tránsfugas se Hes arrimen mellor.+

Non toda a culpa é dos
políticos, senón das próprias leis. Hoxendia non
hai unha ideoloxia tan dara como había antes e iso
das direitas e as esquerdas
xa non existe; é máis unha
política centrista. Pen;> se
fosen conscentes co seu
voto retiraríanse eles do
partido e deixaríanlle o escaño. Semella que a polírica de conveniéncia cada
vez ahonda máis. •

.Son u~s "cámbia chaquetas". Eu teño unhas ideas
fixas, e iso de que agora
sexan de aquí e despois se
pasen ao outro bando,
non me parece lóxico. Eu
non ando co vento, sendo
hoxe dun partido e mañán
de outro. A democrácia é
asi. Pero o caso do político que foi elixido pola
xente é c;listinto. Debe respeitar esa eleición e non
fallarlle aos votantes.•

o necesário para que o galego
seja de verdade oficial? Quando
menos cooficial, que menos!
Como presidente de Renova9áo-Embaixada Galega da
Cultura, escritor de cinco livros
de fic9áo destribuidos no mundo
lusófono e como galego com a
capacidade intelectual suficiente
para analisar, acho que na Galiza, ou se troca de "atitude" (nomeadamente o BNG quanto a
partidos políticos, e grupos reintegracionistas) ou sempre haverá gentes e poderes que para
eles isso da "normalización" seja assunto de cataláes!
E mais urna pergunta para terminar: atitudes táo radicais contrárias ao galego náo estaráo a
promover a violencia? E Deus
me livre de propór tal cousa. •
J.R. RODRIGUES FERNANDES

Os silencios

deANT
Somos muitos os que acreditamos em A Nosa Terra como jorna! alternativo fronte a tanta des i nfo rm a90 m que nos invade.
Mas, como meio de comunicac;om de tendencia nacionalista non entando certos silencios
de ANT que nos últimos tempos
venho observando.

caso bastante inusual no estado
espanhol. Merecía polo menos
umha entrevista com o jogador.
Nem sequera os jogadores do
Athletic e da Real Sociedade,
tam vascos eles, tenhem a ousadia de fazer
tais
declara9ons. Toda
a prensa se fi- Os leitores de
zo eco da notícia, incluida ANT merecemos
a de Madrid . estar
ANT calou.
informados de
Porqué?

todoquanto

Outro tanto
que
dizer aconteza no
quandq a li movimento
berta9om de
Antom Arias nacionalista,
Curto. ANT
nos goste
sacou a _notícia quase em ou nom
breves, isso
sí, com foto.
Pola contra
diários como El Mundo fazíanlhe umha entrevista. Em cámbio
a Gil Araujo, preso do Grapo
posto em liberdade hai pouco
tempo dedican-se-lhe duas páginas. A que se deve este trato di. ferenciado?

Por exemplo como se entende
que o jornal qüe dirige o sr. Alfonso Eiré praticamente nom informa-se do facto de que um jogador da S.D. Compostela, Nacho, ante os rumores da sua
convocatória para jogar na se1ecgom espanhofa de futebol,
afirma-se publicamente que essa nom era a sua selecc;om e
que el nom ia; que unicamente
participaria em umha selecgom
galega. Creio que era notícia
suficiente como para dar-lhe
certa. r.eleváhci'a .Já-que era ·.um · ·

Nas pasadas elei9ons ao Claustro da Universidade de Santiago
um novo grupo de estudantes,
Estudantes Independentistas
(E.I.), apresentava candidaturas
em nove facultades cor'n um discurso claramente independentista e reintegracionista no aspecto linguistico. O Correo Galega da-lhe meia página. ANT
nom informou disto._ Porqué?

:
1
1
1
1
1

Sen ánimo de polemizar só ponrivalidades históricas e fomentar
ho estes exemplos e creio que
a cooperáción, salientando novos valores culturais que respeios leitores de ANT merecemos
ten as diferéncias na identidade
estar informados a -través deste
jornal de todo quanto aconteza
comun. (Supoño eu que estes
profesores non terian en conta
110 movimento nacionalista, nos
as notícias referentes ao problegeste ou nom, por que já sabemos que o nacionalismo é plu- - ma da- auga e aos Flans Hidrolóxicos españois).
ral. Para rematar dizer que me
parece penoso que os que nos
Por outro lado, en Lisboa, a liconsideramos nacionalistas nos
braria Alcalá, de libros escritos
tenhamos que entera~ de certas
causas por outros meios de coen españot, múdase para o
Chiado, lugar tradicional e de limunicac;om. +
b rari as centenárias, onde xa
CARLOS Puuno . houbo pres-enza de libros espa(COMPOSTELA)
ñ oi s, na desaparecida libraria
Luso-Española.

Dende Portugal. ..
con amor...
Disque a prensa portuguesa adica máis espácio a diário á viciña
España que España a Portugal.
Esta é unha das conclusións tiradas dun estudo apresentado
en Salamanca durante o 111 Encentro Luso-Español de Xornalistas. ·Para chegar a esta conclusión, os autores fixeron un -segu imento durante o último trimestre de 1995 e o primeiro de
1996 de catro xornais moi concretos: os españois "ABC" de
321.573 exemplares de tirada
diaria e "El País", con 420.934 e
os portugueses "Diario de Noticias" con 41.700 exemplares e
"Público" con 63.900.

As pretensións da Alcalá son a
difusión do libro español e hispanoamericano, incluindo libros
técnicos, de arquitectura e belas·
artes e revistas culturais, e no
futuro CD e vídeos españois,
sempre practicando prezos similares á venda en España.
Queda claro que o importante é
difundir a cultura hispánica, para
o que ·tamén van dar "culto ás
tertúlias" para talar de· temas com un s a dous
. paises de cultura latina con
fe n ó m e n o s Eda relación
históricos comuns contem- Galiza.Portugal
poráneos.

ou áinversa,
Es p.e remos que se sabe nos
· que Galiza ta- mei-OS de .
mén
estea presente e se- comunicación?
n ó n h ªbe r á Praticamente
que intentalo.
ren

Segundo este estudo, elaborado
polos profesores Bernardo DiazNosty e Teresa Costa Pinto, pa- .
rece ser que os xornais españois se cinguen máis á actualidade política portuguesa e en
Con dolor...
O pasado máio constitui-se em
ocasións menos frecuentes aos
Compm;tela o Movimento Defeoutros aspectos da vida e- da so- ·Agora vexasa da Língua sob o lema Polo
mos a outra ·cara da moeda. Se
reintegracionismo lingüístico e o -. ciedade portuguesa; sen embarempezamos por comprobar que
monolingüismo social. ANT deu. go os xornais portugueses oferecen máis espácios adicados a
informacións atopamos no quiosa notícia mui por enriba. Nem
outras áreas como poden ser a
que e nas librarias sobre o país
sequer umha foto da AssemEconomia, a Cultura e o Depor- . viciño (sexa cal sexa). é posíbel
bleia constituintd. Nem tampou·te. No que parece que coinciden
que teñamos algunha dificuitade,
co umha entrevista cos promoambos medios é en esquecer as -salvo en povoacións ~randes ou
_tores. - - - - - - - · - - - - - · · - - - - -
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1

enfermidades son de
orixe
psicosomática. Se
cadra, os benefícios
da Bayer, da ICI ou
da Roche, por citar ,
alguns exemplos,
tamén son de orixe
psicosomática. Que
llo pergunten aos
mi llóns de persoas
que cada ano
contraen a malária.
Para a vacina, que
costa 24 pesetas,
non hai fabricante,
pero o Lariam,
profiláctico
antipalúdico da casa
ICI, costa 46,90
francos suízos
(4.877 pesetas) e
véndese ·a esgalla.

Falando da
multinacional
farmacéutica Bayer,
en Latino-América
promocionab_a leite
de_balde-para
darlle aos lactantes.
Cando os nenas
abandoaban o
consumo de leite
mat~rno e as nais
deixaban de
producilo,
suspendíase a
promoción: agora
quen podia, a pagar
polo alimento e o
resto a ingresar nas
estatísticas de
mortandade infantil.

Parece que ás veces
costa traballo dar
información. No
concello do Porriño,
cando o funcionário
descolga o telefone
e alguén interpela
sobre o Museu da
Pedra que hai seis
mE?ses que teria que
estar rematado, a
· resposta dase con
nervosismo. Despois
de moito insistir, a
información, é vaga
e esquiva. Síntoma
de normalidade

democrática.

:a
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Jy1onstrador de·
Aviac_o, o. viax~iro
solic'ta información
sobra a sua "
·en centros especializados.
equipa:Xe,·· pEÚdi~ro , . Concr_etam.e11te,_este~_diSI.$ en Vinun transbordo; na
la do Candé, zona turística do
norte de Portugal, podemós éom- . .
. maJa ~án ,OS Cartos
prar "Faro de Vigo" do dia, e "El
1 hai que pasar a noite País",; "El ·Mundo", ~ABC" :e inclq- :Y.
I_ "Un. ·hotel. A
so "Marci:i'"do'dla antérior. {Cómo '
1 ,_,
·cur:iosidade; "Er Mundo" e -"ABC" ·
1 resposta répítese
recíbanse a parti_res de.Matzo ,do
~-.
96. Pur~ casuahdade): · Referen·;. ,.: .1 con ve~rnenc1a: Ten -· cias a Portugal! Apenas lembro. · . -._·. :.-. dir0,i~~~·a-tres mi! _·:·.
·E cales son~as 'notícias ~é· E~-·~
~
_ 1_ pesetas_· e a un . ~pañ.a nos:)~Qro~~ portugue.se~?
- ___ .1· . nece~e-r -a·~ non · .
. Pois ·breves reter'6ncias a·.-ETA-e · ~ ~
1. ·moleste máisJ!"- Vese ·· un ,poü·co máis-aos.· ·~sanf~r- : ~
mins",__dos que retoricam~nfe ~ -'
· ~ ·~ _-, f que --as'dásés.-- .· · ~- con
ironia ·se :.eritica a-'.festa~ in- - - _ ~~
- ~~~
. -·:. 1 ., -acomodadas:tamét'I - níortalizada- por=--Hemingway-en
., 923. Asi',pe>is; pQd,ens_e ler pes • _
- _. -~<
~vfilmas cit>
· .·c:je
fbto que . rezan ~como: o -que· °'-'

1
1
:
1
1
l
1

·

pais de orixen. O Ministério· do
1nterior persegue9s coma a co~J 1os, para logo m~ndalos de
' voltél' a· miséria é a·É> sofrimento
to'tal, isto é un ha' vergoñante
·actitude por parte deste Sistema .,que tanto ~resume de¡ defender os dereitos humanos é
as liberdades democráticas .
Mírome na abriga de dicerlle
aos que ostentan o po'der que
os inmigrantes nori son nen de1incueotes, nen narcotraficantes, nen terroristas . ós inmigrantes son persoas tan respetábeis coma o que máis, pero
. xa s~ sabe, neste paf s ch~IJla
do Galiza é no outro chamado
E~tado español, o·s gover_
nantes respetan máis os vi9lentos
. Testas Rapadas, que -,aos pací"i. fi-cos inmigrantes que ·non: re presentan nengünha ameaza
__ para a cic;tadania.
..
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Pepe Guiña _no Faro
do Domingo 1- de
Setembro: "Ainda.
· qué o golfiñoé un
·peixe tranquilo, de
cando e·n, vet pode
dar unha dentada
inesperada". En
terceira.persoa, --:·
poético e con_·
august~

· ,se.gue::~·.ata; o final dos f~sfeXQS;.. ~ .• r~xistearanse- moitós accidenté~ ."'~":
graves. Pero que importa i~o? E ~
_sempre _así. E para o ano t)ai
máis.: touros e alcot en cantida. d~~r industriais." Viva España"·; _·
· (.Público,. a xullo de 1990-). Xul- _ E da r~laeión Galiza~P9rtúgal ou
gueh vostedes mesmos. .
á inversa..Qae se sabe? .

...

moito que falar nos vindeiros días ... O futuro xa se verá.+

.)

~

ROSA PÉREZ
Practicamente ren. Acasó existe
(VILA DO CONDE)
o Eixo Atlántico-7 Paf0 (te -agora
{;-.te_ño.constánCia 'J'ota·~prensa que
...se--acaba de asihar nestes dias
. ·-u¡; '-acordó polos presidentes de
. -ldite-Minho e lgape para a cria-ciÓQ dunha.comi_sión que vai -tra.-·Barlar na deteccióh.de.necesida:. ·
X~ era de esperar que coa che·des de asisté_ncia tecnolóxica
gada da dereita as causas ian
nas empresas ·de -Galita e Norte
poñerse pior, principalmente
E no dep9rte-, tÓdo sobre .bs f:uF de Portugal. Aí queda isa!
para 1odos aqueles inmigrantes
bolista.s desp_razados nos Clubes·
de .dife'rentes nacionalidades ,
Seica hai e¡ue investir no que dá
esparíois._-Ai, o Figo! ~?· Fig~!
· cartos ... o_u status~·
..
que non tiñan legalizada a sua
_ situación de residéncia, persoPara a .cultura, conformémonos
as que por razóns políticas ou
Por certo, a recentemente insti·coas referencias ó Festival ·de
de misérJa ·extrema .recurren a
tucionalizada Co.munidade dos
· A/mansa, no Jornal- de Letras,
emig (ar a outros. paises en busPaíses de Língua Poctuguesa
Artes e ldeias:
ca de-melJora, pero nen o ante(CPLPh .en palabras de Jorge
Esta é u.nha pequená aná-lise · Sampaio "un projecto de· todos
rior Governo, nen o que ternos
agora, entenden das desgrádunha oidadá de ·~ pé que es- _ -:-Brasil1 Angola, . MoQambique,
cias e calamidades polas que
tá de "feiras", non ' dun estudoGuiné-Bissau, Cabo Verde, .S.
so, perq _que pode reflexar o
teñen que pasar estas persoas
Tomé e Príncipe e Portugal, ser:i
sentir xeralizado de ·moilos
esquecemento do· póvo de -Ti~
que chegan aqui coas maus
·que ainda eren que a cooperamor-- Leste e ·as comunidades
valdeiras, pero con moita forza
ción é escasa ou, que se se-' dispersas ·que falam ó portude vontade para traballar, mentras estas honorábeis persoas
gue. x9gando e vendendo os
gués ou oríd~ perman~ce a me"
tópicos 'de s~nípre _ . -· .. ·
fuxen das desgrácias do seu
moria. da nossa 'lin..gua" dará
-: • "'l

magnanimidade: O
perfil dun Xú.lio
César.+ -

.

E para máis festa, seguimos boas "touradas". Dias máis'· tarde,
n.o mesmo xornal e na~ - sijas..
páxinas de . sociedade faparéce
unha amplrf-entre~1sfa con .gran
foto_-cantral á "to.ur-eira e.spanhola Cristina Sánchez" co motivo.
da sua actuación na praia 'dóCampo Pequeno ..~~ .Lisboa. ·

i
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Persecución
·contra os _imigrantes

-

Nome ;,.; ...... :.:................'............. Apelidos-· ......... ;.......·......... .
Enderezo ....'............ :........: ...... :..........._. :... ~ ...... .............~.....-. ·

.. ~ · ..................-............·..........·.; ~ ···.·.. ~ ...... ; .............................. .
Cod. Postal ........................-..... Teléfóno .......................... :
Povoación ..·.............................

N.1.F..·.............................. .

Provincia· .............:..... ;.... : . ;~ .... País ... :............ :............ :... .
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os,,Cadernos de Pensamento e Cultura)
. por un ano/semestre ao prezo de:
·
·
-

· Galiza/Estado/Portugal ...: ......... :·::. ·9.00Ó pta.lano ....... 4.500 pta./semestre
· Európá ....................... :......... :·.... :... 10:920

·

·

Américá e résto do mundo ..:.. .'. .... 13.080

o

a) SÚb~ricións ~ra ~Estado espanol . b) Para r,esto.do mundo .·
D Talón bancário adxunto ·.
O Reem~lso (máis 130 p_ta.) .

-D .Cheque hancário adxu.nto ·
D Xiro Internacional a nome de
A N9SA TEflRA . Apartado 1371 Vigo.

'

J

<
00
o

~·

PAGO DOMICILIAl;>O. ,COJ:IRÍR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa ,de Aforros ......... ·... ,; ........... :.................................. .
Canta ou Libreta 1 1 1 1 I , 1 . i: 1 i . 1 CD 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1
Titular ................................................... ;............ :......... .... :.. :...... .
................................. ..............
~ ... .. N2 Sucursal ....... : ~: ............... .
,.
.Povoación ..................... ! •. ,_, ......... Provincia ..............................
Sérvanse-tomar ñota de ate~der até .novo avis6, e con cargo á miña canta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra) .
- .
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Se un inmigrante desexa con qµerir unha terxeta de residéncia co fin de legalizar a sua situación, as comisarias que astan baixo as ordes do Ministério do Interior, non fan máis
que poñerlle atrancos é mareanos cun sinfin de requisitos bu rocráticos, que coido se poderian evitar, para facilitarlle as
causas a estas persoas que
forman parte da humanidade.
Aparte de todo o mencionado,
mírome na abriga de lembrarlle
aos señores do PP, que non se
esquezan de que neutra epoca, tanto Gal iza como o
Estado español, as xentes Se o imi9rante
mirábanse
.abrigadas· a ·conquire traballo
buscar traba- é porque, outros
l lo fara de
aqui para po- se negan afacer
der subsistir, o que el fai
xa que o réxi/
me de Franco
o único que
oferec ia era
terror é miséria e dase o caso
de que cando un galego, andaluz, canário, vasco ou catalán,
ohegaba a un pais do continente lationamericano , en busca
de traballo, xamais se lle pecharon as portas, é sobre todo,
era tratado con hospitalidade é
respeto.
Non debemos esquecer o acontecido en dias pasados en Fráncia na igrexa parisina de "Saint
Bernard", ónde uns 300 inmi grantes premanecian pechados
no interior coma símbolo de
protesta pelas medidas adoptadas polo Governo francés de
expulsar a un gran número de
inmigranres. A resposta do Governo foi tallante represión brutal e sen contemplacións, asi é
coma aplic~ a "lgalite, Fraternite
e Legalite".
Que ninguén diga que os inmigrantes veñen aqui a quitar
postas de traballo, porque é
unha falsedade, pois os inmigrantes veñen na procura dun
traballo calquera que lles axude a esquecer as misérias que
deixaron atras, e sobre todo
debe quedar claro, que se o inmigrante conquire traballo no
lugar onde sé ase'nte, é por. que, outros se negan a facer o
que el fai. Os governantes que
hoxe ternos deberían asistir a
uns "cursiños de veran", para
ver se aprer'lden algo sobre o
significado da ética e a moral,
é asi poderlle dar o inmigrante
o trato que se merece, un trato
máis xusto e humano.•
HUGOBENTANCOR
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En .Setembro de 1896 ·p asába,
se cine por :primeira ·vez 'en
Galíza; -O Circo Co'rúñes aco..
lleu ás-- proxeccións pioneirá-S
~q~ p~_~éds ffieS~S cfespois.:th~(.
-'garián a o~t:ras ddade_s gale._gas.
· Tamén ·ha Coruña, de mair de
' José Sellier, fíl~ase "en xJ'fi<:;
de 18?7 á primeira película re,
alizada no Estado_español, 0
enterro de Sánche~ Bregua.
Mália a importáncia do aniver,
ári e o ingular papel que o ci,
ne cumpriu o longo de todo o
éculo XX, por parte da Con e,
lleda de Cultura non e lle está
dand especial releváncia ao
ac ntecimenro limitando a súa
celebración á publicación dun
libró, encargado a trece escrito,
res, baixo o título de Contos de
Cine. O ciclo Imaxes para un
Centenario é a contribución do
CGAI que oferece na súa sé co,
ruñe a unha selección de cintas
real!zadas no país na época si,
lente mentre que Televisión de
Galicia programou -de madru,
gada- un debate entre vários
expertos.

O cinema nace en Galiza
O descubrimento por parte dos
inve tigadores Folgar de Calle e
Castro de Paz do papel de Se,
llier como primixénio cineasta
desmonta toda a historiografía
española que adxudicaba tal pa,
pel ao aragoné Eduardo Jimeno.
O novo dado converteu e nun
verdadeiro terremoto no pasado
ano cando, precisamente, cele,
brá a e o centenario español.
P ie á contundencia do dado
aportad p r Folgar e Ca tro,
n n fi r n t mados en c nside,
act
ficiai
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Nunha cónversa·xomalística c:on
Margarita L~do,, que qcabo d~ l~r, a:.~
nos a escrito ta~ sempre acompañad:!.
de lucidez, fa~da -~no.l(l!té: ~apácidq':' ·
de. de .a1.,1todes~ruci.ón q_ue ,segundo ~
aósél?V'er, ten existetftta.- en' Gal iza~
¿En que sent.fdo-?~ >t\'., rsf.O ,responde ;;
Margarita Ledo, a.s~guir o-seu fío :reflexivü,'·'erigadmcio que 'o ñoso pa?
ís abusa do '\,,ifa:iitlismo {e ·do '
;
narcisismo·a9.. -rnestn(,} ~mEq, q\Je os
que se apresentan como víctimas ~
son sempre uns grandes exhibido, "'.
nistas e qúe á par de idealizármon~
como o mellar país do mundo
ternos unha especie de "enerxía su',
mer_xicla-'-<;:onsumíii.dqnGs.os uhs aos
·outios" ,:. .. :
.. _ . _: ·_: ,, :

Rey Soto nunha rodaxe e~ Portosanto, Poi;,, nos anos vin~. Na fotografia de embai~o, Carlos· Velo.

éxito das. películas italianas do
estilo de Quo V ad.is? o cinema
vai conformando unha linguaxe
en evol4ción que é recollida po,
Los espectadores adoptándose ás
modas e sorprendéndose ante
unhas imaxes que, as máis das
vece_s, eran acompañadas pola
explicación dun narrador profi,
sional ao servizo do local de
exibición.
José Gil sería dos primeiros que
reparou na imp0rtancia comer,
cial e informativa do cinema
fundando "Calicia Cinegráfica" e
pasando a filmar dúcias de cintas
documentais que percorreron os
cinemas das cidades galegas nas
primei'ras décadas do século.
Ano nos que I idro Pinacho,
Méndez Lasema e Isaac Fraga
ouber n xerar tamén canais de
di tribución que contribuiron a
implantar definitivamente a pai,
xón polo cine na xeira muda. Un
~ieiro no que tamén anclaron os
irmán Portela, Rey Soto e un
Alfonso Castelao actor no

19 16

para o filme de Gil Miss

Ledya..:

na resesa indústria estatal. Con
todo Román realiia a sorpren,
dente La casa de la lluvia e Mur
Oti a mítica Cielo. Negro hoxe
de culto entre a nova crítica. Os
intereses franquistas foron quen
de criar unha figura como a do
vigués Cesáreo González e a súa ,
empresa Suevia Films dominan, ·
te no panorama da produción
cinematográfica ate ben anda,
dos os anos sesenta.

Ún bol)"-diagnóstico éste; ·sen dúbi<
da, para provocar un mellor deqate
político, intelectual e culturál. Te,.
ma predoso:par:;i. unhá mésa·rédon,
da que, por desgracia, ningunha
asociá¿ión cultura[ ou én'ridade se, ·
mellante or-gantzará. Xa comezou a
Liga de fútbol e os filósofos, pr-ofeso,
res, axentes culturais e animadores
do intelecto andan moi ocupados
coas "suas" eqµipas e con toda a pa:
rafemalia informativa e celebrativa·
que rodea a este novo opio do indi,
viduo e da masa.

De paso para o sonoro chegarían
as exper:iencias de Enrique e Ra, ·
món Barreiro. A tentativa de
crear un cine en cor ---0 "cine,
cromo" e a "ebacromía" de Enri, ·
que-, o proxecto dun noticieiro
Florentino López Cuevillas, nun ar,
documental nos anos trinta -coa
tigo do ano 1953, titulado As raices
"cine,revista Folk" e á réal-íza, .
fondas de Galicia e recoUido nese
ción do perdido documental de
fermoso e penetrante libro da súa
apoio ao Estatuto de Autonomía
autoría que é Prosas galegas, despois
Par unha nova Galicia. O ambien,
de se referir a este bon país cDmo
te cultural da II República con,
O pulo por un· cinema asentado
unha entidade que se deixou guiar e
tribue definitivamente á a ari, ' na te_rra chegarí~ ::i.través de op,
dirixir por mans que non eran as sú,
cións non profisionais ---0 supér_· as )'e entrou nil un sentimento de
ción dunha xeración de cineastas
8-, Carlos Varela Veiga e as · inferioridade", e despois de reseñar
--casos de Carlos Velo, Antonio
Román e Xosé Snárez- amarga, - Xomadas de Cine de Ourense
a existencia dunha "subestimanza
para xerar, nos anos setenta, o
mente frustrada na súa relación
do propio e unha sobrestimanza do
ambiente necesario iniciador da
co cinema e o país logo de dirixir
alleo que lle fixo sentir vergoña de
· andaina do cine en língua gale,
obras como Galicia, Canto de
si mesmo", afirma que, como reSt.Il,
Emigración ou Mariñeiros inician,
g~ en 16 mm, escola de nomes
tado de rodó' ÍS,Q, desexou morrei- .
como Xavier Villaverde e sobre
do unha vía documentalista ate
como entidatle 'éatact-erísdca, e dif~,
todo do añorado Chano Piñeiro
aquel momento in~dita.
-rendada. Pero Cuevíllas vai má¡~ f~
autor da primeira longametraxe
aló e engade con contundencia-- ~ --~1
Imaxen da Terra
g~lega, _S,empre Xonxa, no 1989 ._ . dramatismo que &. pesar clise; á pesar
da "vocación suicida" dest.e n0so -.
Despois de 1936 o exílio foi o . A aparición da Televisión de
país, Caliza s~-glriu vivind6: "pobo- .
camiño abrigado de Velo e. Suá,
Galicia e ..a preséncia de axudas · -€Strano-que q_u,e,re d~~_aparetere· @.n
para rodaxes nos orzam'entos da . o consegue".- ' ~ · -- ._. . "1· :·'
rez. Galiza, no cine realizado no
"!;'·~~ ~-',. '
franquismo, só- apare,
Xunta dentro da ·etapa autorió,
.·,;;.- ::.
cía como paisaxe OlJ
mica concederon esperanzas ca,
Autodestrución e vocación :sukJga~
tamizada noma,
ra. a conformación dunha 'indús,
Margarita Ledo eLópe(Cu~villás;
xín de escritores
tria cinematográfica galega. Un,
.ambos sabios,,. ppQ~I! o de(to na:ch~~
como Torrado,
ha expectativa que non acadou
ga. Nsmhabia -mais que·ve:r o es tado
Fe~nández FlÓrez - ~- résultádns-espec1ahnenre-alenfa,
no que se atppa a nosa-.i;iac~ó11: a S.ou Pérez Lugín.
dores nos derradeiros anos mália - -economía, o?idioma, a:pai~~.
Aínda asi a cen,
·os esforzos realizados desde foros - ganización do territQrio, a·-m~mpria
como asXociviga do ·carballiño,
sura cortaba unha
histórica, o mundo das ideas.¿_.Haisimple canción in,
o Centro Galega de A_rt~s da
poucos días un agerrido mbzo
terpretada en gale,
Imaxe e a Escala de lfrfax~ ·e . nacoñilista ~~i -tamén doutfos ··¿a~
go na versión de La
Són. Con todo a me.nsaxe fun,. sos,· procl.am~ba :que_el·non .volvería
Casa de la Troya do
damental neste Centenario viria
a mercar nunca·máís ningún, libro ,.
1959. O público- ví,
da insisténcia en recuperar rria,·
que estivese·publi\:ado en &iiov.ento
ase abrigado a ima,
teriais perdidos ou esquecidos e
ou Espiral Maiar. Gostaría~e. por
xinar Galiza a través
a recopilación de imaxes docu,
·simple curiosjdaqe,-que ese mozo .
de Xan das Bolas, - mentais galegas lnseridas en
militante, sectari0-, cainita-e execr:;i.,
Botón de Ancla ou
producción españolas -casos
dor me explicase por que.
Cándida mentres Pe,
do NO,DQ e Acariño Galaiéo de
·dro Páramo e Torero'
Val del Ornar. Mesmo continú,
Se esa enerxía sumerxiqa consumín~
de Carlos Velo obti,
an extraviados filmes fundamen,
danos os uns e aos outros" (tamén-ñan premios interna,
tais como Galicia de Carlos Velo · me solidarizo con Carlos Núñez) se
cionais. Un cine ao
e Mariñeiros de Xosé Suárez e se,
transformase en ideas .e actos positi,
uso do réxime .ocupaba
ría desexábel recuperar o cine
vos para o progreso de Caliza e dos
o labor profisional de
realizado na emigración ultra,
galegas, seriamos unha nación con
homes como Ramón
marina e a de orixe afeccionado
todas as da leí.· Pudera semellar, abo,
das décadas dos cincuenta,se,
Barreiro, Mur Oti, T º'
fé, que os tempos son chegados. +
rrado e Román inseridos
senta e setenta.+
•
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Templos silentes
Pasados os tempos dos cadros di,
solventes 'e panoramas vai ser ª·
maxia do cinematógrafo a que
vaia invadindo os vellos -teatros
e salóns e creando a súa vez a
cultura dos barracóns de proxec,
cións verdadeiros xérmolos dos
edifícios especialmente cons,
truídos para ·dar .cine que ?ora~
ron a non poucas vilas e ás cicla,
des de novos espácios colecti,
v~s de diversión que hoxe é
preciso salvagardar.
Desde os primeiros filmes de
Lumiere e as cintas de Sellier ao
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•O bairro
de Vite remata
,,,
o ve.r an
con olimpiadas.
deportivas

..

...

A Coordenadora do Bairro de
Vite, en Santiago·de Compostela, continua a organizar actividades para os viciños neste último mes· do verán. Celebrou os
días 3, 4, 5 e·6 de Setembro a 9º
Semana de Cine ao Ar Libre nas
praciñas de Belen, onde se proxectaron A guerra dos botóns,

Babeo porquiño valente, Parque
Xurásico e O rei Lión. P0r outra

• Cen anos despois das primeiras proxeccións na Coruña
O CGAI celebra a efeméride das
primeiras proxeccións dé cinetna
·na Coruña hai agora un século.
Para este aniversário, os
asistentes ás lmaxes para un Centenário poderon contemplar as
películas do periodo mudo na
Galiza que se puideron recuperar
e restaurar. Este é o caso de Imaxes de Vigo e arredores, recuperada pola Generalitat de Catalunya e restaurada polo CGPJ; Tintoreria España, sobre un estabelecemento de Santiago e Imaxes
da Coruña, rodadas por un afeizoado en 9'5mm e recuperadas

en 16 mm. Hai outras duas longametraxes que completan este
aniversário por estar ambientadas na Galiza: La casa de Troya e
Canniña, flor de Galicia xunto á
primeira obra restaurada polo
CGAI, de ·dtulo Un viaje por
Galicia, que experimenta a paisaxe desde Pedrafita a
Valdeorras. Tamén se verán
Miss Ledya e A traxédia de Xiróbio. Na primeira intervén Castelao como actor e a outra está ba. seada nun conto de Causas.
Os días 6 e 7 proxéc'tanse os do-

cumentais mudos e a partir do
Martes 10 comeza o ciclo adicado
a·Gregory La Cava, que se levará
a cabo até o Sáb_ado 28. La Cava
é un autor norteamericano, nad-do en 1982, que comezou rodar
antes dé que o cinema fora indús. tria e seguiu até o ano 1947, cando se retirou. Cunha traxectória ·
na que abandoaba o cinema
faciase con regularidade, La Cava
comezou facendo gags para pasar
posteriormente ás longam~traxes.
A finais dos anos 30 xa acadara
un prestixio ·similar ao que terian
Capra ou Lubistch. •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••

• Cantigas galegas
-- no Festival
de Música.Antiga
da Gulbenkian
A Fundación Gulbenkian organiza desde o dia 1 ao 13 de Outubro
a 17ª edición do Festival de Música Antiga en Lisboa. Entre as
actuacións previstas está a interpretación das Cantigas de Amor
do rei trovador portugués Don
Denis e do galego Martín Codax.
Paul Hilier cantará acompañado
de violas de arco as pezas de Don
Den is, Martín Codax e Jaufré

Rudel. Este festival adicarase á
música da Idade Média nas
vertentes sacra e profana. +

• II Festival
de Rock .
en Valdeorras
12, 13 e 14 de.Setembw son os
tres dias nos que se desenvolve
o II Festivaldeorras no Barco,
en Ourense. En r~lación ao pasado ano, hai modificacións
como engadir unha xornada ·
máis de música. A asociación
Sil Rock é unha das

responsábeis do proxecto que
pretende promocionar aos grupos de rock alternativo do Estado. O Xoves 12 , a partir das
nove, actuan Sindicato del Crimen, Def Con Dos, que r~pi_ten
despois do pasado ano, e.Reincidentes; o Venres 13, Los Feliz,

parte e ao longo de todo o mes
desenvólvese a V Olimpiada Deportivo~Culw.ral nos que a participación divfdese por categorías
de idades. Natación, futbiño, tenis mesa, voleibol, ciclismo,
chave, teatro, carros de bolas e
xogos populares son só algunhas
das actividades que os viciños de
Vite poden realizar para despedir o bon tempo.•

• Celebración
da Romaxe dos
Crentes Galegas
Este ano, o lugar elexido para a
Romaxe dos Crentes Galegos,
que chega a sua XIX edición,
. terá lugar na comarca da Ulloa o
Sábado 7 de Setembro. Os
cenários escollidos son dous: O
Rosário, na parróquia de Lestedo
e Vilar das Donas, da parróquia
do mesmo nome, e ambos no
concello de Palas de Rei, en
Lugo. Esta reunión, que cada
ano reune acentos de crentes,
escolleu estes lugares polo seu
sentido relixioso xa que se tratan
de pontos de encontros dos
peregrinos. O programa comeza

ás dez e média no Rosário
transladándose ás seis e média da
tarde a Vilar da~ Donas, onde
haberá actuacións de grupos de
danza e gaitas. Coma sempre, o
encontro servirá para .reivind_icar
unha lgrexa achegada ao povo e
galega.+

•ASemanado
Teatro de Cangas
desénvolvese con
éxito de público
Os viciños de Cangas e de arredores continuan apoiando o teatro e disfrutando das compañias
que toman as ruas e as sás teatrais
en Cangas. A Xl11 Mostrado Teatro, cun importante recorte económico, goza de pre tfxio e aceptación como asi o veñen
amasando as compañias qu xa
pa aron pala vila do Morrazo.
Sempre Ubu, unha sátira antica,
pitalista protagonizada por Cels
Parada, que colleitou importantes exitos no Estado ca seu traballo, deixou satisfeito ao público.
Outras actrices que xa actuaron
no cine Galaxia de Cangas son
as integrantes da compañia madrileña de teatro Las Veneno, que
invitan ao público a un viaxe curioso en avión até Nova lorque
coa obra Veneno para ti. Po1a sua
parte, no teatro de rua, os actores
Miro Magariños e Anthony
John, de Inglaterra, escenificaron
Vovendo a casa. Os dous forman a
compañia Teatro dos Duendes,
que levará esta montaxe a Londres.
Pero a Semana de Teatro de
Cangas tivo máis sorpresas como o Centro Dramático de Viana, Produccións T eatrais do Sur e
Teatro de Aqui coa exí to a obra
Oé , oé, oé. O dramaturgo
Alfonso Sastre tamén estiv
pre ente na Mo tra cunha obra
sua Los dioses y los cuerno ,
interpretada

A edición da Romoxe do ano 95 foi en Couso, Ribeira.
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Produccions N
Tanxarina

Pleasure Fuckers, Lagartija Nick

apre entou
Monstruos de
risa. A ntr <las cu tan cin-

e Burning e o Sábado 14, Psili-

con Flesh, Anphetamine Discharge, Doctcrr Explosion e Héredeirns da Crus. As entradas costan
cada dia .mil cincocentas pesetas e para os tres hai un abono
de tres ' mil cincocentas. A
acampada é de balde e, de ·calquer xeito, para acadar máis in. formación está' o teléfono 90808~ 636. +
.

A asociad n

Xiria é a
·encargada da
organización. •.

O San Caralámpio: a olimpiada vinícola de Melide
*-X. ' DO.Ml~~os .F UCIÑOS

Aló polo ano 1.946, e nunha
taberna de Melide, naceu a
Festa do San Caralampio (Caralampio ou Festa dos Borrachos versus xerga popular),
gra~ias a tres persoeiros, que
souberon axeitarse a realidade
da época, dun xeito ocorrent~
e asemade intelixente, eles foron: D. Alberte Lafuente Rodríguez (médico municipal titular), D. Jesús Noguerol Piñeiro (industrial da vila) e D. Jesús Fondevila Castro (funcionario municipal).

queno, no barrio de Vista Alegre
A verdad e é que senótY fos~ pode Santiago, facían ·á memoria
lo doutor D. Alberte a festa
non existiría. O doutor, santi- , de San Caralampio, unha curiosa procesión, onde levaban en
gués de nacemento, importou
esta festa .tradicional melidá do
andas a unha muller discípula da
"Cofradía do augardente".
barrio compostelán de Vista
Alegre, onde-· se veneraba ao
É de xustiza salientar a vea humaglorfoso mártii; Sart Caralampio; grego do século VII, martina do galeno D. Alberte, coñecido popularmente tamén, como o
rizado po,r uns. acollidos nunha
funaadón súa, nun ataque de · "médico dos pobres", ao que se
".Oelirium tremens" . .
adica unha túa ao seu nome, que
se inaugurará o sábado día 7, ás·s·
do serán, á alturá do bar Liñares.
Tenme contado o meu éoetáneo
e amigo, director e autor dramático, Roberto Vidal Bolaño, que
O triunvirato fundador, soubo
aínda se lembra de que sendo pearincarlle á Dictadura do bizarro

xeneral ferrolán, un sorriso de
desenfado, e. induso de crítica
cotidiá en clave metafórica. Así
tódolos anos e na barbería de
"Paco das nenas", na súa cristalera, había -un único c·artel
anunciador da festa, en clave
humoristico-crítica, onde todos
podiamos ser o títere, nese teatro popular e respetuoso do "Barriga Verde" caralampián.
Xa falecidos os fundadores, a
que~ 'a vila ten de agradecer
tan "iluminada idea" de crear a
n~sa festa, está nas mans, afortunadamente, dos colectivos

· penísticos a autoxestión de levár a bo termo esta olimpiada
vinícola, que é o alicerc·e do futuro da Nosa Festa.
Quedades convidaos a "festa dos
borrachos" (o dia 8 de Setembro), dende unha perspectiva respetuosa e de tolerancia que resumo en: "Podemos estar cheos ...
de ledicia, humor crítico e respeto a todo "quisque" vivente".
Tamén hai pementos, cachelos ··
nas pallas, debuxo infantil, tiro
á lata con escopeta de pao, traca, música e viño a eito. •
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canta de libro$
fin,itrva , os· grandes media, coa .
CNN á cabeza, construiron unha
guerra "limpa" sen mortos, cunha
eficácia emitid.a en directo pero
nunca contrastada. Unha guerra ·
televisiva que deu a entender
que Kuwait era un rexiíne demo,
crático e o lraque un estádo fas,
cista e sanguif\.ento imaxe -do seu
primeiro rríand.atário.

Autodefensa·
frente
·aos media
Título: ¡Ojo con lo media!
Autor: Michel Collon.
Editorial: lru.

O obxectivo da G~erra do Golf~
non foi outro máis que o de des,
truir o poderío militar ir?qui que
se es.tava a consolidar como un
dos estados· mais fortes da wna,
cunha política claraménte distan,
ciada dos mandados ianquis, e de,
se modo con,
trolar unha
das zonas de
pro clü c i-ó n O traballo
masiva de cru. inclue uns

;Ojo con los media! é un traballo
de análise xomalística que toma
como cerne da sua investiaga,
ción a información proporciona,
da polos meios de comunicación
ocidentais sobre a Guerra do
Golfo, descobrindo que se tratou
dunha grande montaxe mediáti, ·
ca, na qu a maior parte das no,
va for n preparadas e montadas
con anrerioridade coa intención
de pr p rcionar unha ver ión
particular do conflito.
A editorial basca Iru, adicada a
publicar o textos de diferente
autore basca en língua castelá,
escolle desra volra unha tradu,
ción do francés ·para a sua colee,
ción, dado o enorme interees
que apresenta este título. Trata,
e da sínte e dun traballo reali,
zado polo xomalista belga Mi,
chel Collon e a ua equipa de
colaboradores que emprenderon
un labor de investigación xorna,
lí tica en torno a alguns dos
confrontarnentos dos últimos
ano . O núcleo fundamental da
análise centrouse no diário fran,
cés Le Monde, no belga Le Soir,
nas cadenas de televisión fran,
ce a TFl e Antenne 2 e na
belgas RTBF e RTL.
No cas da Guerra do Golfo o
traball con i tiu na elección de
todas a nova referidas directa,
mente a conflito e ao panorama
internacional, ubmeténdoa a

O traballo condue que as novas máis sensacionalistas que abrian xQmais e tetexornais referidos ao conffito do Golfo estaban argalladas.
SYGMA

contrastación coas versións pro,
porcionadas polos despachos de
axéncias e comunicados de pren,
sa dos paises árabes. Ao mesmo
tempo recolleron,se restemuños
de xomalistas e enviados espe,
ciais que foron desprazados á zo,
na. O resultado <leste labor le,
vounos a concluir que a maior
parte das nova mai ensaciona,
li tas que abriron xomais e tele,
xornais estaban argalladas . Nal,
guns casos simplesmente e trata,

va de ocultar unha parte da fil,
formación, neutras, sobre todo
no caso de algunhas das imaxes,
foran preparadas con anteriorida,
de e mesmo rodadas en lugares
tremendamente distantes do
conflito. O grande reverso gráfi,
co do confl.ito constitueno todas
as imaxes que foron ocultadas de
forma deliberada: as destrucións
de Bagdad, os miles de mortos e
feridos iraquies, os edifícios civis
derruidos, e un longo etc. En de,

Os restantes -consellos
exemp l os para avaliar
analisados: de forma
lugoslávia,
inlediata· a
S9mália e
Peiu son ou, c~lidade· da
. tros exem, información
· plos concre,
tos dos níveís que se nos
de interven, está a
'cionismo que . subministrar.
exercen prin,
cipalmente
os USA se,
guidos e apoiados polos seus
aliados ocidentais en todo o
mundo. Detrás deste interven,
cionismo non está só o desexo
de afianzar un control militar es,
tratéxico; senón que se agacha o
brazo armado das grandes multi,
nacionais.
O estudo rernata concluindo que
a información nos chamados
meios libi:es é unha propaganda
máis eficaz que. o resto en fun,
ción de catro filtros combinados:
A propriedade capitalista dos

CRONICA

1

\:in~9 relat9s -

de Mario Couceiro
Xornalista e poeta, Mario C0uceiro
oferece o seu primeiro achegamento á
narrativa galega con A primeira fase e
outras riarracións, que publica a
Editorial Tambre. Couceiro naceu en
1920 e colaborou na revtsta ferr~lán
Acuril.xo e tamén en publicacións como
La Noche . As suas incursións na poesia
foron escritas en castellano pero agora
as raíces galegas afroran nestes cinco
relatos cun estilo pausado e realista. A
sua visión dos fuxidos e do medo da
·
Guerra do 36 tamén aparece nestas
·páxinas. • ~

A última novela de·
Xavier Manteiga
Edicións Positivas apr~senta Sinfonia
inacaba4a, de Xavier•Manteigá cuxa
anterior
entrega fara
Mor.er_na

herba. Neste .
novo libro
cóntase a
h.istória do .
señor
Troncoso,
funcionário
que na busca
dun paquete
de correos
para o seu xefe ve como cámbia a sua
vida. O suspense e a comicidade .
presentes nesta novela.converténna
nunha leitura fácil. Manteiga ten feito
incursións en poesía, novela e en
· guións documentais e.
c~nematográficos. +

Facsimilar do traballo
de Xesus Ferro
Cóuselo
· A fundación Penzol e a Editorial
Galaxia publican conxuntamente a
edición facsimilar. de A vida e a fala
do~ devanceiros, de Xesus Ferro .
Couselo. Esta escolma de documentos
en lmgua galega dos sécµlos Xllf ao
XVI representa o esforzo do
investigador por atapar fontes para
unha história da Gal iza e apareceu por
primeira vez en libro no ano 1967.
Ferro Couselo de5cobreu moitos <lestes
documentos e ttaballou na sua análise,
contribuindo a enriquecer a parte
histórica correspondente á Babea Idade
Média da Gal iza e nomeadamente de
Ourense. +

Viaxe de ida e volta

FU XI DOS
Juan Noya

OS VELLOS OFl.CIOS
Xos~

Vázquez Pintor

AS COMISIÓN$ OBREIRAS
DE GALICIA

José Gómez- Alén

•

Xerais apresenta un libro sobre as
•aventuras dun caracol titulado Viaxe
de ida e volta, escrito por Anxela
·Loureiro e n;comendado para leitores
maiores de oito anos. Este caracol, un
dos. tantos que hai na Galiza, ten que
cambiar de leiruga porque alguen
cortouna. Para un ser tan pequecho, a
viaxe é unha aventura porque pode ser
lambido por unha cadela ou cair
nunha tea de arfi.ñ.a. As persoas tamén
se converten nunha ameaza para el. As
ilustracións deste libro son de
Enjamio.+

¡,

,.
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conta de discos
1

... '

:;;. ·

meio~', ,que cada dia -está máis
concentrada e é· cada vez mais
dominante. O irnpacfo.da publi, ·
ddade e a gral}de poténcia das
multinacionais que están detrás
é sobradamente notória. A exis,
téncia de múltiples v ínculos co
pede"r políticó e as suas 'estraté,
xias de informq.ción,desinforma,
Ción. A ideoloxia ambiente do,
mina a boa parte dos xornalistas
~ impregna o seu traballo,· sendo
ou non conscientes cliso. A clave .
é a sua acción combinada: se o
sistema estivese baseado tari só
nun destes catro pontos perderia
boa parte da sua eficácia:.
Como non podia ser menos este
traballo remata cunha série de
consellos para avaliar de forma
imediata a calidade da informa,
ción que se nos está a subminis,
tnir. Obra crítica onde as haxa e
fundamental para comprender
até onde chegan as ramifica,
cións do poder. Neste sentido
. ;.Ojo con los me'4ia! constitue un
auténtico manual de autodefen,
· sa contra os grandes poderes me,
diáticos e o sistema capitalista
que os amamanta.•

t~~é~cias podian ser v~. De fei,
to, a primeira leitura . (superfi,
cial) .do libro, transmitiume s.e n,
sacións agra.,
dábeis: estaba
<liante dunha
poética de .O culto á
fonda trafü, terra ·r emata
ción galega:
paisaxística, por ser cursi
telurista, sau, f etjchis:rp.9;
dosa; aderñais a xéti.ese,
percibia ·un manual de
certo deleite
no uso das primeira
palabra~ . por comlinión.
parte do au,
tor, e tQdos .
estes adoitar:i
resultarme elementos dabondopara unha leit~ra, cando rri~nos,
satisfactória.
Pero teño o mal hábito de reler
os libros de poesía, sobre ~od-0
cando pretendo opinar sobre
eles. E a:segunda ·leitura reve,
loume perfís do liqro ·que non se

evide~cciaran

·da primeir~ vei..

talouse en deus e, para iso, falou
como tm.deus. Pero nori como o
)mos por . partes. Este libro de
deus íntimo das causas peque,
Xavier Seoane constrúese a par,
nas, senón como o deus imposi,
to.r de destinos, o deus máis
tir dunha poética con preten,
eclesiástico. E neste camiño em, ·
sións·abranguentes. Qu.ero dicer:
pezou a encadear tópicos, luga,
hai aqui unha espécie de busca
res comuns.
catálogo· deles
cosmogónica, a ihtención de fa,
resultaría banal, mais non vou
lar do 'mundo, de . todo Q mundo
quedar c;.oas ganas de uns pou,
(de todo o pequeno mundo de
quiños: "todo é vida na terra".
arredor). E para chegar a· istó o
poeta percura límites 'das cou,
~· ... o sol se ergue momo sobre os
sas. Vai á orixe e cria o mundo.- · . campos", "cantas de ouvir os pa,
xaros canta~", ou "o tempo, co,
E a poesia adquire un cariz xe,
mo a água, escotrega das mans" ._
nesíaco no amplo senso do tér,
Mesmo chega a resultar, nalgún
mo: xenesíaco en tanto chega á
criación do · mundo (do seu
momento, case cursi ("s~ngue
das miñas veias; / luz do meu co,
mundo), e xenesíaco ao asúmir
razón edos.meus ollos'1).
un ton bíblico que empezou a
incomodarme.
Na- percura do .ditÓ ton bíblico
cópia (seica inconscentemente)
Porque a tradición· descriptiva
un certo estilo sintáctico entro,
do entorno na poesía galega ten
nizado .como ritual, mais para
a enorme virtude de ser sinxela,
de non ter pretensións de tras,
isa cae nos recursos máis ób.vios
como o de antepoñer a adx-ecti,
cendéncia (de ser sincera). · E
vación. O res.ultado é, por. mo,
Seoane ·pretendeu con este libro
mentos, un ha oración infantil
trascender eses límites. Asi, ins~
de-sas do catecismo.
O culto á terr~ rem,ata por ser
cursi fetichismo ; a xénese, ma,
nual de primeira comunión; o
amor, teleculebró'n venezolano.

Un

os.

SUSO AMADO

O máis lamentábel é que un
concurso como o Premio Esquío
de Poesía galardoe un libro co,
mo ~ste, cando os p_rémios debe,
rian ser para apoiar ·a produción
ousada, o libro atrevido, o que
rompe cos cánons e, por ·iso
mesmo, precisa do pulo que un
prémio con sona lle pode dar. E
no caso, tamén válido, en que o
obxectivo sexa premiar a un po,
eta consagrado, débese (ou de,
berfase) valorar nunha obra a
sua profundidade, a sua solidez.
En fin, trátase (e sobretodo can,
do n a empresa cantan apo rta,
cións de fundos públicos) de
apoiar económicamente traba,
llos que poidan serv ir de ali,
cerces sobre os que construírrno
unha literatura para o p.aís. •

Trascendéncia
cursi
Título: Umhra l de vida.

Autor: Xavier Seoane.

'Editorial: Culeccit}n Esquiu de Puesia. Ferro!, 1996

Confeso que sigo a. achegarme
aos libros gañadores de prémios
de poesia (marcadamente dal,
guns prémios de poesía) con cer,
to receo. Ao mesmo tempo, al,
guns dos libros anteriores de Xa,
vier Seoane gostáranme, e iso
era, cando menos, un bo augúrio
de que, desta volta, as miñas re,

Xavier Seocine.

A. IGLESIAS

EDUARDO ESTÉVEZ

Construindo
unha casa
para todos
Titulo: A casa qut'l nunca tivem<:)S.
Au~

A Quenlla.
Edito: 200 l Producciones Artfsricas.

O último traballo do grupo A Quenlla
é un compéndio de amargura e l dkia,
de pranto e riso, da Galiza nai e
muller. A -casa que nunca tivemos
conta con letras de Manuel Maria,
Xosé Neira Vilas, Fiz Vergara, Mil
Pilar Campo e Xosé Luis Rivas. A
música <leste disco narra as vivéncias
(elacionadas coa Gal iza cun
predomínio da tristura ainda que o
grupo divide o concepto da ca a en
tres partes: o canto elexiaco que
protagoni::a o disco, a explosión do
humor (a Jo tio Marco da Ponela de
" e non hai pai, veña viño") e, por
último, l!Ilha aposta pala esperan:a e o
.futuro.
A Casa é para A Quenlla un musical
no que levan rraballando moiro
tempo; un musical que apresema unha
muller, Galiza, que é, ademáis, "nai·
que non ten casa para albergar aos
filias que pare. É a Galiza á que
apostrofara Rosalia: Pobre Galicia, non
debes chamarte nunca española, que
España de ti se olvida." Este é o eixo do
disco, o sofrimento, a desherdanza e o
desprezo. Regresaíie, Cantiga de berce
para un mariñeiro afoga.do, A flor da

malva, Verbas a wn innán e Memónas
dun neno labrego son algun dos 23
temas que compoñen este Jtsco.
Despois disto, A Quenlla · gu1rá
traballando ne a Casa que "t! un :>ño
xunto ao no e o rio pinga a pinga, a
rniña vida, o mcu am r perdido amor
polas vagoada e coando coa chuvia
eternamente". •

CATÁLOGO ANOSA TEBBA
Solicíteo gratuitamente ao telf. (986) 43

l$ 30

Todos os librqs e as publi'cacións de
E.dicións A ._Nosa Terra, pode atopalos
permanentemente .
nestas 40 lihrarias
de todo o país.
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EDICIÓNS

AllOSAUIUlA
A Coruña
Couceiro 11. A Coruña ·
·.A:renas. A Co~uña
Lvme. A Coruña
Colón. A Coruña
Nós. A Coruña
1-:fernández. A Córuña
Sargadelos. Santiago
Folios Novas. Santiago
Encontros. Santiago

Couceiro. Santiago
Pedreira . Santiago
Sargadelos. Ferro/
Helios." Ferro/
Brañas. Carbal/o
Sementeira. Noia
Cunqueiro. Pontedeume
Do Neno. As Pontes

Pontevedra
Escolma. Pontevedra
Michetena. Pontevedra
Paz . .Pontevedra
Seoane. Pontevedra
Maxtor. Vigo
Cartabón. Vigo
Librouro . Vigo
Sargadelos . Vigo
Limiar . Vilagarcía

Vernet. Baiono
Bibfos. Tui
Atlántica. A Guarda
Dolvi . Lo/in

Lugo
Souto. Lugo
Bibl9s. Lugo ·
Aguirre. Lugo
Segrel. Vi/albo

Porta da Vilci. Viveiro
Xistral. Monforte

Ourense
Torga. Ourense
StYlo. Ourense
A Nova. Ourense
Epi. O Carba/liño_

.
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No seu país, Oskorri segqe ·a
ser unha referéncia ,pero seme.lla que outras propostas non
acaban d.e tc::iU~r na xente.... _
Euskactr é moi cliferente a Galiza, onde··a xente xoven está máis
in.t eresada nos grupos de folk.
En Eu$"kadi o que am;i.sá é q
rock, isa é o que chama á ·mocedade. Non temas· moitos músi-,
cos que se ;idiquen ao folk.

Mestré de trikitixa
Como foi a sua .aprendizax~. da
trikitixa, ·da que está considera. .
do un qiestre?
· Encetei aos lü-11 anos. Son au. todidacte e non fon· de estudar
moitas horas. T eño unha técni~
ca própria, cunha dixitación
peÍ:'soal e cecais por eso podan
considerarme tanto, pero non
me sin to como un mestre. Tento seguer a aprender algo t0dos
os dias. Non é tan importante
saber mil temas como entender
ben o instrumento
que estás a tocar.
Tes que ilo descub rindo todos os
dias e ir aperfezoando a técnica todo o posíbeL

O acordeonista basco Kepa Junquera é un dos
grandes talentos da música folk actual. A sua
mestria á hora de tocar ten impresionado a
grandes músicos como Donald Shaw, o líder
de Capercaillie, quen comentou que "o futuro
do acordeón pasaba polas suas mans" tras velo
Vo tede toca un folk moi evo ..
luido. Planteoulle' iso algun
atranco co puri ta do folclore?

actuar en Compostela. Compositor de ideas
variadas e brillantes, K~pa é un mago da triki . .
tixa (acordeón diatónico basco )- sempre dis . .
posto a investigar e facer ligazóns con outros
músicos e folclores. Despois de editaren "Lau
Eskutara" (A catro mans) co portugués Júlio
Pereira, os. seus degaros condúcenno a se enibar.car nun disco cabo dun artista de Madagascar.

dos xóvenes acruais. Supoño que
no futuro, haberá unha maior
mi tura, mai o que pensamos
que agora pode ser o futuro é poíbel que fique como algo antigo
e ao contrario. O tempo d~rá.

Tiven enfr ntamento cando
partid ab en c ncurs . Agora
non int i e hoque, ainda que
Antes a sua música estaba máis .
upoñ ue e farán comentários.
vencellada ao jazz á hora de fuNo concur os participaba con
xente de carácter tradicional moi
sionar estilos. Agora toca vostede máis estilos cando se en ..
marcad e s meu temas anovados chocaron con esa estrutura. , fronta ás suas composicións •••
Ademai , eu on de Bilbao e o
Eu nen sei nen teño nfvel para
instrumento está vencellado ás
facer jazz. Sinxelamente, tiven a
zonas rurais. Coido que paseniñamente vai trocando a mentali. .
necesidade de xuntarme cuns
dade verbo dese apartado. Na
músicos ~ os da miña zona o que
Galiza téñome atopado persoas
dominaban tecnicamente e onde podian aportar cousas ·era no
máis aberras e moito máis coñecedoras do que se está a realizar
jazz. Nunca pret'.endin elaborar
jazz. Foi unha etapa, igual á que
no eido do folk. En Euskadi non
tivemos cando colaboramos cun
hai moitos festiva.is e non se cocantante de rock basco. Non
ñecen tantos grupos.
son un multi.:.instrumentista e os
músicos que están comigo deben
O futuro do folk pasa por ela.aportarme cousas para o conborar unha música anovada e
xunto da obra.
conectada coa modernidade?
Non o sei moi ben, o do futuro
pGde dar moitas voltas. En Euskadi os ritmos que toco terian sido impensábeis hai anos e ninguén maxinaria que un concerto
de trikitixa puidese encher un teatro. Imaxínome que será na seguinte xeración cando se vexan
os resultados da experimentación

· Que lle resulta máis complicado de facer .á hora de mesturar
estilos musicais?
Preocúpame non caer no,stan,
dard. Moitas veces estás un chisco mediatizado pala xente ~oa
que tocas, xa que tocar como so- ·
lista de trikitixc. ten as suas limi-
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do un .orgullo que algué,n de fóra
de Euskadi coñeza e aprécie a
. m:iña lllPSica. O enfoque que lle
dimos a .esa P.e.za é difere9te a
como ·a 'flña g·ravada eu. E importante que se. lembren de ti
nou~rÓs lugares.
~ ..
._ .

-0- ÓSCAR LOSADA

[

Sempre e§tá en
constante movi . .
mento musical,
tentando argallar
novas experién.cias c9n pu1:ros
colegas. Tenta
non repetirse ·-e
aposta firmemen . .
te por arriscar no
aspecto criativo ...

Unha das ideas. que puido levar
á prática foi o recente álbume
con Júlio .P ereira. Como nas . .
ceu ese proxecto?
Coñezo moito os discos de Júlio
- e encántaine o que fai. Pensei
q_ue había un ca~po por traba ..
llar con· él, xa que son un
amante dos instrumentos de
corda é Júlio ~ un rrÍestre. Pereir'a é un "monstro" do 'ritmo,
é produtor, (oca, .ten moitas
ideas. Teno todo. Foi un soño
cumplido poder realizar o disco.
Ten pensádo continuar traba . .
llando con cantantes en vindeiros álbumes, como xa ten feito
no pasado?
De imediato non vou facer nada,
mais nu~ futuro seguro que recunco co tema.
Creo que é unha
hnguaxe diferente
á da música instrumental. Para
min, como non
son cantante, é
máis difícil e téñolte moito respeto.

' Euskadi
é moi diferente ·
da Galiza.
En Euskadi o
que arrasaé
. .. o ro_ck, iso é
: o que chama
á mocedade"

-Hai Iñoitos músi-.
cos con grandes
Ldeai>', o complica_
tacións e faise un pouco "duro"
c\o é chegar a realizalas. Teño
para o espectador. A clave está
na cabeza unha chea de proxecen saber aunar os estilos diferen- , tos, pero yeremos cantos saen
tes dos músicos que participan
adiante. As veces é un esforzo
na obra.
moi grande realizar algo porque
teñen que coincidir moitas causas, non chega só coas ganas .de
Como foi a S\Jil experiéncia co
gaiteiro galego Carlos Núñez?
facelo.
Un tema dos que meteu no seu
álbume é ineu, e para min é to-

Está subindo o interese nos últimos tempos por este instrumento. Xa contamos con bastantes profesores e agora é doado aprender a tocala eri moitas
vilas. Hai -escolas que ensinan
cou~a que antes non tiñ'amos;
. hai xente_que . o apliéa ao folk~
ao rock, existe un_amplo abano
de posibilidades entre unha
mocidade que se ámosa a cada .
dia máis Lnteresada por aprender. ·

Hai moita xente que toque a
trikitixa en Eusk~di?

Sendo, como dicia
antes, un autodi.dacta, en quen se
fixou para apren.der?

Collín detalles de
todos os vellos que
tocaban en Euskadi. Hou b-o un ha
época dourada que
non se repetirá,
con tres xeracións
. moi fortes das que tiven a sÓrte
de coñecer á segunda e á terceira.
Isa xa se perdeu, ainda que agora
ternos un nível moi alto e xente,
como Tapia, que tocan excelentemente. De fóra encántanme
Phil Cunningham e Mairtin
O'Connor. A verdade é que admiro a todo aquel que toque un
acordeón,. pois é algo b~stante
complicado.•

O ES~UDQ DA GALIZA bESEt'IADQ PQR CASTELAQ
EN ~ERÁMI~A DE SAR~ÁDELQS
1 PLATQ ..... 1.300 PTA
2 .............._
;. 2.500 PTA
+ 160 PTA.

DE ~ASTQS DE ENVIQ
PA~AMENTQ A MEIQ
DE~HE2UEQUIN~RESQ

NA~QNTA

DE CAIXA GALl~IA
2091 0501 683040001024
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Alexandre Finisterre,
o.éditor do exílio de 1939--19... ?
*

Aub, Emilio Prados, Pedro Gar,
fias, José Moreno Villa, Domen,
china, Manuel Andújar, Américo Castro, Juan Marichal, Fer,
nando Varela ou Francisco Aya~
la. Deste xeito, o nome de Ale,
xandre Fi.µistene ficará por sem,
pre vinculado aos nomes claque,
les que contribuiron a que non se

ISABEL GOMEZ RIVAS

Alexándre .Campos Ramírez era,
en 1936,. un rapaz galego que tiña
só dezasete anos e que acababa de
flll'ldar; ·xunto co poeta Rafael
Sánchez Ortega, a revista quince,
nal -Paso a la Juventud, da qu_~
únicamente sairian tres números.
· No editorial publicado no
derradeiro deles, datado o 5
de xullo do 36, faciase mani,·
festo o talante hheral ·dos
seus pTomotores através
dunha aberta confesión d;· ·
fe- rao progreso do home:
"sen dúbida a .civilización.'
que sairá das nasas mans~a,
mén tera os seus erros. Mais,
.poderá ser máis odiosa que a ·
vosa? T emos demsiado con, .
fianza en nós" na evolución.,
no Home, para non afirmar
que será moito .máis xusta,
máis valiosa que a vosa por,
- que se acercará moit máis á
vida". Estas frases son a anti,
tese do espiritú inmo\rilista e
autoritario do réxitne do xe'.
· neral Franco. Non era difí,
cil, pois, adiviñar que o futu,
ro de Alexandre Campos
non estarla do lad6 dos- ven,
cegares da guerra civil. En.
. efecto, despois de sufrir a re,
presión franquista, Alejan,
aro Campos consiguiu sair
.de España en 194 7. Era o
inicio -dun exilio· no que· se Alex.andre Finisterre nunha intervención pública.
entregaría !is dúas vocacións
perdera o legado cultural e histó,
que marcarían a súa traxectoria
rico que a dita.dura do xeneral
biográfica: a poesía e o labor edi,
Franco intentou esnaquizar.
tonal.

. Revistas no exílio

-Fóra do Estado españÓl publicaría
a maior parte d.~ súa obra de crea,
ción liteIC!ria, composta por poe,
marios como Cantos Esclavos ,
Cantos rodados (con ilustracións
de Picasso), 18 de julio , Cumbres
.borrascosas e Café coña y puro ,
ademáis de Rial. T amén foi o au,
. tor de diversas antoloxias de poe,
. sía latinoamericana e galega, acle,
máis do ensaio Con, sin, sobre,
tras la Poesía e do ballet Del Amor
y de la Muer.te que foi estreado, a
finais da década dos coarenta,
nalgúns dos máis importantes es,
cearios europeos, como o Con,
vent Garden de Londres, o Feni,
· ce de Venecia, o Liceo barcelo~
nés ou o Palais Chaillot de Paris.
A descripción do polifacético
perfil de Alejandro Campos non
qued;;i.ria completo sen unha re,
ferencia ao SeU intenso labor CO,
mo editor. A especialización. en
artes gráficas que adquiriu en
Lon.dres, Turin e Lau.san ne,
convertiuno nun verdadeiro ar,
tesán do libro.

GUA TRADU .CCIÓNS S.L.
Vraducción directa e inversa- e
interpretación: · gal~go, inglés,
francés, alemán, italiano,
portugués, ruso, español, etc.

TI·aduccións técnicas e xuradas.
. Rúa Santa Marta 38 Baixo 36202 Vigo. Teléfono e Fax: (986) 4'.3 52 59

o nome da Íocalidade da Costa da
Morte, Fisteri-a, na que naceu en
maib de 1919, foi o segundo e
·único apelido que Alexandro
Campos tomou para firmar a súa
obra e ~amén o que lle serviu para
bautizar a editorial que abriu en
México e que, antes que súa, foi
patrimonio do pensamento e da
literatura do exilio de i939. Nos
seus obrado1ros da rúa Galicia
284 -ubicación intencionada ou
fruto do azar'?- foron imprenta,
das máis de un milleiro de obras,
asinadas entre outros, .por Max

Alexandre Finisterre tamén foi o
fundadm e director de Ecuador

OºO'O" Revista de Poesía Universal,

1

publicación que revela tanto a
súa paixón pola poesía como a
coi.dada confección que prestou a
todas as obras que editou. Sobre
esta iniciativa, Finisterre ten escrito que " o dos eros é pra aclarar
que nos refrimos á liña máxima: a
Poesía. ( .. .) O Ecuador é a apaer. ta máis alta que pode darse a esra
fodida laranxa achantada polos
polos". O cerro é que as páxinas
}laquela revista foron compartidas
palas principais plumas do exilio
intelectual español do 39 e ta,
mén por escritores latinoameri,
canos como Miguel Ángel Astu,
rias, José Vasconcelos e Octavio
Paz. Ecuador 0°0'0" foi, sen dúbi,
da, unha plataforma que puxo de
manifesto o ac.erto de José Gaos
ao acuñar o termo transterrados
,que sempre pre~eriu á verba desterrados, para aludir ao desprazamento dentro do marco dun mes,
mo espacio culturat' que protago,
nizaron os exiliados españois.
Dos talleres da ·editorial radica,
da en México, .tamén saiu Com,
postela. Revista de Galicia . Ftnis,
terre, fundador e director da
mesma, sinala que naceu como
unha iniciativa paralela a Viei,
ros, que tan importante papel
estaba a desempeñar, pero
cunha función completamente
· distinta, pois tiña unha orienta,
ción estrictamente literaria e
cultural. Entre os seus colabora,
dores, cómpre destacar os nomes

de Delg.ado Guarriarán, Bal y
Gay ou R. Villar Ponte .. A inda
hoxe Finisterre faméntase da es,
casa a.ceita.ción que obtivo aque,
la revista, condenada, por tantó,
a .un só ano de vida, o de 1967:

Compostela foi unha das empresas
que xurdiron no seo do Ateneo
de Galicia en México, que o
mesmo ·Finisterre fundou e
dirixiu nun primeiro mamen,
to. Dende aquela institución
promovéronse diversas activi,
dade , entre a que cómpre
destacar a emi ión de progra,
mas radiofónicos en ·Jingua
galega, que ran emitid s todo o doming p r Radi
Metropolitana Xela. Evocan,
.do aquele ano , Fini t rr
non dubida en cen urar a ac,
titude do "antig re id nte " ante calquera iniciativa
que n n fo e unha expr sión
m ramente folclórica da úa
terra.
Finisterre mantivo, a ema,
de, contactos co galegui mo
do exílio. Así, durante unha
breve e ta.día en Bo Aire ,
o Consello de Galiza invi,
touno a que se incorporara a
e te organismo. Finisterre
rexeitou e te ofrecemento
por non dispar de tempo pa,
ra asumir as responsabilida,
des inerentes ao cargo, pero
enviou, dende México, va,
ríos informes ao Consello can,
.do, en 1962, este andaba a tra,
ballar para abrir unha delega,
ción naquel país centroamerica,
no.
En Decembro de 197 5, Fini rerre
,que, oito ano antes, fora n me,
ado membro da Real Academia
Galega, a proposta de Francisc
Fernández d~l Riego, Xesú Ferr
Cou elo e Alvaro Cunqu ir retomou a España, nde c nti,
nuou a publicar nova enrr ga
da úa obra poétic . Ademái , co,
menz u a traballar par evitar
que o exilio do 39, de talant [¡,
beral e dem cratic , así e m
eco univcr ais que, egundo ten
inalado Juan Marichal, con e,
guiu adquiri,r a bra d
critore españ is na diásp ra, fo n e ,
quencidos no imediat pr ces
de recon trucción da d mo racia.
A í hai que entender a edición
facsímil que fixo da revista Espa,
ña peregrina ou a de Galeuzca, rea, ·
liza.da en colaboración co editor
vasco Leopoldo Zugaza.
Hoxe, aos seus setenta e sete
anos, Alexandro Finisterre amo,
sa unha vitalidade extraordinaria que verque na súa laboura ao
fronte da Fundáción León Felipe
e ten adicado inxentes esforzos á
recopilación do arquivo do poeta
de Tábara, do que foi o seu alba,
cea. Agora dóese por non atopar
en España interese pola adquisición <lestes fondos docurnentais,
que, de non cambiar a situación,
poderían acabar na biblioteca
dalgunha das universidades ame,
ricanas nas que León Felipe
e·x erceu o seu maxisrerio, o que
sería tanto como condenar ao
exilio definitivo ao autor de Ver,
sos y oraciones de ·caminante. •
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BENIGNO ÁLVAREZ NA ENCRl)CILLADA
'D O NACIONALISMO
..

Cunha erara intención positivista, podemos deducir que, na Galiza do 36 algo se movía irremisibelmente cara unha relevante transformación
da nosa vida política, social e cultural, de non
ter estalado a Guerra, e que levaba visos de
consolidarse en pouco tempo. Así, podemos
perguntarnos: ¿E se a revolta militar non tivese
acontecido, ou inda mellar, e se a sublevación
fascista, despois de terse producido, non tivese
triunfado? ¿Que poeria ter sucedido no noso
país onde, despois de non poucos atrancos,
xa se estaba no camiño que a Historia
nos negara desde tempos inmemoriais?
Lenta, pero progresivamente, desptazábamonos con bastante nitidez -no
plano político- en direción a un
proxecto marxista auténticamente
11oso encabezado por Benigno
Alvare2 que, xunto con Luís Soto e
o médico Carnicero, polo que se
deu en chamar a corrente nacionalista d ntro do Partido Comunista
se xunguirían ao sector máis á esquerda do Partido Galeguista, pro..
babelmente dirixido por Suárez Picallo e -como apuntou recentemente
Carlos Morais- algúns xovens das Mocedades Galeguistas como Luís Seoane
e Pepe Velo, aos que tamén poderíamos
engadir o nome de Celso Emilio Ferreiro
que era o secretario de organización da
F.M.G. e que escomenzaba a alonxarse do ideario oficial do P.G., a maioría deles ourensáus,
onde a conciencia de país agramaba cunha tntensidade cecais maior que ~o resto da Galita.
No que respecta a Benigno Alvarez -lider ca,;.
rismático do P. C. e do movemento campesiño
en Our(;nse-, xa levaba dende o 31 insistindo
na idea de crear un ·partido autenticamente galego, non dependente das directrices que marcaban dende unha realidade tan allea como era
a de Madrid con todo o que iso conlevaba no
32, no IIº Congreso do Partido, voltou a tramitar aquela petición cunha postura máis belixerante, pero non tivo a resposta que arelaba. Uns
meses antes xa a formulara en Vigo, no Comité
Rexional do Partido onde chegaron a arneazalo
de expulsión por ecesionista. Non ousaron facel poi tiña, xa daquela, demasiado peso, prestixio liderazgo políico para que tomasen con
el unha rn dida di ciplinaria tan drástica. No
34, de poi do nefasto re ultados para a e querda na eleición d an anteri r, fi i un dos prim ir que intuiu que había que apo tar pola
cr ación dunha c ali i n democrática en Galiza qu defende e a feble R pública -que non
11 entu iasmaba p r er de caracter burgués- e
abandeirase a con olidación do Estatuto de Aut n mfa, xa que log , d utro xeito, e vendo o
que acont da a niv l de Estado, sería imposíbel
l val adiant .
A principios do 36 acontecían demasiadas couas que non p dían pasar desapercibidas: A eleición de Azaña como candidato á presidencia da
República xunto coas eleicións de Febreiro nas
que, republicáns de esquerda, socialistas, comunistas e galeguistas, formaban parte das candidaturas da Fronte Popular. En Galiza xa se producira máis de un trauma na elaboración de listas, pois o aparato estatal do P.C. impuxera un
candidato' extranxeiro' na provincia de Pontevedra con posibilidades de sair, que logo foi deputado en Madrid, pero que descoñecía boa parte
da nosa realidade e que deixaba, máis unha vez,
aos militantes autóctonos totalmente frustrados.
Benigno chamáballe "o querido compañeiro de
]aén que viña colonizar o noso marxismo de pureza e lealtade". En Ourense compartía amlzade
e lista eleitoral con Alexandre Bóved.a na que
partían con bastantes posibilidades "de obter escano e que fpra descaradamente empucheirada
por Calvo Sotelo deixándoos fóra das Cortes españolas sen opción a celebrar as eleicións de
novo naquela circunscripción con argumentacións bastante escuras, mesmo desde as propias
filas da Fronte Popular~ Foi a única provincia
galega na que gañaron as dereitas.

SANTIAGO PROL
BLANCO

Benigno Álvare:z:
no único retrato que se
conserva del.

'Tanto

Benigno Álvarez
coma Alexandre
Bóveda, cada uñ
dentro do seu
proxecto,
estaban
chamados a ter
un protagonismo
sobranceiro no
porvir do naso
pobo"

O 1º de Maio logrou convocar unha iménsa
manifestación na capital que impresionou fondamente. ao. resto das forzas políticas. Fora un
acto popular reivindicativo de carácter 'miliciano como resposta ás provocacións dq deretta e
dos militares naquela atmósfera larvada de violencia que mais pronto que -tar<le ía ·estourar. O
PC tiña máis de 8.000 militantes moi activos na
provincia, entre campesiños e obreiros, principalmente do ferrocarril e el era o artífice do
gran número de afiliacións. Era pois, un líder moi respetado e temido polos demais
adversarios políticos.

dos que qespo'is seguiron vivos e coa debida
fideli.dade ás directrices do partido a nível de
Estado. Na c:onsolidación dun ptoxecto similar
ao posíbel ·do 36/3 7 estaba, ademai& do poeta
de Celanoya, un dos ideólogos que xunto con
Benigno Alvarez -organizara o partido en Ourense na época da Républica e que, ademais, "
sentía por el unha fervorosa admiración: Luís
Soto, da Unión do Povo Galego e do. 25 de
Xullo do 64, unha data clave na historia do
nacionalismo galego. Seríanos moi dificil asi- ·
milar agora que nos achegamos, secadra con
máis intensidade, á súa fascinante personalidade- que na elaboración de candidatos e programas ,a esas hipotéticas eleicións ·galegas, BenigEn Xuño fixo campaña de novo ·a
prol do. plebiscito estatutário con
no Alvarez encabezase unha candidatura nunBóveda, no que os dous deron mihas siglas de caracter estatal que non recoñetins compartidos na capital,. princi- . cía o feito diferencial galego e que só vía no
pais vilas da provincia.e neutras ci- ,
interñacionalismo proletario a' solución aos
dades importantes do _país. Eran
problemas. Cabe recordar que a finais dos sedos poucos que crían afervoadasenta, para atopar algo de cancha no panorama
mente nel. Un dos perdedores napolítico galego acederon, por fin, á formación
quela estafa de Guerra Civil codun partido comunista galega -nun congreso
mentounos recentemente algo clacelebrado en París-, que ianda hoxe, camaleove que xa tiñamos escoitado outras
nizado ·noutras siglas e con intentos de aproximación a partidos irrelevantes, non atopa ubiveces. Ao rematar un dos mitins
centrais en Ourense, o veterinario de
cación nei:l espacio eleitoral, pois este está copado polo nacio!lalism_o emerx.ente que homes
Maceda recriminoulle a Bóveda que
-como Benigno Alvarez intuiron con craridade
era demasia<lo brando na reivindicación
adiantándose ao seu tempo e á história, inda
nacional; que tiña que ser máis esixente
para coa nosa realidade diferenciada dende·
que viran como se truncaba o seu proxecto no
todos os ámbitos e perspectivas e que o dereito - derradeiro intre polo devir dos fatais acontecementos.
á autodeterminación era unha cuestión inseparábel da nacionalidade. O PC, inspirado por Benigno Álvarez, tiña unha posición firme e clari- - ~ Existe tamén a tese de que a Guerra Civil se
anticipou varios meses, xa que, se en Galiz:i.,
ficadora do que debfa ser a gobernación de Ga,
despois da aprobación do Estatuto, se tivese
licia. Posuía un proxecto de país autodirixido,
pero tiña tamén un grandísimo obstáculo no
chegado a formar un goberno propio, sería máis
complicada a execución da revolta golpista,
aparato centralista do partido do que, tarde ou
cedo, debería soltar lastre, sendo el moi consposto que, xunto con Euskadi e Catalunya farícente do problema.
an un fronte común armando ªº pobo, aos sindicatos e partidos políticos confrarios á sublevación xunguidos ás forzas de seguridade leais á
É sabido que o 28 de Xuño foi 'refre~dado -desRepública. Parte da tese víuse despois confirpois de varias tentativas- o Estatuto de Autonomía, quizais, iso sí, cunha rnaioría máis dilamada cos vascos e cataláns que aguantaron ao
poder opresor até que lles foi posíbel. Pero iso é
tada do agardado que non facía prever o que
poucos días despois ía acontecer. Estaba enoutra historia pois aquí a realidade deparounos
trando no Congreso dos Deputados xusto canque ser comunista ou ser galeguista era un c.a ncro para la nacíón española e, segundo o pensado os golpistas decidiron derrubar ao gobemo
mento xeralizado entre os militares sublevados,
legalmente constituído da República. Se a Hisser marxista e nacionalista era o clímax na netoria non se tivese usurpado naquel intre velaí
gación da intelixencia. Por iso a persecución e
que, denantes de rematar o ano ou como moiapiquilamento de persoeiros como Benigno
to a principios do 37, habería unha convocatoAlvarez foi implacábel, sofrindo as consecuenria de eleicións ao Parlamento Galego. Neste
cias toda a súa
contrapunto ~e
bemos insistir en
.familia que pa-'
reda estar inoque o P.C. era
culada co virus
unha forza po1ídas súas ·terrorítica de ámbito
ficas ideas. A
estatal e como
represión en
tal non quería,
Galiza fo¡ tan
ou 'tiña medo de
bestial e trauasumir o feito
mática que os
nacional galego,
auténticos espero non así alcuadróns da
gúns dos seus
morte fascistas
máis destacados ,
fulminaron tei- ·
dirixentes, encamudamente
bezados por Benigno ·Álvarez.
aquela resplandecente xeneO político ouraci6n chea de
rensán non esta. ría disposto a Coa 'man enriba do ombreiro dun amigo, aparece Benigno Álvarez nunha fo· talento, fondadeixar pasar a to de 1920 realizada por António Góme:z:.
mente vangaroportunidade
,
dista e auténticamente militante. A máís magnificente que
que os acontecementos históricos demandaban de
facer realidade a arela pola que tanto loitara
deu o noso país neste século.
dende os albores da República, é dicir, a criaTanto Benigno Álvarez como Alexandre Bóve-..·
ción dun partido nacionalista galego de marcado caracter marxista que defendese e liberase
da -3 7 e 33 anos-, cada un dentro dó seu
ao noso país do asoballamento secular no que
proxecto, eran dous animais políticos que estaestaba asulagado. Con outras palabras, a funban chamados a ser a lucidez_por excelencia e
· dación dunha formación ao estilo da upegá, só
ter un protagonismo sobranceiro no porvir do
que con máis de vintecinco anos de adianto.
noso pobo, -aoque lle truncaron, unha vez máis,
Posuía visión persoal e_políticp. dabondo _para
outra oportunidade para atoparse a sí mesmo.+
rachar coas cadeas que o ataban ao aparato
SANTIAGO PROL BLANCO é autor do traballo " Benigno
estatal, senda nós conscentes de que esta afi!'Álvarez, as dúas mortes dun comunista" publicado en Os
mación choca frontalmente coas teses dalgúns
mártires do 36, A Nosa Historia 7 de A Nosa Terra.
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Entre as histurias sucedida~ en
.mática ·;por·q~e o .heroe e~a pai ·custodiado polas tnesmas mostes desalmados tan ilustres o
bublín p'tefer~d_as per. .Ja:rnes·· - · dunha num~ros.a prole e na:-_,,. -- Gas-,"".
,. · · · .. · fillo 'dun labrado-r humilde:
¡90.000 pese_t.ps! ~·,_
~;
]Üyce, había !Jnh3 ~o -salv.am~n,., :_ . .::q~el tempq, nop-ha~i3: out~o . ·l'
.· .. _ ~· , _
_
~
- . . fo ~o"filloilm:nicohome n? ·~i~ . :;e~tadcfmái~ q~~- ci aó"~:al.es~~-~· - .
desp?€ho .. de .--axe~cla
.
fey, o r(o que atffl~esa~ a capu,al
.Añ-re >as pres1ons · da ·opm1on . '" .
estaba datado e(\ Roma
l,m_axi~o as deliberacións desirlandesa. Un..di~-- de !nve~> ,. '· p:~~olJf'.~ ~o ·.~i.seiable pai ric~ . _e informaba_dun -tributa pandilla ~ togada e se me
esce. inozo forrado de·.cart-0s.:éa- . - aé~p(ouJac;:éi ~un, donati_vo .ao . · _naJ -icalia:r:i9 ..qtte fixaba en
revolven as vísceras' como se
. eu- ou .·tirQuse ·as:-frias .e. esc;µras.~-, s'alva~for· d9 .seu.:.fi)ló..c." Peulle~ · -'. 90.000 pesetas· o valor dup ·n.e-:· · -tivera tragado ·un ·litro de rici'~auga~ fluviais .. A. únic.a persóa : ;" deulle.:~,H.Jrtl~a :_übra!_. Un xe>r- -. -· n~·.mórto 1"porgue . e·ra -can,pesi- ·_ no. ¿Usarian- máqu_ina - ~'!lcula. q~ .acudíµ :n.é. - ~.u-· aüxilio, x~- " md dúblinés:_Cit:u,lo~:' ~~Agota: . xa · -.. :'ñ-~"_. _Q Yapaz fo~a ?irop~1ado
.dor~? ¿Tomarfan co~o referen- ·
· gándose certamente"a vida=,; frii-· . · ~ábenjqs · eñ .C:a.i\~o -~vaf<)r~ Fufa- . · d~ --mal~-:mariei!a p~T-_'u~con- -·-. ~e _o ¡)rezo do vac6n ou .da du. ~
_ .- ~.. ~ .up-. pül?re· in<?~"JJ?~y~".qü~·: p~\>~~,,' ,~}lo ~o-. J~~~ . ~U~}O. jn9~9:·v~le•. ·c.~~m.:~o~--t«:."l.~r~f.i0f..,que~0ad~m'áis
da de ovos-I,S~ .é que os Ceñt:.~,
--· ....,. ·'-" · · por alí:' " · · ~ -- ~-.. :. · · ·:· ~ ·_, :-· · __l!nlta Hbt~~. '.·, · , ,::.. '. ~ ·, · -· ·... : t~su lt9u" un senye~Qnza..:7 Os
¿pensaron no valor dos seus f1~··
· - -·'. ~ - · :, ·: _ " ~ ·_ · .- _' : ·.·· -· · · · :
" pais da· cr,i atuta acudirnn a un
llos? Eu ~011,_son...quen de poñer
·-·~
111_6zo~~..~~'.tlJ?~ari?., -~ª~-~'
e'mhta_b~ ~u·~~-~t~ltis~o.ri~1 a~{, ,. -fr~'bunal ~~a;a:~9r!.gafo a pagar · prez<? 'a unha ~ida human~, p~- · · .. vo_u~é grá'é tas ~ est.a- ·
ler: unha not1tia- que me · a mdemmzac1on e toparon cun
ro agora xa se1 en canto f1xaria
providendal ·interven'. deixou abraiado e que~ de.:
)cu ices tan. obxectivos, tan oba indemnización por un desees
ción do 'profetariado, pero 'o ·
moscra como; ás veces, o munxeccivos, que e~cableceron o
cipqs que asinaron a sentencia,
salvador pillou unha tremenda
do rion vai nin para <liante nin
valor da vida dun neno en fonen caso de ter a desgracia de
para atrás senón que fica in- -. ción da súa orixe social. Agora
ser atropelados. Daria por eles
pulmonía -e· tivo .que ser hospixa sabemos o que vale para esun patacón falso.•
talizado. A cousa. resultou ·dra- - móbil como un pastel de bosta
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; ~ompre criar-

un mercado
do libro galego'
Que recomenda ler?
Algún autor moderno, pero tamén
as grandes novelas do século XIX.
Obras que como Ana Karenina ou
A Cartuxa de Parrna a xence deberia pararse a ler.

VIDAL

Que está a ler?
Textos sobre o escritor Roberto
Bazlen. A sua novela póstuma, O
capitán de altura, e un ensaio sobre
a sua obra da escritora italiana Patrizia Lombardo que se titula Lugar
para retomar ou lugar para ir. Tamén aproveitei esca tempada para
reler a novela que fixo sobre el
Daniel del Jiudice, O estádio de

·•

Winbledon.
CoPio valora o momento literário
tendo en conta os orixinais que
chegan ás editoriais?
Moi positivo. Está chegando moi
boa literatura. Pasamo por várias
fases. Nun primeiro momento oferecianse orixinais en galego que
tentaban facerse pasar por literatura pero que non tiñan nada que
ver con ela. Logo empezaron a
chegar cousas ben redactada e
que chega agora on text c n
111oiro valor literário.

O Cangro de Muxia
deseas ter.ras t~n qu~ saber que
técnica do cor\gro curaen Muxía, onde os·mitos e a rea- .
do, tal e como hoxe se fa¡
lidad~ _ se mesturan ata confunen Muxía, xa aparece cidirse, a adaptación ó medio é
tada' nalgúns documentos de
unha das características que deprincipios do século XVII, pe.finen ós seus habitantes, que sa~
ro. hoxe en día, pola introducben aproveitar para si, o que nun
ción de sistemas moito máis
principio semella inhóspito e de- . modernos e eficaces, como é-o
·uen non é destas ter.ras ~
sacougante, ch,egando· a crear
uso dos conxeladores·, perdee pun extremo do porto,
paisaxes prqpia.S _dignas d~_ figuron o seu apoxeo. -_
camiño do santuario da
rar nunha ··antoloxía da "art
Virxe a
ca, grandes estacaland". Pois esta fprma artística
veÍla técnica, do curado ou
das das que colgan peixes aber:na que a p"c:iisaxe .s.~ _cópverte
secado do -congro, comeza
tos; coa carne ennegrecida e ennunha grande éxpr~~~ón..d0s s,enco esmonifado, consistente
durecida polos ventos e o sol, po- . · . timentos, aquí, con estes se·caen a_brir a cabeza do peixe pola ·
de, sen dúbida, pensar que _está
doiros de 'c'ohgrn que perviven
metade para facer.lle un OC0, por
nun campamento primitivo, e
como proba dun-dos máis antimedio do que se pode enganchar
sen embargo, esa paisaxe de pei-·
gos. métodos de conservación do
ó banco de traballo, onde se laña
xe seco, ata non hai .máis.de cfupeixe, _fala por si d.e ,·como os . ou rasca para lle sacar as tripas e
. cuenta anos, era habitual en coda
.mesmos -ventos, que cantas veces
parte da espiña, -antes de lavalo
a costa galega, e hoxe en día.
impiden ós homes saír a faenar,
varias veces en auga do mar.
consérvase porque o demandan - serven .para preparar q peixe e_ Cando está ben limpo, ·ábrese e
dar de comer cando .o mar non
de fóra de ~alicia.
estírase envarándoo cuns paos
/
está de-"bo xorr:e1 cando as inclede can~ que impiden que as carQuen non é destas terras pode
mendas· traen tempos-dé necesines, ó secar, se enrosquen volpensar q1le, a falta de recursos " -· dádes. Evident~merite, estes non
vendo á st'1a posición natural; ladestas xentes, que foron capaces
son iso que un predicador daría
go fáiselle Unha serie de ocos por
eri chamar os "designios da prodé domar ós máis tnortíferos saltoda a carne, o que lle dá esa
seiros do Atlántico, perdura nesvidencia", senón a capacidade
aparencia de caprichosas celosíde adaptarse ó medio, que diría
tes tempos tecnolóxicamente
as, que posibilitan o paso do aire
un sociólogo ou un etnógrafo.
tan avanzados, Pero quen non é
e o curado do peixe.

. Querr non é destas terra'.s, que se
meten· no mar coa ab.rupta furia
dos acantilados, chega á elas
predispósto a xulgalo todo coa
· nidez~ dos mesmos salseiros que
· - as:.:baten con teimosía, arras~
trando mallantes de desgracia.
p~

.,.
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Cales son os principais problemas
cos que se enfronta a indústria
editorial no país?

A

sí estirado, o congro cólgase nunhas estacas que
reciben o nome de cabrias, tendo que movelos desde a parte máis alta destas á
máis baixa á medida qu·e as
pezas de peixe se van secando;
ata_que, nun proceso que, se
non chove, pode durar entre
quince e vince días, escá lisco
para o mercado, preméndoos e
envolvéndoos en fardos de
entre dez e cincuenta quilos,
que se venden en diversas zopas de Levante, Aragón e
Castela.

É moi difícil asentar unha indú tria
editorial en Galiza. A política de
axudas ás editoriais deberia contribuir a enfortalecer o sector e n n a
descruilo. Agora mesmo o problema
máis grave e a política de subvencións indiscriminadas que pratica a
Xunta. Concédense axudas moi
sustanciais a editoriais pantasmas
criadas por duas persoas, que ao
úníco que contribuen é a fomentar
unha competéncia desleal. Non ten
sentido que- se malgaste o diñeiro
público cando existen editoriais
cun traballe real, con compromiso
e con interese por publicar.

E

Cai é o reto, ntáis importante do
libro galego?

,.

curioso que na propia vi_la da Barna, este peixe,
así conservadq, non 'ten
ningunha aceptadqn e só,. se
se encarga con dous ·días de
antelación, por aquilo de que
hai que poñer o peixe a remollo, no mesón ·'.'Pedra de
Abalar", saben e poden -preparalo cunha exquisita receita que a súa cociñeira lembra
e garda cor:no ouro en pano,
para uso e disfrute no seu restaurante.•

Criar un mercado de literatura galega. O mercado do libro galego é
inexistente. 'Exduindo as obras
. que entraron no m'undo. do ensino
e média dúcia de escritores, o resto
r>.o-n vende máis de 250 exemplares. P~dense publicar 1.000 títulos
ao ano, pero do 90% non chegan a
venderse 300 exemplares. Se reflexionamos sobre isto dámonos conta de que é un disparaté.•

-·

rmque

Julio Boc,ca

, xX

Non se prodigan os
espectáculos de bailado de
alta calidade. A visita a
~}a liza desta· ar~ista· arxentino·
excelente
.. _.,e unha
.
.
.

,.-~ ,~,.

z~o
w

me ll or _níve l mundial. Mágoa
qµe estes espectáculos non se
· l_tian nos
·' programas
· ·· de ·
inc
- festas e se poña ao alcarrde .
d un gran pu'bt·ico saturado .de
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A
de
San Vitóiro, aldea do concello- de Allariz, órganiza Unha

~P.equena Feira' do Libro Gckgo do 13 ao 15.dé 'Se·t:~mbro.

Cangas
• ~XPOSICIÓ~S
IG LES IAS

PASTO RIZA

Obra do pin tor loca l recentemente finado a partir
do 2 de Setembro na Casa
da C ultura ,

•TEATRO
M OSTRA DE TEATRO
COMICO E FESTIVO
A Asociación Xíria organiza doutravolta a Mosrra de
T eatro Cómico e Fes t ivo
que comezou o pasado Luns
1 a sua XI II edic ión. U nha
das pezas mesrras do programa Oé, oé, oé unha mon taxe recente de Teatro do
Aquí, pódese ver o Xoves 5
no Cine Galáxias. O mesmo
dia no pub Can is Lupus o
grupo Axouxere pon en cena En pecado bancário. Para
o Yenres dous pases de mimo, o clown italiano Paolo
Nani apresenta a peza Risa á
carta no Cine G aláxias e O
Pallasete Rimbot actua n o
Cani:s Lupus. Xa no Sábado
amostra escolleu para a xornada de peche Los dioses y
los cuernos da compañia castellana Producciones Ñ e
para a clausura a actuación
na Praza das Pontes do Ceo,
tro Dramático de Viana. O
Domingo 8 fállanse os prémios Xfria ao labor e a deslabor teatral. Unha novidade n ta edición é o Enconcro d r flexión sobre o teatro n a Ga l iza e Port ugal,
que celebran en duas entregas. A primeira o fin de semana d Venres 6 en Can' e a segunda en O utubro
na Fe ira de T eatro de Viana
do Castelo.

O Carballiño
• EXPOSICIÓNS
Ü S DESAST RES
ÓA GUERRA
A reprodució n dos gravados d Francisco G oya sobre a guerra con Frán c ia,
fi can e xpos tos no ce ntro
multiusos. A mostra abre
até o 22 de Setembro .

Cee
• EXPOSICIÓNS
HERDANZA
DA FUNDACION
BLANCO LEMA
O Instituto herdei'ro da
Fundación Blanco de Lema,
acolle até o 22 de Setembro
unha mostra artellada pola
Consellaria de Cultura- e o
Museu de Belas Artes da
Coruña, onde xunta n os
restos do material" didáctico ,
empregado no coléxio. Al, gunhas pezas incluso perten-
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:. ART~ ¿~~~~xvur
_, .

!ad~ ~sp~zos . Biásticos na-~--. DO X'll

AO
· unÍ\~~rsidack, xunto á obra ·
.·.,é\~tís.Si~a-de Doróteo ~iz . ·.; o Edifício Sar~fei-itD do
etr'f :. _-·:~ >, :~'. ~,_, ·:' . --~·<- ~- ;:. : Museú MP~~tevédr~ gárda , ·
én,:• .
unha colecc1on de ·ime ,gar ' ··: ~ 'º "..: . ,
_,
• ~ ,;;
, ~. ,, _ ,
~~t.f~ _ -'~ ()~1,,~ar-ea.s.
~ i lega que .v:ai do. séculó-XVI e·
~VlPON iqN .HOM5 NA ,TUA .• tttueanaaa5iünháolr
di ntf 'k ···~ ,
~ - .--·p• . f'-,·
· ao XVIIL .T:áboas anóni:.: ,,
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.·· . . '. :
·•
. -:. 1,
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sétie tele-''¡,
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.entre e les
Jorra moi·, • visiva. A. ·n.ostalxa <:Í:i¡:iña· k . diÍue ibas e -';,
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,
ro e Francisco A. ·Rodeiro,
ubzdosa._.que
da
ainda .. " nas aburd das,. que
S::unha
i,
da oferta. O
que nest_e_ ~aso a peltcula, esp\mola, es- , calAueira- fi'lme_d
, . "' BJlO".J ·~"'C · . .,,,.,_,
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A XXIV Bi:enal de Arte ,de
Pontevedra expón obra ~
catro sás até- o 8 de SetenÍ.bro. A Antoióxica· do es,
wJtor C~milo Noguclra
(1904-1982), áberta no edífícío SanTí.iento dó Museu
de Pontevedra co mparte 0
espazo .c.oa_Qb¡:~ c:onstruti, .
;vista de Joaq1iín.Torre~·
García (1874-1949L--A ~s
colla das criacións apré~ib
radas ao cert'arne Novos va;
MARATON
Tealores pódese visitár
fOTOGRAFICA
tro Principal. Reencontio ··
'A biblioteca municipal de _ con Leopofdo Nóvoa·: ~;;¿_,
·Ponteareas artella a -quima·- séncia e cinzas con obra do.
maratón fotográfica da vila
artista.pontevedrés afincado .
que dará . co~ezo ás 12 do
en Paris, ocupa o último anmediodia do Sábado 7 de.. ·dar do Pazo Provincial. Ma,
Setembro. Para concoirer · , ,t~rias, memórias, dez artisnon hai máis que pasar o
tas de Améri_ca Latina ta:al Sápaqo ~¡.me ás q ,30 e
mén. resigentes ·e n Paris, ·póas 12 a recoller ·o carrete, e
dese·visitar acollida no privoltartlo antes das 6,30 da
m~iro andar do . Pazo Protarde. Hai un primeiro prévincial. O paseo de Eucli,
mio de 25-.000 pta., un se:
des xunta a._vários artistas
do estado na Faculdade
gundo de 15.000 pta:, e un
especial para menores de
Belas Artes e na Escola de
· 18- de 15 .QOO pta .. As fotos
Restauración.
. poderanse ver no centro
c1,1ltµ~al Isidóro Bugatlal '!iTEATRO entre o 20 de Setembro·e o
lJde Ourubi:o.
LANDAMUCO
",
S~ÑOR DE--NINGURES

: ·bre -Os :.máis váriados'fondos :
e,que ttmta integrar-o releve .
do soporte na perspectiva
.-;; do cadro . Estas ca ixas-é.adro~ pódense visitar no_ Cas; ·
selo de...Yilasob,rosq,~do.6. ao -·
28 de Setembro, en horário
de 1O a 1 e de 4 a 7. todos os
dias, agás L~ns _que ~ha, _
·
•IMAXE -

cen a 1886, data da inauguración do cen tro legado por
Fernando Blanco no testamento. lnstrumeptos musicais, mapas da península
métodos de escritura,
cunchas de mar e 1.000 es- ·
pécies vexetais, son alguns
engados xunto aos o ito retratos de Federico Madrazo
hoxendi.a a colección parti~
cular máis comple ta

2.ooO

·na

A Corufia
• EXPOSICIÓNS
C o LEcc10 N
CAIXAGALlClA
Pódese v is itar n a Estación
Marítima até o 8 de Setembro. Comprende 140 o bras
perten"entes a autores galegos do sécul9 XX. O primeiro tércio fica representado
pola obra do grande impulsor da escult ura Francisco
Asorey (1 889, 1961), xunto
aos p intores ·do seu tempo
como Manuel Abelenda Zapata (1889-1957) e os motores do,rexurd imenro da pintura Alvarez de Sotomayor
(1 8 74 - 19 60) e Fra ncisco
Llorens (1 874-1948 ), ou pezas de Roberto González del
Blanco (1887- 1959). A obra
de Castelao dá paso a escolma representativa do movime nto d'Os N ovos, desde
Seoan e a Mas ide. T a mén
indue as últimas décadas do
sé~ulo e polo t~to o pintor
Tino Gra ndi o , o escultor
Paco Pestan a, o u o pintor
Alfonso Sucasas, entre moitos outros. De 'Fino Grandio
e Francisco Llorens tamén
se pode ver obra na Fundación Barrié de la Maz~,
IMAXES CIGANAS .
Un anaco da '7ida dos ciganos veu retrátarse na obra ,
d o fotográfo catalán Ramón Zabalsa . A Casa da
Cultura Salvador de 'M adatiaga expón lmaxes cíganas,
50 fotos en branca e negro
tomadas entre 1972 e 1993,

.,

Nuria Guardiola apresenta os seus óleos sobre novos sopor·
tes no Castelo ele Vilasobroso ele PONTEAREAS -

até prime.iros de Setembrn.

•MÚSICA

MonfQrt~
• EXPOSl(IÓNS .

DEEP PuRPLE

de

MULLERES NO RURAL

Xunto un grupo inv.itado,
no Coliseum da Coruña
Martes 1O de Sete mbro ás
12 da noite. Entrada antecipada 2.500 pta. , na billete ira 2.800 pta. na tendas
de música de várias vilas
galegas. Break Point organiza a viaxe e xestiona reser,
vas no (986) 20 55 33 .

o

A Casa da Cultura acolle
até o dia 13 esta mostra promovida polo Ministério de·
Asuntos Sociais, con foto,
grafías e paneis sobre as Mulleres no meio rural ao lóngo
do Estado. Un colectivo de
máis de se~e millóns de mulleres- que yiven fóra das ·ci·
dades e que tenta retratar
esta escolma fotográfica.

~

CARREIRA POPULAR
O Domingo 8 de Setembro
ás 11 da mañ á comeza a
decimosegunda carreira po,
pular de Me a ño , c'u nha
grande dotación económica en prémios. Para inscreberse h a i que recoller os
dorsais na Casa do Concello., antes do dia: 7~ de 9 a
10 da mañán . Maior infor~ación no (986) 74 .71 02.

.

ilCllÍ1fEMA

Y IDAS CRUZADAS

Ourerise

,Ó MÚcored 1 ás 18,45 e ás

• EXPOSICIÓNS
FERRO Cous~LO

O- Museu Arqueólóxico de

O Sábado 7. de Setembro á~~
· 8,30 do serán. no T etro Pincipal, ·o Teatro Anónimo
do Salnés repersenta Landamuco, Señor de Ningures.

Pontewdra..

Meaño
•DEPORTE

,

1

Ourense abriu unha mostra' ·.
biográfica sobre o escritor
Xesus Ferro ·Couselo ( 19061975), Letras Galegas 1996~·

2-2,15 h . na sá de Caja Ma,
drid, o cine clube Pontevedra pasa o filme de Robert .
A.ltf(lal'l, Villas cruzadas. . Pa- .
r? maior infOrm~ción ·pÓd~
se cha!nar ao_cine clube no
(986) 85 95 84.:

O Teatro Principal. acolle
do 9 ao 17 de Setembro
con pases os días laborábei~ ,
ás 10,30 da noite, ·ás quintas
Xomadas de Teatro Afeizoado. O programa compre~
de a Aula de Formación de
Actores coa j:ieza Histórias
do Zoo, b Luns 9; o Grupo
·Expresión co texto de Arm ando ·Cotare lb Valledor
· - Mourenza, ·Martes 10; Won. derball_ por Bacharel Teatro,
· o Mércores 11; Llema eterna
c o Grupo Arume p ara ó
Xoves 12; e Dos ejempltires
en extinción do Teatro Ma,
drigal, o Venres 13. Xa na
semana seguinte, .o Luns 1-6
póde&.e _ver- O único punto positivo co Grupo de Teatro
Entrañas; e Pares e nines por
Teatre Xenio o Martes 17,
derradeiro dia das ·xom~das.
A eRtrada para todas as repres ~n taci óns é de balde.

Estanse a celebrar a -Mostra
de Teatro'Cómico e Festivo e
as Xomadas de Teatro Afei, zoado en CANGAS e PONTE·
YEDRA res¡)ectivamente. 'N a '
ilustración f)9dem'os ollar un
deseño, para "Autas" de .Gil
Vicente, .d e Luís Seoane de
quen podemos ver máis
obra na Colección Caixa Galicia exposta na Estación
Marítima da CORUÑA.

...

XORNADAS DE
TEATRO AFEIZOADO

I

• EXPOSICIÓNS .
CHAPELA
DE ONTE A HOXE
O Círc ul o Cultur a l de
Chapela expón do 9 ao 14

OMuseu
-Arqueolóxfl:o'
de OURENSE
abriu unh'a

mosfra ·
biografica
adicada a
X.

F~rro

. Couselo

•

~.:.

A.NOSA TERRA

····!··~·······················~··························,······~·········
de Setembro, unha escolma de fotografias que retra~
tan a evolución da parróqu ia ª.? longo do século.

Convocatórias·

rá reconsiderar os fímites de-estensióñ ABERTA A INSCRICION .que dirixirse ao Fondo Formación. O
Freixiño. Doutor Carbal, 51. A Guia.
se o desenvolvimento da obra o preciPARA A DANZA DAS ESPADAS
36207 Vigo. Teléfono (986) 37 71 91.
sase. Os envios han facerse baixo plica
.O Concello do Grove. convoca a cuarta " e lema, por cuadruplicado, e antes do
O Ateneo Santa Cecília de Marin
CONCURSO DE POESIA DA A.C.
.edí~ión do ~~rtame Literário de narra- . 15 de. Novembro..de 19% ao: Premio
abre o prilzo, ·do 1 ao 9 de Setembro,
ROSALIA DE CASTRO
para participar na tradicional Danza
ción curta adicado a Manuel Lueiro - , Modesto R. Figueirido. Fundación do
Patronato do Pedrón de Ouro. Aparta. 'Rey, que vai dividida en duas categorü,1s.
das Espadas. A partir do 2 de SetemA asociación cultural Rosalia de Casdo de Correos 1046. 15780 Santiago.
brn o Ateneo tamén permite a inscriUnha para maiores e óutra para menores
tro de Camella (Barcelona) convoca a
ción nos cursos programados para o
de 18 anos no 31 de Decembro de 1996:
CERTAME TRAPERO PARDO DE
décima edición do seu concurso de poA categoria de menores admite textos
Outono: obradoiros de pintura e deesia en Língua galega. Admiten poemas
CONTOS ESCRITOS POR CATIVOS
buxo dirixidos por Manuel Torres,
de 10 a 20 fólios por unha cara e a dobre
que anden entre os cen e os trinca vercursos de ing\és para adultos e cati€spazo, e outorga dous prémios de
sos de tema' libre, se se remesan baixo
O concello de Lugo convo~a o' segunvos, música para os futuros compoI00.000 pta. e 50.000 pta. respectiyaplica e an:tes do 30 de Setembro. Hai
do concurso Trapero Pardo aberro a
ñemes da banda municipal, encaderm~te. Na ouu-a banda os maiores de 18
contos inéditos, de tema e extensión
nación de iniciación e perfeizoamen-· tres prémios: 100.000, 50.000 e 25.000
han de a~eitarse - a 20-30 fólios para acpta. que serán entregados nas xornadas
libres, escritos por alunas e alunas de 8
to, manualidades, encaixe de bolillos,
ceder a tres,prémios: 250.000, 100.00 e
Comezou o
culturais da asociación previstas para o
a 18 anos. Os prémios van das 30.000
fotografia básica; baile de salón e tra50.000 pta. Admiten textos, por quintuciclo de
Outono deste ano. Envios á A.C. Gaás 50.000 pta. Pódense remesar trababallado de coiro. InfQrmación e insplicado, inéditos_e baixo plica, até o 5
Músico no
lega Rosalia de Castro: Federico Soler,
cricións no Ateno Santa Cecília: Rua
' de Novembro no IV Certame Literaria ·Uos até o 26 de Outubro de 1996 ao
Cinema no
•CINEMA
71. 08940 Camella. Barcelona. Os teConcello de Lugo. Delegación de CulManuel Lueiro Rey. Concello do Grove.
Caracol, 36 baixo. Marin. Teléfono
Teatro
léfonos: da oficina (93) 375 11 03, e
tura: Praza Maior s/n. Información no
Principal de
(986) 88 02 83.
Prza do Corgo, s/n. 36980 O Grove. PaMUSJCA NO CINEMA
do bar social (93) J75 10 54.
(982) 29 71 OO.
SANTIAGO
ra maior informaclón dirixrse ao teléfoEste cido de cin~m·a que
no: (986) 73 09 75.
CURSOS PARA EMIGRANTES
CURSO DE PERFECCIONAMENTO
CONCURSO DE COMIC
escolma a mellares bandas
CIUTAT DE CORNELLÁ
DE LINGUA PARA EMIGRANTES
O Ministério de Asuntos Sociais a trasonoras do ano, deu comezo
CERTAME NACIONAL MODESTO
o pasado 2 de Setembro e
vés do Fondo Formación, imparte unR. FIGUEIRIOO
O Concello de Cornella convo a un
O Departamento de_ Migración da Conha seguir oferecendo filmes
ha série de cursos no mes de Setembro,
federación Intersindical Galega princicertame de banda deseñada aberto a
no Teatro Principal até o O Patrona'to do Pedrón de Ouro·condirixidos a emigrantes que voltaran á
xente de idade comprendida entre os
piará o vindeiro 16 de Setembro en ViDomingo 8. Os filmes: Don
voca L>· XXIII Certame Nacional GaleT erra nos últimos dous anos. Os pro15 e 30 anos. O tema e a técnica on
go, un curso de_ perfeccionamento en
ga de Narracións Breves, cun primeiro
Juan de Marco de Jeremy
gramas van das 200 ás 400 horas de
libres, pero os personaxes teñen que
Língua galega en colaboración coa DiLeven con música de Miclases e abranxen várias especialidade :
prémio de 100.000 pta., e un segundo
ser inédiros e orix in ais. Admit n
rección Xeral de Política Lingüística da
chael Kamen, os dias 5 e 7
cociña e servizos, reposteria, recepciode 40.000 pta. A convocatória está
obra en branca e negro ou a cor até
Xunta de Galicia. As clases van dirixiás 6 da tarde. T erra de Junista, instalador electricista, técnico
aberra a autores de calquer nacionalio 14 de Setembro no Trailer Serv i
das as persoas emigrantes galego-retor- . en autoedición, axudante de cociña,
lio Medem con partitura de
. dade que apreseflten un:ha ou máis
de Informado Xove: R/Bona Vista,
nadas, que poden peder a inscrición nos
Alberto Iglesias, o Venres 6
obras e_n galego que non foran premiacamareiro, fomaneiria e informática.
locais da CIG: Gregario Espino, 47-bai6. 08940 Camella de Llobregat. Hai
ás l 1 da noite. Srrwke diridas noutro certame, e que respeten un
Os cursos terán lugar en calquer Lugar
xo. Teléfono (986) 26 26 89. O curso
tres prémios: 100.000 , 65.000 e
xida por Wayne Wang, somínimo de 5 follas A4 e un máximo ele
de Galiza onde xunten un grupo de 15
durará até o 14 de Novembro, con ho35.000 pta. Maior informaci ó n no
bre as composicións de Ra30 mecanografadas a dobre espazo e
persoas interesadas. Para maior inforrário de 18 a 20 h. de Lu~ a Xoves.
(93) 375 42 05.+
chel Portman, o Venres 6
por unha cara. Ainda que o xuri podemación ou formalizar as inscricións hai
ás 20,30 h., Sábado 7 ás 11
e Domingo 8 ás 18,30 h.
Nixon de Oliver Stone, con
A obra do ·
versión orixi.nal sub-titulaMENDIETA,
FRANCIS P!CABIA
música de John Williams, o
humorista e
da en castelán, do 16 ao 26
LAMAZARES, E
Xoves 5 e o Sábado 7 ás 20
pintor
de Setembro , en pases de
Os 45 cadros exposros aré
A COLECCION ARCO ·
h., e o Domingo 8 ás 11 da
coruñés
20,30 e 23 h. O programa
hai unhas semana en SanAlfonso
noite. E O presidente e
anúncia as fitas de In the
tiago, chegan ao Centro
Abelenda
Miss Wade de Rob Reiner · O Centro Galego de Arte
bleak midwinter de Kenneth
Contemporánea mantén
cultural Caixavigo. A mosestá na
con banda sonora de Marc
Branagh (GB 1995) para o
aberras catr9 mostras. A
tra titulada O saña español,
nova sala
Shaiman, Xoves 5 ás 11,
16, Georgia de Ulu Grosde
adicada á obra da pintora
recolle obra de toda a vida
Venres 6 ás 6 da tarde e
bard (USA 1994) o 17, A
CaixaVIGO
cubana finada na década
do artista dadá francés
Domingo 8 ás 8,30.
Caixa ( Portugal-Franza
dos 80,. Ana Mendieta,
Francis Picabia (18781994) do nomeado director
que abre até o 13 de Outu• EXPOSICIÓNS
portugués Manuel de Olibro. Gracias do lugar de
veira, o Xoves 19-¡ Uru:l.erAntón Lamazares, unha
PUXANOOOAR
ground de Emir Kusturica
montaxe asentada na pin(Hungria 1995) o 23, Í' Uotura que pecha na primeiAbanicos adornados por un
mo del/e stelle de Guiseppe
ÜUIEIRO
ra semana de Setembro; e
amplo conxunto de pintoTornatore (Itália 1995) o
a segunda entrega do déres galegas contemporáne24; e de remate o Xoves 26
O voceiro da Unión da Mocidade Galepós i to da colección da
os, na galeria Arte Noroesa Lisboa Story (Alemaña
ga, organización xuvenil da UPG, chega
Fundación ARCO. A sá
te. Até o 30 de Setembro.
1995) de Win Wenders.
ao número 19 cun edit ria! Concribuir á
abre de Martes a Sábado
causa da liberdade de Galiz.a onde fai valode 11 a 20 h., Domingos e ""
SOLEDAD PENALTA
• EXPOSICIÓN$
ración sobre tres acontecementos cru festivos de 11a14 h.
ciai dos último m e , a VII A mbl a
As obras de grande tamaño
NON ME !MFQRTA NADA
Nacional do BNG, a eleición d 3 de
ÜALLAECIA FULGET
da escultora noiesa nos esMano e a V A emblea Nacional de Capácios abertos do Hostal
ao XX, na Igrexa e ClausA galer:a Ad-hoc acolle
A VlDA OU MORTE
liza Nova. O Gt~ieiro raEste mostra xa abriu no Sedos Reis Católicos. Até o
tro da Universidade),' A
unha mostra colectiva de
mén inclu e
tem bro do ano pasado co
mes de Outubro . .
O Cine clube J.umiere xa
Nostálxia (Casa da Troia) e
artistas bascos.
unha ent re·
gallo do quinto centenário
O
Futuro
(no
Coléxio
Ofi·
comezou
o
seu
programa
de
vista ao deda Universidade de SantiaCOLECTIVA EN
Setembro, tras as vacacións
ALFONSO ABELENDA
putado polo
go, e ainda vai ocupar por ·cial de Arquitectos). Todo
MUNDO CRIATlVO
pasando por alto os desasde Agosto, o pasado MércoBNG , Alfreuns dias vários locais de
rcs 4 co filme vietmamita
Obra do humorista gráfico
do Suárez CaSantiago até mediados de . tres, as cátedras roubadas e
Morquecho, Xabier Cabo,
as
incautacións
d,
e
patriCyclo,
dirixido
en
1995
por
e
pintor
coruñés
encadrado
na~ xunto cun
Suso Noia, Manolo Uhia,
Setembro. Dívidesl'! en camónio de 1936. Abre de
Tran Anh Hung. A grande
n& nova figuración, Alfonartigo da secCanne Prieto, Xabier Varela,
tro seccións que son A Xénovidade desta volta é o
Martes a Sábado de 10,30 a
so Abelenda, do 4 ao 17 de
nese (no Coléxio de Fonseción de debat s
Couselo, Loli López, Gabrie13,30 e de 15,30 a 20 h.
troco de Local, pois o AudiSetembro na Nueva Sala
sobre A imporca), O Debate ( recolle a
lle Kübler, e Costa Beiro.
Domingos de) 1 a19 h.
tório do Concello, o Cidade
Caixavigo.
táncia polccica da
Aberta até o 21 deste mes.
história desde fins do XIX
de Vigo, está en obras. O
desigualdade das
novo local, o do Cine Sale•MÚSICA
AXEOMÉTRlA
mulleres na sociesianos, ven na compaña
NA ARTE RUPESTRE
dade actual. A puLLUIS LLACH
dun aumento das cotas,
blicación péchase
serán 400 pta. por peA Casa das Artes abre o
precisamente co chamamento ao debate
O ES,UD2 DA GAi.IZA DE- · O Xo'ves 5 de Setembro ás agqra
lícula e 1.200 pta. por aboXoves 5 es~a mostr¡i que
Comecemos o debate. Abramos o qiálogo!
9 da noite no Pazo de
no mensal, que aseguran só
ocupará o segundo andar
titula o texto da contraportada centrado
SEAAD2 PQR CASTELA2
Congresos, dentró do ciclo
durará até que arranxen o
até o 6 de Outubro. A Sá
nas organizacións estudiantis. Para calR.aices musicai.s europeas.
Auditório do Concello. Os
dos Peiraos tamén inaugura
quer información ou pedido hai que diri.EN INsl§NIA 2\f9iAVEIR2 . As- entradas, 1.000 pta., . pases seguen igual, en ver- nesta semana unha colectixirse a O Guiei:ro voceiro da UMG: Pérez
están a venda no Teatro
sión orixinal sub-titulada
va de pintura e escultura .
Constanti, 12-baixo. 15702 Santiago de
. Principal de 12,30 a 2 e de
en castelán, os Mércores ás
Compostela. Teléfono (981) 56 66 09. +
Chaveiro:
1 7 a 21 h. Reservas no
20,30 h. O vindeiro 11 poGRAVADOS DOS 90
Prezo 500 pta + 160 pta .
(981) 58 1g 28.
ñen A vida ou marte (GB
DE°LAXEIRO
de gastos de envio :
19!'1-6. 112'.) de Michael .PoA Casa 'das Artes mantén
well e Emeric Pressburger,
. .
1953). Horário: de Luns a
aberta a mostra dos gravaun filme bélico-romántico
Venres de 18,30 a .21,30 h.,
dos
realizados
nesta
décaambientado
no
remate
da
11
Insignia:
Sábados de 12 a 14,30 e de
da polo nomeado pintor.
•CINEMA
Guerra Mundial. O pase vai
Prezo 200 pta
18,30 a 21,30 h., e DominNo
mesmo
local
pódese
acompañado
polo
habitual
·Pagamento o meio de selos de
gos
de 12 a 14,30 h.
visitar a exposició'n perAs MULLERES
curto, Bye, bye, mami filcorreos Ol.! ingreso no canto
- No CINEMA
manente da Colección Lamado en 1994 por Arman·
c;Je Caixa Galicio
ADQUISICIONS DO
xeiro do Concello de Vido Pereda. O cine clube ha
2091 0501
QUIÑONES DE LEON
atender
aos
interesados
no
O
Xoves
5
ás
8
do
serán
na
go,
unha
vizosa
escolma
de
683040001024
teléfono (986) 22 09 10.
máis de 40 cadros que persá de conferéncias do CenA Casa das Artes acolle até
Solicito o contidode
tro Caixavigo~ proxectan
corren diferentes épocas
o dia 29 as obras adquiridas
que desexes oo
polo Museu Municipal de
O clube de boa estrela de
CINEMA DE ESTREA
do autor. Abre até o 30 de
Apdo. 1371.
Vigo desde 1990. Horário:
Wayne Wa~g, dentro do
Setembro, de Luns a Ven36200 de Vigo.
O Centro Caixavigo ten
vidéo-forum As mulleres no
res de 11 a 14 e de 17 a 11
de Luns a Venres de 11a14
preparado o ciclo Cinema de
cinema que organiza o coh. Sábados á tarde e Doe de 17 a 21 h . Sábados á
lectivo Alecrín.
mingos á mañá.
estrea que of~r~c~ _filmes en
tard.e e Dc_Hnin~os á ;nañá.
CERTAME LITERARIO
MANUEL LU.EIRO REY
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Anúncios de balde
• MI/homes Grupo Gai da Corunha

está a vossa disposic;om para
qualquer informac;om ou sugestom
no apartado dos correios 24, A Corunha 15080. Solicitai-nos o número de
agosto na nossa Ghaiseta que vem de
sair do prelo e nom dubides de por-te
en contacto com nós, serás bem-vido.
•Venden-se canciños cocker. Marróns ou negros/Machos ou femias .
Telétono•(981) 67 23 58.
•Véndese ordenador 386 DX. (982)
22 60 35. Preguntar por Luis.
•Véndese gaita de buxo, nova, con
funda. Feita por Seivane. 85.000 pta.
Teléfono (909) 82 94 77 . Manuel.
• Regálase un gatiño moi cariñoso,
listo e xoguetón. Chamar ao (986) 20
18 25 ou 20 16 65.
• Regálanse canciños. A nai é Pastor alemán. Perguntar por Raquel no
teléfono (986) 42 04 88, de 9 a 1.
• O Movimento Defesa da Língua
(MOL) envia o seu boletim Llngua
Nacional N2 2, a quem o desejar. lnclui material para se autofinanciar.
Livros, camisolas, bandeiras, autocolantes, etc. Encomendas no Apartado
570 de Ferrol. Envio gratuíto.
• Estou buscando información sobre as e os okupas. Simboloxia (se
a teñen), que é que as/os move a
"okuparn, como escollen os seus obxectivos, se están unidas/os por algunha tendéncia ideolóxica, se ocupan os edificios para viviren neles ou
con outras finalidades , etc. O meu

Encrucillada
enderezo: Carlos Manuel Callón Torres . Castiñeiras-Areeiros,· 134.
15966 Santa Uxia de Ribeira.

ocasión por ausentarse só 4.000.000
pta. Máis informes: (986) 37 06 53.

•Camisetas do Plantabosques'97
á venda. Por cada camiseta plantamos tres árbores (teixo, acivro e
sobreira) nos bosques galegas .
Prezo 1.000 pta. Solicitádeas a Xevale, Apartado 35 Chantada. Pago
por talón, contrareembolso ou xiro
postal.

• Se acreditas no Reintegracionism o e moras en Ponte-'{ed1a ou
ar.redores , pom-te en contacto coa
Assembleia Reintegr_acionista Ene
Agá, através de carta no Apartado
dos Correios 266 de Ponte-Vedra, ou
por telefone nos números (986) 84
47 29 (Henrique) ou (986) 85 94 58
(Ramom). Qualquer colaborac;orn é
Bem-vinda!

• Oferta de discos e casettes. Prezos interesantes. Señor Baños (986)
41 34 96.
.
• Grupo de novas músicas, con
experiéncia, precisa baixista e percusionista. Teléfono (986) 28 03 16.
• Oferécese director de bandas de
músi~a popular. Teléfono (986) 41
34 96 . Sr. Baños. Vigo.
• Copyright (leia-se "sopirrait") é
urna publicac;áo electrónica náo-comercial de pensamento, crítica e
cria~áo em galego-portugues . O
seu enderec;o na Internet é :
· http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait . Nascida em 17 de Maio de
1996 e originada na Corunha, Copy·
right já leva dez n-úmeros. Visita
c_;:opyright e colabora.

b

• A Asembleia reitengracionista
Ene Agá de Ponte-Vedra pom a venda
camisolas grises ilustradas com 28
personages históricas da Galiza ao
prec;o de 1.000 pta. unidade. Pedimentos nos telefones (986) 84 47 29 (Henfique) ou (986) 85 94 58 (Ramom).

nilho (formato compact disk) com cantos, poesias, debuxos e qualquer traballo que faga referéncia ao antimilitrismo. Quen desexede colaborar pode
enviar as obras , máximo um fólio, a:
Cometa Obiecta (ANOC) Apart. 1.024,
27.080 Lugo. Até o 4 de Outubro.

• Gralha N2 12. Especial Bóveda .
60 anos da guerra. Notícias. Envio
gratuíto. Apartado dos Correios 678.
32080

• Compro selos para franqueo con
ou sen goma, usados e tarxetas telefónicas. Apa~. 32.004 28048- Madrid.

• Mercedes 300 Tarbo Diesel ímpecábel. Con todas as extras. 90.000
Km. reais. Aforre 3.000.000. Prezo de

• Vendo selos novos, usados, sobres primeiro dia, lotaria. Apart.
32.004 28048 Madrid.+
·

Augusto

Alves da
Silvacon o
vídeo Lisboa

96en Mais '
tempo
menos

história do
PORTO

Vilalba
•MÚSICA
L

LIMONES

O grupo de rock fenolán
actu o Venrcs 6 ás 11 da
n it na Praza d
anta
Maria, dentro dos acto das
festas do ant Ramón que
celebran na vila do 1 ao 8
de Setembro.

Viveiro
• EXPOSICIÓNS
SALON VRAO

96

O Seminário de Esrudos da
Terra de Viveiro artella unha nova edición do seu salón de arte, neste ano adicado á pintora surrealista internacional nada en Viveiro
Maruxa Mallo (1909-1978).
·O Salón Vrao 96 abre na
galeria Porta da Vila.

Lisbo_a_ __
• XORNADAS DE ARTE
ENmN1ROS ACARTE/96
Comezan o 11 de Setembro
coa inauguradón de Tal vez
nao (Sala de Exposic;:oes
Temporárias do CAM), unha instalación de Cristina

Reis que permanecerá aberta
'Clté o final do encontros, o
31 de Outubro. O mesmo 11
de Seten1bro apresentase
Utopia (na Funda~ao Calouste Gulbenkian, 11 e 12
ás 9,30 da noite) do Living
Theater, espectáculo est:reado o ano pasado na Alemaña, con encenificación de
Judith Malina e texto de Hanon Reznikov. A mesma
compañia .interpreta Mysteries and smaller pieces (13 e
14 ás 9,30 da noite). O espectáculo Sobre vulciio ( 19,
21 e 22 ás 9,30 na Sala Polivalente), débese á colaboración entre a escritora Luísa
Costa, o compositor Luis
Braganc;:a e a pintora Pat
Kaufman. A oferta de danza
comeza con Transatlantic
(19, 20 e 21 ás 9,30 na Funda~ao· Gulbenkian), peza interpretada e criada por Javier
Frutos. Do 24 ao 28 de Setembro, apresentan obra de
poetas e pintores na Semana
de cultura catala, complementária da mostra 800 anos
da literatura cauda (mosm bibliográfica aberra entre o 24
de Setembro e o 13 de Outubro no CAM). Auto do boi
(25, 26 e 27 ás 9,30 no Anfiteatro de Ar Li"vre) de Teatro Bruto, baixo a ditección
de Jo~é Caldas, pecha o mes.
A primeira oferta de Outubro é O auto de Lusitania
(4, 5 e 6 ás 9,30, no Anfiteatro de Ar Livre) de Gil Vi-

[ffi

cente, nunha adaptación de
tephen Johnston da man
do T eátro Largo. A colaboración de Clara Andennatt e
Vasco Martins deu de resultado Poemas de amor, unha
peza de danza e música que
se pode ver os dias 10, 11 e
12 ás 9,3Q na Sala Polivalente. A seguinte peza lch Schlafe Was Ich Denke (17, 18
e 19 ás 9,30 no Culturgest) é
unha coprodución entre o
Acarte e o Hebbel Theater
de Berlin, sobre a obra de
Femando Pesso::\ que dirixen
Susanne Stelzenbach e Ralf
Hoyer. O programa segue
coa videodanza a través de
Delírio (entre o 18 e 31 no
CAM) de Luís Lámas,
Well Known Words (23,
24 e 25 ás 9,30 na Sala.Poliv alente) do bailarina e
coreógrafo Lurie Booth, e
pecha· coas sesións cowpartidas de The The de William Forsythe, Betwen de
.Itizik Galili e Meidosems
de Amanda Miller (tres
aportacións que· decorren
xuntas 29' 30 e 31 ás 9 ,30na Sala Polivalente).

Porto
• EXPOSICIÓNS
MAlSTEMPO:
MENOS HlSTORlA

A Fundac;:ao de Serralves

acolle até o 8 de Setembro,
unha mostra colectiva intemacfonal ao redor das re. hrcions entre história, tem-po e arte. O comit>ário da
fuostra J oao Fernandes romÓu o título dunha conversa con John Cage e Merce
Cunningham, na que Ro- bert Rauschenherg. dixo
"Onde nos poder_emos inscrever para gañar:_ máis tell).po e menos história". Tomqu pois a iniciativa dunha
mostraonde as.diversas proposta.S artíSticas virasen entre as relacións da arte, a
história {! o tempo, e:as .suas
mudanzas entre .o século. pasado e a metade do presente. Alberto Carneiro e José
Ernesto Sousa, xa falecido,
expoñen xunto 14 artistas
portugueses e estranxeiros,
para dar unha mostra con
grande variedade de tendéncias e de calidade. Entre
os artistas representados
destacan Ana Rainha,
cunha intervención irónica
de caixiñas onde x:unta papel reciclado e fotografia.
Aúgusto Alves da Silva
apresenta unha montaxe de
vídeo onde decorre parellamente· o tempo real e o
' tempo dixital, de xeito que
queda patente a sua desproporción. T amén oferece unha montaxe de vídeo Paulo
Carmona, nunha denúncia
do sentido abafante do
tempo ~a cidade moderna.
Patrícia Garrido propón
· un estudo aÓ redor do cotián e o monótono, a través
da idea de que o tempo para co rotinário. José Ernesto·,
Sousa fica representado po- .
la proposta realizada en ·
1980 Requiem por Vilarin- '
ho d,as Furnas, onde de- -·
núncia I)un vídeo angustio- ·
so a vida na cidade por ·
contraposición á da aldea .
Finalmente Alberto Carneiro fabricou unhas pólas
de bronce que colocou nas
árbores do xardin da Fundac;:ao, na procura do con; ·
traste entre natureza. e criaci'ón artística. Abre de
Martes a Venres de 14 a
18h, Sábado e Domingo de
10 a 18 h. Maior información no teléfono da Fun dac;:ao Sérralves (07-351-2)
. 618 00 57.•
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• Alúgase piso amoblado, moi céntrico, na Guarda. Tamén se vende fiflca de 1470 metros cadrados na entrada da Guarda. Teléfono (986) 61 15 60.
• O colectivo antimilitarista Corneta
Objecta (ANOC) vai editar um.cuader-
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Horizontais
l. Ao revés, nota musical 3. A'O revés, máis alá. 6.
Fixo o aseo 8. Nome de <lúas ámsteiacións .do hemisferio Norte. rn. Goberno galego 11. Facede fíos 12. Lugar da lareira onde se fai o lurne 13. Cada
unha das liñas que forman un poema 14. Pelo da
ovella e doutros anirnais. 15. Ao revés, pronome
persoal fie terceira persoa no feminino 17. Variante de eira 19. Cocelo sen auga nin aceite.20. Contracción de de e os 22 . . Desprazábase a un lugar.
23. Unha <lucia 25. Árbore que dá aceitonas 28.
Forma do verbo haber 29. Existides 30_ Obriga a
unha cousa 32. Vía urbana 33. Cantar as ras 34.
Segue co olfacto un cheiro ~5. Adverbio de afirmación

Verticais
l. Burra 2. Signos qu·e se utilizan para escribir 3.
Que non ten roupa 4. Persoa que ten o cabelo dourado S. Que corneteu algún asasinato 6. Local -onde se imparten as clases 7. Vocais de astro 9. Ao
revés, obxecto circular que pode xirar sobre un eixo 11. Confianza moi grande 13. Adverbio que
significa o mesmo que eis 14.. Beiras, bandas. 16.
Des laios 18. Baixan ou fan baixar 19. Habitual
21. Ao revés', cousa env'o lta en forma de cilindro
23. Entregamos 24. Flor 26. Vasos que levan o
sangue 27. Mostar alegria 31. Proxenitor 33. Símbolo do calcio
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.. É; coh Santiagoí acidaQe que rríáiS ávanzado ten oproxecto de capitali~ade cultural

Helsinc¡ui quer ·ser:o.trinque de finlándia para o ano 2000
•

•

•

-
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-

·~

•

•

«

-0- ARANTXA ESTÉVEZ ·

Se en Spn.t!agQ de ~Compostela
a dénorfíi'nación de' capital cultural para o ano 2000 sentou
·como unha benzón, en Helsinqui, neutro extremo de Europa
·non é par~ menos. Sen ben a
capital finlandesa- non ten as
· suas ru~s levantadas potas ·
- obras para tal evento como a
:capital gale·ga, a denominación
é un motiv·o de orgullo para a
cidade. Cunha povo~ción .cinco
veces maior que a de Santiago,
u turismo continua a ser unha
asignatura pendente para esta
cidade e para o país en xeral. A '
distáncia e a carestía en relación a moedas como a peseta
fai que a pergunta abrigada ao
turista sexa· a de qué raías ves
facer a Helsinqui?.
En troques, nada máis chegar á
éidade un pode comprobar que
a oferta é moi ampla .. A combinación de urbanismo e natureza
é en Helsinqui un xeito de vida
que imprime un especial engado a esta parte do mundo onde
a baixa densidade de povoación
fai que a décima parte dos habitantes do país· viva na capital.
As tres principais cidades están
situadas ao Sul. O Norde é baAs escolas de música son unha parte fundamental de Helsinqui, cidade que combino
a tradición e a contemporaneidade.
·
A.ESTÉVEZ
leiro. Por iso un dos principais
obxectivos que formula Georg
Dolivo, director do programa papria desde a que se foi fraguanlabore con eles. As influéncias
ra o ano 2000, é unir a cidade . do un sentimento nacional. Para · nos xeitos de vida son coÜáns
co rural, que, como en case toRúsia era un território estrátexi- · ainda que Finlándia continua
das as sociedades ocidentais,
co dunha importáncia vital e
buscando e recuperando unha
queda fóra da fastuosidade e se
quería controlar os posíbeis
identidade própria. Tampouco
converte no grande marxinado
deslices de Finlándia cara o
desleigou aos suecos, que deidos actos organizados .. Por esta
Oeste. . A Revolución de Outuxaron moitos descendentes nesrazón, unha das poucas obras a bro foi ·o intre escollido para élete país. Un 6% da povoación tala
, constru ir é unha estrada que
cl ararse independentes, non
sueco e este idioma ten unha
une pontos lonxanos.
sen moitas vicisitudes. Todos
consideración envexábel en Finos estados esperaron a recoñelándia. Meios de comunicación e
Os acentos do rural foron esva~
cer a Finlándia até que Lenin o a situación na escala tan do sueínndose coa emigración ás cifixo o diade fin de ano de ·1917.
co o segundo idioma do país,
dades. como Helsinqui. E, sen
Rematábanse os monarcas e · axudado polos cartas públicos
embargo, a conservación da líncomezaba unha nova era.
para qve continue ·na península.
gua finesa, é un dos aspectos
máis loábeis despois dunha hisNa percura da .identidade
Proxectar o seu xeito de pensar
. · tó ria .recente chea de depen ao resto de Europa é unha teima
déncias externas . Finlándia
Os lazos coa ex-Unión Soviéticá de Georg Dolivo e da alcaldesa
existiu como unha parte de
continuan ~ ser moi fortes. Quinde ·Helsinqui, Eva Riitta Siitonen,
·SLiécia até primeiros do século
ce barcos L!nen diariamente .Hel- . ex presentadora de televisión e
XIX, cando Rúsia anexíonou o sinqui con Estónia e os responconservadora nun país onde goseu terrítório aínda que outorsábeis do ¡;lroxecto para o ano . verña a social-democrácia. "Hel-'
gándolle un Administración pró2000 queren que este estado co~
sinqui é o ponto de entrada cara
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-IDAEVOLTAQuito .• ~ •••••• ·•••••• 128.000 ptas.

Buenos Aires •••••••• 119.000 ptas.
SOo Paulo/Rio • •••••• 106.000 ptas.
S. José • • • • • • • • • • • • • 128.000 ptas.
Toronto •• ·••••••••••• ~ 89.600 ptas~
New York ••.••••••••• 98.000 ptas.
London • ~ ••••• • •••••• 4~.500 ptas.
Santiago de Chile • • • • • 127.000 ptas.
Paris •••••••••••••••• 33.900 ptas.
lima •••••••••••• ·••• 122.500 ptas._

Milano •••••••••••••• 63.000 ptas.
Amsterdam ••••••••• • • 63.000 ptas.
Bogotá ••••••••••••• 118.000 ptas.
Asunción •• .• ••••••••• 135.000 ptas.
Trieste --••••• • ~ ••• .• ••• 78.000 ptas.
Floren~a ••••••••••••• 78.000 ptas.
Roma . •••••••••••••• 78.000 ptas.

aos paises escandinavos por isQ
~ cha_
111ado living room porquet
amén é unha cidade chea de vi. oa", comenta o dire!=tor do pro- ·
grama 2000 xogando coa doole
interpretación do termo inglés. A
razón está da sua parte porque
na visita que se organizaou para
que . mái~ de corenta xornalista
europeos coñeceran a cidade a
impresión é a dunha cidade onde a cultura non pode ser sepa, rada da vida ·cotiá. Cultura que
se subvenciona cos cartos da loteria ·nacional, que ali denominan
monopoly. O proxecto de capital
consiste en ensinar como se
construe a.cidade· e non en amasar o que xa está construido. A
mocidade é un dos obxectivos
deste programa, unha mocidade ·
que non se sinte vinculada cunha cidade
onde a escuridade copa nove meses do
ano. Unha mocedade
que toma a rua na
Noite das Artes, unha
das · contadísimas
ocasións para poder
bebér na rua toda a
noite. A música, íntrinsecamante ligada á cid ad e, é outro sentimento a exportar. A
cidade ten fachenda dos seus
xoves músicos, que moitas veces non chegan aos dezaseis
anos e das escalas artísticas.

Ensinar un xeito de pensar
As autoridades de Helsin qui
non teñen proxectadas moitas
obras de cara á capital idade
cultural. Adaptarán edificios xa
·instalados , multi usos como o
Finlándia Hall ou a Casa da
Opera e construiran unha autovía que una diferentes partes do
país. A Universidade de Artes e
Deseño está implicada nesta tarefa. A sua principal baza está
na conxunción dos extraordinários bosques finlandeses cun
casco urbanó dunha arquitectura recente pero non p~r iso menos interesante que non está
saturada de povoación. A maior
parte dos habitantes viven nos
arredbres, enormes zona verdes de casas baixas.+

VOS
-SÓIDABuenos Aires •••••• ·• ·••• 82.000 ptas.
SOo Paulo/ Rio ••••••• 69.000 ptas.
Amsterdam ••••••••••• 41.000 ptas.
Paris · ••••••••••••• • •• 17.900 ptas.
Geneva •••• -•••••••••• 39.500 ptas.
F~nkfurt •••••••••••• 39.500 ptas.
Bruxelas. ••••••••••••• 48.000 ptas. .·
Dus,seldorf ••••••••••• 35.000 ptas.
Hamburg •••••••••••• 36.700 ptas. ·

Servizo personalizacl~ con transporte ao aeroporto e "sisténcia embarque sen cargo
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SAIDA DO PORTO

XosÉ A. GACIÑO

A

sumiron éon entusiasmo as esixéncias do
tratado de Maastricht
-xa sabe: fundamentalmente
a redución do déficit público-, e agora vense presionados pola necesidade de cumprir prazos máis qu e a premiantes . Comezaron xubilosos a re ba ixar imp ostos ás
empresas e aos grandes· p ropriet ár ios , por aq u e lo - d ician- de facilitar os inves timen tos e a c ri ació n de emprego (precário , por suposto)
e agora, para cad rar orzamentos, tapar buratos herdad s e
reducir déficits a n íveis "ma. astrian os", su ben impo to
in direitos, que poñen mái
caro o fumar e o beber, e andan a sondear a capacidade
de resignación colectiva para
ve r cal é a taxa -autoestrada , seguros, receita - que
causa menos escándalo entre
os eleitores máis inxénuo , s
que puideron pen ar que t o
de rebaixar imposto era verdade para todos.
Outras causas -papeis du CEcreto oficiais- tamén era previ íbei ,
por moito que escandalicen a
algúns voceiros da incorrupttbilidade, que parecían convencidos de que un mero
cámbio de govemo abondaba
para rexenerar a actuación d
poder.

SID, nova leí de

Poida que a algun se lle o
rre e falar de de:encanto, pe
ro costa traball maxinar qu
alguén puidese e tar ncantado -com m it , tran itc n mente interesad - por prnxect polftic t n ifu o e
confu o , tan amhfguo e tan
conscentemente ab rtos a interpretación e xunturai
mo os qu man xan esas candidatura que prct nd n con. tentar a t do baixo etiqu tas
de centro e que X'a se sabe
que rematan en e nten tar a ·
de sempre. +
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