Os subdelegados mandarán na p'olicia
·na Galiza, pero non en Cdtalunya ou no País
.Basco

------13------

Cerceda, capital galega do lixo

Fernando Acuña: "Nuns
anos CCOO e UGT
dirán que o emprego
está piar e non se ·
acordarán do asinado"

-----11-----

---9---

----21·26·27----

------5------

éCOO e UGT perden manifestantes
o 1 de Maio
.• O mundo da comédia: lino Braxe,
teatro cubano,;Sala Galán
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Dositeo Rodríguez

Descontrol do gasto público eamiguismo na contratación de personal

"i.•nha -lei contra
a contaminación
de Elnosa e Cuiña

o caciquismo do PP

.
anuncia
,

di que éinócua·

A Deputación de <;)urense contrata as obras a dedo e o persoal por "decreto presidencial". A de Lugo
nen presenta as cantas, revelándose contra a orde autonómica. As sociedades instrumentais da
Xunta "creban o direito constitucional, fuxindo do control do gasto público" e Turgalícia gasta o diñ~iro
en facer mandamases de Golf. Non son críticas da oposición, senón senténcias dos informes das duas
principais institucións fiscalizadoras da Administración: o Valedor do Pavo e o Consello de Cantas.

A Xunta reabre o debate sobre
a perigosidade de Ence-Elnosa
co anúncio ·dunha lei sobre a ca- ·
lidade das augas e mentres un
conselleiro (Dositeo Rodríguez)
ameaza con pechar o complexo
industrial se non cumpre, outro
(Xosé Guiña) defende a continu idade do complexo. A Asociación par.a a Defensa da Ria
denúnciao coma un reiterado
xogo eleitoral e lembra que a fábrica non cumpre desde hai
.moitos anos as normas. (Páx. 4)

Pancarta no
parlamento contra
a privatización.

de lnespal

O nacionalismo de
Escócia, Gales e Irlanda
do Norte sae reforzado
das eleicións británicas

Os traballadores de lnespal
despregaron o pasado
Mércores dia 7 unha pancarta
no Parlamento galego contra a
privatización da empresa. O
PP afirma que a privatización
é necesária para que subsista.
PSOE e BNG puxeron de
manifesto que a empresa
compradora A/coa está a
pechar plantas de alumínio
máis modernas noutros países
~ a fin de facerse coa sua cuota
de mercado. A canta de .
~ resultados de lnespal foi até
~ agora positiva.

A promesa laborista, Tony Blair,
de criar un parlamento escocés e
outro galés foi ben vista polo _
eleitorado que votou masivamente por el en ambas nacionalidades. O contrário do que lle sucede u aos conservadores, unha
forza netamente centralista que
desapareceu de ambos territórios. Os partidos nacionalistas
respectivos tamén observaron un
crecimento significativo, sobre todo no caso de Escócia. (Páx. 17)

§

OS OLLOS DA SENTINELA
Xesús Manuel Valcárcel
Despois de O cap;,tán
L9bo Negro (Premio da
Crítica Española 1995),
volve Valcárcel con _
catorce relatos de
lectura desacougante.

A Xunta xustlfica

Carretada de votaÍltes
' Nas últimas eJeicións celebradas no Salvador, a esquerdo. canse,
guiu igualar, por primeira vez, á dereita. Argumentan, desde a
histórica oposición, que todo se debe a unha r.azón: o proceso
eleitoral foi máis limpo, grácias .á preséncia de observadores ' in~
temacionais que impediron a carretaxe masiva de eleitores, sobre
todo no rural.
Galiza pode que non ·garde moitas similitudes ca. Salvador, pero
de haber algunha, esta atópase sen dubida na carretaxe de votan~
tes. O deputado Xaime Pita argumentou o pasado Martes día 6
no pleno que "co "trapsporte privado cada quen fai o que lle peta;
é unha ridiculez plantear isto". Repostaba así ás críticas da oposi~
ción, desde cuxas fileiras se solicitara ademais unha drástica re~
9ución dos gastos eleitorais. ·
· ·
·

..,. .

*. ,...,.

•

1

~e cadra haberia que pedir que as próximas eleicións galegas fo,
sen supervisadas por observadores internacionais: + .

os·carteis en castelán
'porque hai moitos
latinoamericanos'
O uso do español en cartaces
colocados por un organismo
da Xunta onde os funcionários
de San Gaetano aparcan os
coches débese a que "na zona foron detectadas persoas
hispano-parlantes latinoameri- canas ". Argumentos como estes son alguns dos recebidos
na GIG -Administración Autonómica en resposta á campaña comezada hai un ano co
fin de· denunciar todos os casos nos que a Xunta e outros
organismos públicos están a
usar o español.
(Páx. 8)
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nha semana despois de que o
informe do Valedor do Pavo criticase a o.pacidade das sociedades anónimas instrumentais e
fundacións de xestión postas en
marcha pala Xunta, é agora o
Consello de Cantas o que, ao
apresentar o seu informe corr.espondente ao ano 1993, desautoriza de novo á xestión que leva o
Partido Popular nas diferentes
institucións. Estas críticas do
Consello teñen a,inda máis signi- ficado se nos deprocatamos que
coinciden coas iniciativas parlamentárias e denúncias que tanto
BNG como PSdG-PSOE apre-_
sentaron- no Parlamento e nos·
Deputacións de Lugo e Ourense.
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Na Deputación de Ourense aparecen na sua caixa-84 millóns de pesetas sen xustificar. Este organismo tampouco lle facilitou ao Consello de Cantas os contratos da
"práctica totalidade das obras dos
planos provinciais", segu[ldo se recolle textualmente no informe redáctado polo ' conselleiro maior,
Carlos G. Otero Díaz. Este informe
.reflexa, entre outras anomalías,

que a obra de ensanche do camiño
veciñal Sande-Entrimo-Portugal,
.orzam~ntada en 200 millóns de pesetas, foi adxudicada en 124 mi·llóns, pero •lnon consta certificación
de viabilidade, disponibilidade de
.terreas, nen existéncia de créditos
da Deputación nen dos concellos".
Na fase de licitación desta obra
"non consta fianza personal, nen
data de notificación da adxudicación da obra, nen da recepción
definitiva.". Estas , obras, previstas
pa~a ser rematadas en seis meses, prolongáronse máis dun ano.
O informe recolle, ademáis, que
as contratacións de persoal prod uc íron se en moitas ocasións
"por decreto da presidéncia" ,
conculcando asi o princípio de
oferta pública de emprego. Outras persoas foron "contratadas
sen !er a titulacións requerida".
O Consello constata que non pode fiscalizar axeitadamente os pa;,
gamentos ao persoal, porque non
están xustificados e non está actualizado o libro de pagamentos,
J 1
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polo que suxire "cámbios nos programas informáticos". O persoal
contratado non figura na relación
d~ postas de traballo da Deputación, incluindo personal con antigüidade superior a tres ·anos.
Non consta tampóuco a existéncia ·do libro de matrícula nen rexisto para o persoal laboral. Tampouco consta o libro de abono de
Cacharro Pardo, President_e da Deputa·
ción de Lugo.

-dietas e a sua autorización.
O Consello tamén recolle que
"non consta a convocatória de
probas selectivas para o persoal
contratado" e que pode deducir
que se produce "un aceso interino, prévio ao aceso restinxido'',
asegurando que, algunhas veces, carécese da titulación adecuada par~ optar ao cárrego ,
constatando un "uso reiterativo
do concurso restrinxido e de
méritos". Por último, no aspecto
de persoal, afírmase que se
conculcan os próprios acordos
da. corporación a respeito da
contratación de persoal interino.

Cacharro
non quer dár as contas

A Deputación de Lugo non apresentou os dados fiscalizadores
de 1993, 94 e ·1995. O Presiden·te do organismo provincial,
Francisco Cacharro Pardo, argumentou que "as cantas foron
aprobadas no último pleno e xa
llas remitiremos". Qacharro xusPasa á páxina seguinte
.: l

..
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Ven da páxina anterior
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DiscrepánCias
sobre as·perdas.na CRTVG

O Deputado do BNG, Fernando
Blanco, pala súa parte, pon de
manifest© como a liquidación de
1994 se realizou tres anos despois, cando debia de ter lugar ao
ano seguinte como é preceptivo.
Blanco _ponsidera que estas irregularidades da Deputación luguesa son "o reflexo contábel das
decisións caciquís, arbitrárias e
prepotentes de Cacharro Pardo,
que precisa pintar as cantas porque fai causas que non se poden
consignar nos orzamentos".

Non fiscalizaron
ao Xacobeo
O informe do Consello de Cantas
do ano 1993 non recolle as cantas da Sociedade Anónima de
Xestión do Xacobeo. A razón esgrimida pola institución presidida
polo ex conselleiro de Economía,
Otero D~az , é que "non houbo
tempo". E preciso lembrar que a
xestión desta sociedade resultou
moi polémica, dando lugar a iniciativas da oposición en demanda de dados que nunca foron facilitados. No ano 1992, o último
fiscalizado polo Consello de Cantas, apareceron "contabilizacións
incorrectas", nesta sociedade, cifradas en 773 millóns de pesetas,
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Un
, voto particular cífraas en 8. 700 millóns
mentres oConsello contabiliza só 224

tificou o atraso de catre anos
polos "cámbios informáticos -introducidos", afirmando que o requerimento do Consello de Cantas· é "sementes un trámite".

O voceiro socialista no Pazo de
San Marcos, Luis Lage, coincide
con Blanco ao afirmar que "este ·
requerimento do Consello demostra que as críticas que vimos formulando tiñan unha realidade
contábel", poñendo de manifesto
comó desde 1991 a 1995 Cacharro non foi quen de aprobar as
cantas. Tamén puxo de manifesto
como a política de Cacharro Pardo foi cuestionada este mesmo
ano polo informe do Valedor do
Pavo, o Consello de Relacións
Laborais, o Tribunal Supremo e o
próprio Presidente da Xunta. Este
mesmo ano o BNG denunciou cobros irregulares nas dietas e nas
subencións, aportando tamén o
PSOE máis dados neste senso.

3

ANOSATERRA

A5 contas do Xacobeo ainda están sen aclarar.

chamando a atención as perdas
dos exercícios anteriores e sobre
os gastos de periodificación.
Agora a opacidade denuncida
pala oposición ainda permanece
ao non cumprir o Consello a sua
función fiscalizadora, non incluindo a contabilidade desta sociedade no informe de 1993 como era
lóxico e preceptivo. A pantasma
das irregularidades viaxa de novo
palas dependéncias da Xunta
traspasando as paredes do Xacobeo. Mais para o governo auto-·
nómico todo é "unha polémica
eleitoral". Pérez Varela, conselleiro de Cultura, chegou a afirmar
que co Estatuto de Autonomía na
man e a Lei de Coordenación
das Deputacións recorrida "non é
fácil lograr que as, Deputacións
envíen as cantas". E preciso lembrar que Cacharro Pardo foi o

maior belixerante contra esta lei.
O ·deputado do BNG, Alfred_o
Suárez Canal, discrepa de Pérez
Varela, afirmando que se poden
controlar as actividades orzamentárias das Deputacións por vía
estatutária. Se a Xunta non o fai
é, para Canal, "porque non hai
vontade política, porque Fraga
ten medo a ·que se lle subleven
os baróns". Para o voceiro parlamentar do PSOE, Miguel Cortizo,
"é vergoñento o espectáculo que
están a dar as Deputacións cando comeza, precisamente a campaña da declaracións de renda",
afirmando que "este informe é
unha mostra de que o PP governa unicamente en benefício- partidário". Fraga lribarne, pala sua
banda, afirmou que "por un garabanzo , como .é natural, ·non se
estraga o pote".+

Miguel Ánxel Crespo, conselleiro da área Institucional do
Cónsello de Contas; apresen- ·
tou un anteproxeto de informe
np que aparecia un saldo negativo na Compañia de Rádio
e Televisión de Galícia de
8. 776 millóns de pesetas.
Nembargantes o informe final
do Consello contabiliza unicamente 224 millóris de pardas.
A grande diferéncia existente
entre a ·cifra ·proposta primeiramente polo ponente e a finalmente aprobada débese á
d_istinta c0ntabilización das
axudas emanadas do Parlamento. Segundo Crespo as
subvencións "concedéronse
para financiar operacións concretas e específicas en programas, cuantías e finalidade". Crespo, ne.mbargantes,
so~tén no seu voto particular
que, as necesidades de financiamento da CRTVG estabelécense como "consecuéncia
do déficit' de explotación", que ·

se orixina polos gastos que
acarrean o conxunto de activi- ·
dades e operacións "sen es· pecificarse cales son subvencións e cales non".
O informe sostén que ás actividades subvencionábeis concréta n se en programas, pero
Crespo discrepa, argumentando que as partidas que reflexan
as dotacións de subvencións a
CRTVG, ·rvG e RTG, "son precisamente das máis inconcre- .·
tas e xenéricas que se incluen
en toda a lei de orzamentos".
Por todo isto, fronte aes 224
millóns de pesetas de perdas
aprobados no informe final do
Consello de Cantas, as perdas
da TVG, segundo o· conselleiro
da Area Institucional do· Con. sello de Cantas, son de 6.524
millóns de pesetas·. As da RTG
serian de 7';>7 e as da Compañía a as suas filiais sitúanse
en 503 millóns de pesetas.+

Os mandamcises do Golf
O. Informe apresentado polo
Con.sello de Cantas, tamén
contén dados significativos
doutra sociedade criada @Ola
Xunta, Turgalícia, adicada á
promoción turística é a de difu ndi ( a imaxe da nosa nación. Máis alá da fonda polémica existente no próprio
Consello, cun voto· particular
do responsábel d~ área lnstitu ci onal, Miguel Anxel Crespo, sobre .o asentamento de
determinados gastos, reflexa
outros considerados "inca~

m~ctos". Outros poden ser
moi significativos para parte
da opinión pública galega. Asi
ternos actividades coma o
"campionato gal.ego de cociñeiros", ou de "mandamases
de-Golf", por non citar as "xornadas gastronómicas do Brasil", por un importe ·de 55 millóns de pesetas. Crespo afirma que estas actividades non
poden considerarse "estudos
de natureza técnica e económica, motiyados .pala ampliación da capacidade". +

Radiografia do caciquismoDuas das principais institucións autonómicas, o
Valedor do Povo e o Consello de Cantas
apresentaron, con duas semanas de diferéncia, os
seus informes nos que se analisa o funcionamento da
Administración. Os seus ditames non poden ser máis
negativos para o PP. Ambas institucións, con maioria
de cargos elexidos a proposta da dereita, alguns con
importantes postas con anterioridade no Governo,
elaboran unha perfecta radiografiada raiceira do novo
caciquismo que inzou Galiza abonado por Fraga
lribarne e palas suas xugadas de conselleiros e
presidentes das Deputacións decruando os dereitos
constitucionais dos cidadáns para sementar
~scurantismo, ilegalidade, amiguismo e conseguir, por
fin, unha boa colleita clientelar.

entrou a primeira das administracións paralelas, a S.
A. de Xestión do Plan Xacobeo, pero decidiu non
revelar a instantánea por "falta de tempo", por máis
que se trate das cantas de 1992. Ainda asi, tiveron que
consignar "contabilizacións incorrectas", cifradas 'eri
773 millóns de pesetas.

Onde están 'máis nídias esas irregularidades é na
Deputación de Ourense. No informe do Consello
ponse de manifesto como "practk;amente todas as
obras dos plan9s provinciais" se tan sen contrato, polo
que sería normal que episódios como o de Verin, co
crego de Tamaguelos de oficiante de obras, saltasen
por dúcias á IUs. Hai que ter en ·canta que, nalgunhas ·
· destas obras tamén se constata que non se lle pediu
- fianza ao constructor e que tampouco tivo que cumprir
Duas son as imaxes que aparecen superpostas ao que
os prazos fixados.
debia de ser unha nídia e correcta administración ao
A respeito da contratación de persoál as ilegalidades ~
servício dos cidadáns, sobardaf]do e, ao mesmo
tamén se observan claramente ho informe do Consello.
tempo, emborran'Chando as fotografías asinadas por
8ealízans~ por "decreto da presidéncia", conculcam:lo
Xosé de Cara e Otero Díaz: escurantismo no gasto
o aprobado pola Corporación e os "princípios de ·oferta
públfco 'e· irregularidades na contrQ.tación de_persoal.
pública de emprego". Tamén se contrata ao persoal
Se o v ·aledor dirixiu a sua cámara á política
"sen a titulaciór:i requerida" e sen .''facer as probas
·- privat_
izad_ora da Xunta, afirmando que "pode diminuir e
selectivas", producíndose un "aceso inte~ino prévio aq
aceso restrinxido". As citas textuais son
crebar o dereito constitucional que teñen recoñecido
os ·cidadáns", poñendo de manifesto como se canean
verdadeiramente esclarecedoras, mesmo acochadas
do control aspectos fundamentais como o "gasto ·
no velado administrattvo qu~ cubre·ªº informe.
a contratación._de persoal", o Consello de
público
Piar 1rain9a a-OeputaCión de Lugo que se nega a Cqn~as, enfocando á. Administraci,ón, olla o mesmo
·
pantasnia reflectido.
pasar
pold aro fiscalizaqor ·do Consello. Cacharro
1 •
: Pardo fixo até de agora ouvidos xordos aos
• No ·campo de análise da equipa de Otero Díaz, só
requerimentos do Con.sello de Cantas .que lle

oü

\

solicitou de ofício as cantas do organismo provincial
e do próprio Fraga lribarne que, hai un ano, lle pediu
ao ·barón lugués que cumprise coa legalidade.
Cacharro, que se nega a que a Deputación dependa
de calquer organismo autonómico, non apresentou as
cantas· de 1993, e tampÓuco, claro está, as dos anos
· seguintes. No fond'o desta desobediéncia subxace a
própria Lei de Coordenación das Deputacións e a
potestade da Xunta a coordinalas e inspecionalas. Ao
' día seguinte de facerse pública a negativa de
Cacharro Pardo a remitir-as cantas ao Consello,
· Fraga rei.míase co presidente da Deputación luguesa,
sen que até de agora trascendera se foi capáz de
facelo mud.ar de opinión.
Están as outras Deputacións libres das mesmas
sospeitas de iregularidades detectadas en Ourense?
As prácticas semellan idénticas. O Consello, cunha
fiscalización moi retrasada, non pudo estudar ainda
moitos aspectos axeitadamente. De momento, xa
anunciou que fará unha fiscalización parcial dalgunhas
áreas 9a xestión da Deputación pontevedresa.
Estas irr'egularidades é ilegalidades non son "un
garabanzo que non pode estragar o pote", como
· afirma Fraga. Moi ao contrário, atinxen a todo o
condúmio da política do PP, forman parte · /
consustancial non só do seu xeito de administrar,
quedandose. cos.garabanzos para sí e para os seus
amigos que, loxicamente, despois, como estómagos
agradecidos, ou famentos que non atopan neutro lado
a pitanza, encherán a sua .cesta de votos.t
· · ·
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Afábrica éilegal seg_undo as-prescripcións vixentes_·

AXunta di que Elnosa cumpre
a norma ecolóxica e anúncia unha Lei para castigGla
Pontevedra. "O Plano debe extenderse a todos os
concellos ameazados -indi ca Antón Masa- e, en
todo caso esiximos que
se dea a coñecer o seu
alcance".

t+G. LUCA

A Xunta reabre o debate
sobre a perigosidade de
Ence-.Elnosa co anúncio
dunha lei sobre a calidade das augas e mentres un conselleiro (Dositeo Rodriguez) ameaza con pechar o com. plexo industrial se non
cumpre, outro (XoséCuiña) defende continuidade do complexo. A
· Asociación para a Defensa da Ria denúnciao
coma un reiterado xogo
eleitoral e lembra que a
fábrica .non cumpre desde hai moitos anos as
normas polo que non se
debe crer nos efectos
benéficos da lei anunciada nen nas promesas
de intrans1xéncia do PP.

1

Desde 1993 a Xunta
practica a información
contradictoria sobre Ence-Elnosa . No episódio
do expediente a Elnosa,
o conselleiro Cuiña desato u rizou ao conselleiro
Couceiro por este negar
que Elnosa representase
perigo nengún . Previamente o responsábel da
consellaria de Presidéncia anunciara que a fábrica de cloro poderia producir unha hecatombre
sobre a ria . Despois da
xuntanza do pasado dia
2, Guiña rectificou outraOs dous conselleiros ofrevolta ao conselleiro da
ceran unha roda de prensa
Presidéncia e asegurou
o 2 de Maio para anunciaque os postas de traballo
ren que a parti r de 1999,
das fábricas de cloro e
as empresas que aportan
pasta de celulosa tiñan
con taminantes ao Lérez
máis importáncia que os
serán sancionadas. O prodanos ecolóxicos e as
A. IGLESIAS ameazas de nube de clo.XeCtO de lei ref Íre se á pre- O Plano de Emerxéncia de Elnosa, annciado pola Xunta, atinxe só á beira da fábrica ainda que o cloro pode danar toda a ria.
servacións d,as augas da
ro e outros impoderabeis.
canea do Lérez ainda que o paA menos
Guiña Crespo fixera o 14 de
medioambiental, Elnosa rebaicoa fábrica están gravemente
Xuño do 94 unha demorada exxou os verquidos de mercúrio e
contaminadas por mercúrio, diosado 16 de Abril, Guiña anunciade dous mil metros
(a a tramitación dunha lei de
deviounos en grande parte á
plicación á Prensa na que
xina e outros organoclorados.
preservación da Ria de Pontevegababa a contención e mesura
sua balsa de decantación. Un
Antón Masa, portavoz da Asodra que precedería un novo con-, ciación para a Defensa da Ria,
da Xunta por non ter anunciado
clamor denunci9u o perigo que
No que se retire ao Plano de
vénio con Ence para que c;i paa multa de Elnosa en plena
Emerxéncia, Defensa da Ria
negou a potencialidade que os ~a médio prazo representaba espaleira e fábrica de cloro anexa
te encoro de verquidos forte-. critica que a Xunta limite as
campaña eleitorai.
conselleirós atribuen á nova lei
deitasen o refugallo no emisário
mente contaminantes para auprevisións de seg u ridade ao
para intervir· na Celulosa. "Para
qlle desemboca na beira Sulogas, _pozos, manatios e para a entorno do complexo industrial ,
Dous expedientes abertos pela
pechar Elnosa non é precisa uneste da illa de Tambo. Os con- - ha nova leí, porque o RegulaXunta á Ence-Elnosa naquela
própria ria. A Asociación pala
nas parroquias de Lourizan e
selleiros din agora que a Lei es- , mento de Actividades Molestas,
altura, por incumprimento do
Defensa Ecolóxica de Galiza Os Praceres, cando a própria
tá dirixida a evitar -a contamina(Adega), citando traballqs da
convénio do 94 coa empresa e
Elnosa recoñecia no ano 1991
Insalubres e Perigosas (Ración industrial na ria de Ponteveequipa de Química Técnica da
por verquido de mercúrio sen lique unha nube de cloro poderia
minp) establece que unha indra, despois de ter sido declarauniversidade compostelán, sinacéncia, están sen resolver.
afectar a milleiros de _persoas
dústria perigosa non pode estar
da á:rea ecolóxica en perigo.
la que as terra's que extreman
nos concellos de Marín , Poio e
a menos de dous mil metros
O conselleiro Guiña afogou o
dunha concentración urbana,
A norma fiscalizará os verquidos
Comité Científico ínter-disciplicomo é o caso de Ence-Elnosa".
dos concellos de Pontevedra,
nar que el mesmo convocara
A. EIRÉ
Marin, Cangas do Morrazo,
para o seguimento de Ence-ElEn Xuño de 1994, o conselleiro
Bueu , Poio, Sanxenxo, Barro,
nosa. Estas intensas viaxes dos
da Presidénc-ia calificara de
Campo ,Lameiro, Cerded0, Cotoconselleiros desde as anatemas
bomba á ·fábrica de cloro de Elbade, Forcarei ·e Pontecaldelas
á glorificación de Ence-Elnosa
nosa pero na xuntanza de Pone anúncia sancións millonárias
atopan plena explicación nos
tevedra asegurbu que estaba a
ou o peche por verquidos orgásucesivos fracasos de Fraga por
cumprir todos os requerimen::.
nicos ou químicos. Para Xosé
obter da Administración central
tos de seguridade. Para DefenOs inquéritos pagados polos partidos p_9líticos nas vésperas eleito,
Culña e Dositeo Rodríguez a viunha fábrica de papel que xustisa da Ria, esta última afirmarais teñen d.uas funcións. Unha interna, analisar a distribución de
xián_cia será intransixente coas
ción non_se corresponde coa
ficase o ciclo fortemente contavoto
nos
distintos
sectores
soéíaís
e
de
idade,
para
adecuar-amen,
emisión::; de mercúrio, nitróxeno
realidade xa que a Xunta dase
minante de Lourizán. O Goversaxe e incüdir neles de xeito máis directo. A 04tra forma xa parte
ou fósforo, o que se interpreta
por satisfeita cun verquido acno Aznar prometera a Fraga duOs
da
campaña
e,
polo
tanto,
ten
unha
función
propagandística.
como unha alusión directa a fárante a campaña do 96 a intetual inferior a un gramo por todados adminístranse en función .d a mensaxe eleitoral. Son as di,
brica de cloro de Elnosa en Lounelada mentres a norma para
gración do ciclo papeleiro da
reccións do partido as que realizan reparto final dos escanos. Ta-,
rizán que xa fora clausurada duos p_rodutores de cloro-sosa
Celulqsa pero a privatización -de
beta. que será propagada para consumo social. Mais, desde reali,
.rante noventa dias pela Xuntana
Ence e a forte caida do mercado
precisan que os verquidos de- '
zación dos inquéritos até a comunicación oficial dos dados, hai nu,
véspera d1m·ha manifestación
ben referirse ao individualizado
internacional da pasta dilata a
· merosos procesos. Tanto é asi que p!:_imeiramente existen filtra,
ecoloxista contra o complexo insolución deste proxecto. A coda empresa.
cións sobre os dados reais que chegan só a un grupo reducido, aos
dustrial en xuño do 94. ·O expemédia dos conselleiros que se
diente aberto naquela artura
poderes económicos que teñen axentes s_ituados nas empresas.
tiran informes contradictórios á
En outubro de 1993, a consultoesdtá paralisado.
Despois prodúcense as filtracións interesadas dalguns rnembros do
cabeza busca tanto a reparara galesa Wallace Evans Limipróprio partido: Estes dados están ainda sen adubfar ou non rema,
ción intermitente da confianza
ted atopou un verquido dentro
O conselleiro· da Presidéncia
do complexo Ence-Elhosa de
nos compromisos ecoloxistas do
tados de preparar- para apresentalos socialmente. Asi, non é a priinei,
anunciou na mesma xuntanza o
6,06 gramos por tenelada que é
PP, irreparábelmente derramara vez que o PP de Madrid e o galego non coinciden á hora de facer
Plano de Emerxéncia Exterior
doce veces superior ao permití- '
da segundo os inquéritos, como
público o reparto de escanos. Esta semana o erro foi maiúsculo . .O
para protexer as parroquias de
do. Os inspectores da Wallace
a consolidación de Ence-Elnoseu próprio inquérito concedíaUe ao PP o 43% dos votos, segundo a
Santo André de L-ourizán e Os - comprobaron que nun só dia Elsa. O Plano de Emerxéncia cafiltración· re!;J-lizada desde Madrid. Este resultado levaríao a perder
Praceres contra unha fuga de · nosa deitara na pía de decantarecería de máis sentido que o
entre 7 e 8 parlamentários. Houbo ditixentes galegas, como Cuiña
cloro de Elnosa, e a preguntas
ción trece quilos de mercúrio soestrictamente demagóxico se
que mesmo xus_tificaban a maioría·absoluta perdendo 10 pontos. Ao
dos xornalistas anunciou que
bre o que podía calculárse un
por
fin se produce o holocausto
final, o PP explicou que todo fora "un erro", de difusión, loxicamen,
outros núcleos urbanos da ria
total anual de máis de cen quida fábrica de cloro, innecesária
te.
Ese
43%
coincide
coas
primeiras
info
rmacións
empresariais.
•
.expostos á contaminación serian
1os de mercúrio. lsto significa
despo's dunha reforma tecriolóconsiderados andando o tempo.
que, ante unha maior esixéncia
xica longamente anunCiada. •
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Os inquéritos brutos ·
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Acochan adecisión afirmando que odelega90 do_ governo pode ceder competéncias

Os subdelegados·
seguirán .mandando·nas policias
-O- PAULA CASTRO

Galiza queda relegada como
nacionalidade histórica. En Catalunya e máis en Euskadi os
sustitutos dos governadores,
subdelegados, non terán com·
peténcias no orde público, pero si na Galiza. O delegado
do governo, centralizará as
competéncias, pero despois
delegaráas de novo, salvando
deste xeito a literidade da lei
e os pactos con cataláns e
bascos. Desde o 1 de Maio
desapareceu o nome dos governadores pero non a función.
A desaparición do governadores
non é só porlle fin a unha figura
anacrónica e con sonoridades
represivas, senón a adecuación
da administración central ao Estado das Autonomías. O PSOE
non foi quen de facelo, polas
presións do golpe do 23-F, e o
PP viuse obligado ante a demanda de Cataláns e bascas.
Pero tanpo decidiu finiquitalos
porque, non fondo, non cree da
eséncia das autonómicas. Ao final atoparon unha fórmula. Críanse os subdelegados que, por
lei, serán uns funcionários coordinadores da administración,
sen cárrego representativo, polo
tanto, pero na práctica contarán
coas mesmas competéncias
que os seus antecesores. Ainda
que estas estarán, por léxica e
por lei en mans dos delegados
do governo, estos poderán
transferírllas aos seus subordinad os. E van llas transferir,
agás en Euskadi e Catalunya.
"O único que se consegue con
esta reforma é un cámbio de noma cando do que se trata é de
baleirar de contido legal a figura
do Gobernador Civil. Ao final
acaban por ter case que as
mesmas competéncias que antes", afirma o parlamentário do
BNG, Suárez Canal.

.

Críticas ~o Congre~o Internacional
de Muller e Desenvolvimento Rural

5

O feito da Consellaria de Família organizar e Congreso Internacional de Mul/er e Desenvolvimento Rural (dias 7, 8 e
9 de Maio en Compostela)
foi criticado pola Asemblea d9' Mulleres de· Galiza ,
Nova por ser "un intento ,
de encobrir a verdadeira ·
política que desde .a Xunta
·_ se está fai;;er pola$ mulleres . e poJa sua situación
no agro". Galiza Nova dá
dados: perda de 20 .000
postos de traballo ·de. mullerés ño rural no último
ano e que o 18% dos empregos femininos realízanse COmO axúda familiar . . Manuela López Besterio, Conselleira
'"Atopá,mongs nun ponto de Familia.
.
de partida no que as mozas g·alegas ternos un. desempe.go
do 46%", lembra a Asemb!Ja de Mulleres de Galiza Nova.•

Aumenta ·a burocrácia na Xunta
A rntrodución da ~valiación do rendimento das unidades
administrativas na Xunta, através do artigo 63 bis da Lei
3/1995, de modificación da Lei de Función Publica de
Galiza, provocou un aumento da burocrácia porque se
criou unha Direéción Xeral cun cadro de dirección de 16
persoas e introducíuse un mecanismo de verificación
através duns documentos a entregar á inspección que o .
que antes se resolvia en dous ou tres dias, agora tarda
duas ou tres semanas en resolverse. Por outra banda, o
feito de trazar obxectivos -como incrementar o número
de expedentes- poderia ter efectos perversos, como que_
se efectuen xLibilacións forzosas coa única finalidade de
cumprir os obxectivos marcados pola inspección.•

Folga .de p~fésorad~ non numerário
Os dias 7 e 15 de Maio os profesores non numerários (ensinantes do sector público non funcionários) acuden a unha
folga convocada pola Ase!!lblea Nacional de Profesorado
. Non Numerário e a Coordenadora de PNN's que está apoia"
da pala CIG-Ensino. Os folguistas queren ''forzará Consella, ria de Educación á apertura dun proceso de de negociación"
para abordar "a estabilidade laboral do colectivo e os procedimentos de aceso á función pública docente do colectivo". Nunha asemblea celebrada o Sábado i 9 de Abril , as
persoas integrantes deste colectivo tamén mostraron -a - sua preocupación polo "posíbel fraude que estar a cometer a Consellaría de Educación ao non cotizará Seguridade ,
Social e si descontar_aos t~-aballadores parte do salário". +
Diz -Guedes, Delegado do Govemo español.

di si teñen a sua própria policia
autonómica". O parlamentário
do BNG asegura que os subde1egados veñen funcionando
mesmo como comisários políticos do poder central non só no
que respeita a arde público, senón que mesmo teñen certa capacidade para inspeccionar.

Unha figura centralista

O Conselleiro Vítor Manuel Vázquez Portomeñe afirma que de
Por outra banda, desde o BNG
sempre o PPdG fara partidário
considérase necesário eliminar
da supresión da figura do goveras competéncias que tiveran
nador civil e lembrou que el
que ver coa posibilidade de criar
mesmo no ano 88 defendera
unha policía autonómica. "No
esa opción por entender que se
Estatuto recóllese a posibilidade . trataba dunha figura que "sonaba excesivamente ceñtralista".
de que Galiza teña unha policia
de seu e do que se trata é de
Polo tanto o PP "valora moi poque se fagan: efectivas as competéncias que se recollen no Essitivamente a transformación do
tatuto", afirma Canal.
governador a subdelegado", entendendo que a sua única funA respeito da posibilidade de
ción, en diante limitarase a ser
que nas outras nacionalidades
auxiliar ou complemento do delegado do governo, coa ú-nica
históricas os subdelegados do
función de facilitar "o cumprigoverno non teñan capacidade
mento dos seus deberes".
de control sobre as forzas de
seguridade do estado foi, Suárez Canal considera que ese
Canto á posibilidade de que pénon é o problema "senón que o
s i e a ter cambiado de nome
manteñan as competéncias que
governo galega declina a posibilidade de desenvolver a capacitiñan antes no que respeita ao
- dade que se recolle no Estatuto
control da9 forzas de arde públide ter un carpo de policia autoco asegurou que esas compenómica e mentres non se aborténcias serán exclusivas do Dede a sua criación e desenvolvilegado do governo, que é "unha
mento calquera cámbio que se
figura constitucional cun estatufaga é inapreciábel porque seto especial de forzoso acataguirá sendo un cámbio' só nomimento". Polo tanto, Portomeñe
nativo. Catalunya e máis Euskaasegura que os subdelegados

A. IGLESIAS

exercerán funcións nesa matéria
se o delgado do govenro o considera oportuño, pero "eso non
implica que sexa máis relevante
a sua función".
O paso real que se deu, segundo Portomeñe, ven acreditado
pola derogación do estatuto. dos
governadores civís, porque antes dependian do Ministério de
Interior directamente e agora,
pola contra, dependen de Diz
Guedes.
Para Miguel Cortizo o paso de
governador civil a subdelegado
do governo é o resultado dunha
improvisación do gavinete Aznar
que se ve obrigado a cumprir as
peticións dos seus coaligados
CIU e PNV, porque "até o dia
anterior das eleicións defendia a
sua existéncia e mellar se eran
como hai 20 anos. A ·desaparición dos governadores civiles é
unha maqL.iillaxe da realidade,
porque só v¡;¡i ter efeito segundo
onde se aplique, porque as
c0mpeténcias vanse asumir de
distinta forma".
Para Cortizó o que se produce é
unha concentraCión de compe·téncias no De.legado do Governo e "con iso váise dificultar a
relación entre os cidadáns e a
administración central, á que re- ·
presentan, porque. antes estaba
moito máis próximo do administrado, na própria província". "En
calquer caso", afirma, "non é unha reforma real da estructura
periférica do Estado".•

Afirman·que os serÍizos p_
úblicos ~on
mellores e máis baratos
.
Odia 29 de Abril cetebrouse no paraninfo da Universidade .
da Coruña unha mesa-colóquio organizada pola CIG-Administración baixo o título Na Defensa dos Servizos
· Públicos; Participaron no mesmo o presidente da Federación de Asociacións de ViCiños da Coruña, Carlos Castro,
que fixo unha análise do movimento viciñal na actualidade
e o cardiólogo Agustin Gómez, que re8eñou o contexto
privatizador no que está inmerso a sanidade galega_facendo fincapé en que a reacción social tiña'freado bastante a
política do.governo da Xunta. Fixo notar que os dadós,
contra a opinión ·xeraJ, amosan que máis o 70% dos profesionais que traballan na Sanidade Pública manteñen .
adicación exclusiva. Xoán Costa, que representaba á CIG,·
fixo un percorrido polas grandes leis·que en materia de.
educación se teñen dado desde 1982 e como se criou a si·t uación actual na que o ensino privado estea superando
ao público sobre todo nas cidades~ Xosé Carlos Crespo_,
secretário da CIG-Administración Pública, sinalou que á
cidada.nia sáenlle máis baratos os servizos públicos que
os priva.d os e o deputado do BNG, Alfredo Suárez Canal,
indicou que a Administración estaba· senda utilizada na
~~ioria das ocasións con carácter partidário. +
~

O PP non quer control
sobre ·o carrexo de votos
O PP impediu que o Parlamento introduia sistemas de
control sobre o transporte de votantes cara ás vindeiras
eleicións autonómicas, a celebrar durante este ano. A proposta partiu dos-. grupos da oposición (PSOE e !3NG) e está enmarcada no debate plenário de aprobación dun empréstito extraordinário de i .070,7 millóns para financiar a
celebración da consulta eleitoral. A cantidade aprobada
é unha actualización mecánica dos gastos da campaña
de 1993, aplicando a éorrespondente suba do IPC. A opo-sición pediu un recorte dos gastos, pero o PP opúxose. •
,.
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QUE, POR DOSE INSUFICIENTE DE INTOXIGAc;OM INFOR,
CONSUMADO O ASSALTO MILITAR Á EMBAIXADA JA,
MATIVA, AINDA OPUGERAM RESISTENCIA A ''VERDA,
PONESA NO PERU, COMA EXEcuc;oM DE. VÁRÍOS
- GUERRILHEIROS E GUERRILHEIRAS, CbMEc;ou As . DE' 1 Of.JCIAL. O AUTOR DESENTRANHA AQUI -ALGUM,
POUCAS HORAS O ASSALTO DAS BOAS CONCIENCIAS ~ HAS DAS CLAVES-· PROPÁGANDISTICAS DO CONFUTO. '

·AS·SALTO.POR PALAVRAS·

-··-.

Este assalto parece ter,se producido ao re,
dor de tres objectivos·. O primeiro, cevar o
arguni.~nto da intransigencia dos emerretis,
tas como causante da solw;om militar. To":
dos os sectores .achegados ao regime, desde
émpresários até políticos da oposii;om e ex,
reféns, criticárom a suposta imobilidade na
negociai;om de Néstor Cerpa. Mesmo o
embaixador canadiano, um dos 4 mémbros
da Comissom de Garantes que mediava no
diálogo, dixo que "o único· que sei é que os
emerretistas nom reducírom as suélS deman,
das de quererem libertar aos seus presos im,
portantes"- Mas o matiz introdtJcido de
"presos importam:es" tem ·a seguinte leitura:
fontes da Com1ssom de Garantes asegura,
rom que a última oferta realizada polo MR,
TA na negociar;om foi a libertar;om de 20
(vinte) presos a escolher polo comando. As
demandas iniciais incluiam a libertar;om de
perro de quatrocentos militantes. Sem em,
bargo, isto só apareceu em letra pequena .
em contados meios. As outras exigencias
eram: um compromisso de cámbio de polí,
rica económica, que parece mais umha de,
umha análise de ADN aos carpos dos.e-das. cías da premeditar;om do massacre. No
integrantes do comando Edgar Sánchezpara- fundo o grande problema de Fujimori é a
manda testemunhal, translado a selva central dos presos libertados (ainda que nom
falta de tacto. Com o
compmvar se efectivafácil que seria apoiá-lo
'parecía haver problemas em acordar um
mente eram "vidas huprovável exílio), e o pago dum imposto de
se nom transluzisse
manas" ou doutra espéguerra o qual, vista a envergadura da opecie. As honras ~Hita
tanto esse gosto polo
res, as colectas pro,he,
sangue_ ..
rai;om militar, nom devia ser um grande
atranco na negociai;om. Na prática o <lesa,
róis e o interesse por
cordo reduzia-se ao rejeitarnento do gover,
Assi•e todo há vozes
amostrar os det_a.lhes
no de "ceder" algo no diálogo que merinas,
técnicos da operai;om
que gostárorn da acse a image de home forte contra o terroris,
militar reforr;ani. esta
tua~om de Fujimori tal
mo.
qual foi, sem cosmética.
dualidade que, nos
'Umha delas a de Fraga,
meios de comuniO segundo ponto central da carnpanha de
ca~om peruanos, exfuj
non - que ademais de o felicilavado de conciencias foi o já clássico empressou,se em linguage
tar, reconheceu que lhe
prego confuso deste m~smü" termo: "terro,
fascista: em La. Repú_era mui difícil aceitar
rismo". O govemo peruanotomou-se a tnoblica podía-se. ler que
que o governo peruano
léstia de explicar a opiniom pública porque
"som mortes distintas.
actuasse incorrectaA clos comandos é umo MR TA era um' grupo terrorista e nom
contra o mente, e declarou que
umha guerrilha, questom conceitualizada
ha morte heróka, a do
o presidente peruano
por mentes bei;n-pensantes de organismos
refém o sígno do azar,
passaria a História cointemacionais "imparciais". Umha-guen:ile. a dos emerretistas a
mo um grande presiha, dim, deve ter umha área de opera<;ons
da insensatez".
dente. De seguro que si,
suficientemente grande e libertada, urn núterá um lugar privileA rnaior.ia dos ine.ío.s
mero mínimo de militantes e um apoio pogiado na História, a cagalegos, espanhois -e
pular determinado. O MRTA ocupa umha
rom de Somo;¡;a, Pinozona da Selva Madre Central, tivo o núme, . occident-ais, secundárom estta estrntégia. chet ou, quem sabe, Manuel Fraga.•
ro suficiente de militantes para manter aédo seguncfo assalto, o do pensamento potividade durante mais .de umha década e pular, qinda que por lavarem 11J1m pouw a
)OAM CASAS é membro dos
para efectuar umha opér~r;oiri <leste taman,
Comités de Solidariedade (COSAL)
cara recolheram as escandafosas e'\rtdén ho, e o ·seu apoio ·popular é desconhecido
pola própria censura oficial. Contado, o
qualificativo semelha definir-se quantitativarnef;lte. O respeito aos direitos humanos,
as conven~ons de Genebra e o exercício do
poder sob torturas, execui;ons exr'raxudi,
ciais, garantias processuais inexistentes e
censura sobre umha populai;om que é po.bre num 70%, nom deve ter nada que ver
corn esta definii;om de terrorismó. Defi,
nir;orn assumida por todos os govemos occident::¡.is, a vista do emprego geral do" ter'mo e· da chuva de felicitar;ons sobre Fujirnori.

'Os ·eme.rretistas

rebaixarom a sua
petic;oin de liberar a 400
presos, para pedir a .
excarcerac;om de 20
pero
imori
queria ceder nada para
demostrar que. era
implacábel
.
".
tenonsmo
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APROVEITADO

Nos últimos anos saíron á luz os tres
· tomos do Mapa Socio-Lingüístico. O
terceiro fo¡ dado a coñecer no número
anterior de A Nasa Terra. A idea de
elaborar un grande traballo que nos revelase o estado social do noso idioma
partiu da Mesa pola Normalización Lingüística.
Os dados que se manexaban carecían de
rigor e non servían para estabelecer unha política de normalizaciórt. Mal se poden tomar medidas e buscar obxectivos
se non coñecemos a realidade na que
nos movemos. Por aquelas datas a única
cifra que parecía segura era que o oitenta por cento da povoación falaba en galega. Agora sabemos que non estabamos
tan descamiñados, pero a causa era máis
complicada.

O Mapa indica un progresivo descenso
do número de falantes a medida que se
baixa nos grupos de idade. Na xeración
que ten agora cincuenta anos falan en
galega o setenta por cento das persoas;
na de vinte anos só o fan o trinta e catro por_ cehto. Este é un dos dados
esenciais de todo o estudo. A Mesa espallou,no através dunha campaña,
lembrando a necesidade urxente de tomar medidas.
A Xlinta pretendeu ocultar a evidente
decadéncia afirmando que o galego goza
de boa saude. Oeste xeito o Mapa con,
verteu-se nun documento inútil, co
grande paradoxo de estar subvencionado
· pola Dirección Xeral de Política Lingüística, que oculta as conclusións do
Mapa, e ser A Mesa quen defende a aplicación do estudo.
O outro dado fundamental ae ne te novo tomo e di que o oitenta e sete por
cento da povoación ere que se debe potenciar o uso do galega. Ao facer referéncia ao uso, a pergunta incorpora a
idea utilitária da língua. Para esta enorme porcentaxe da cidadania, o compro, miso co idioma debe ir máis alá da concepción folclórica ou de "riqueza cultural". O gei.lego ha de usar-se e incorporar-se ávida cotidiana.
No Partido Popular saben que o descenso de falantes é dramático e saben
tamén que a recuperación do galega
goza das simpatías unánimes da cidadni a, por· iso a sua olítica folclorista,
torpe e sen obxectivos é a menos
comprometida coa normalización que
se pode facer hoxe en Galiza. Fraga
non pode ir contra o galega polo esta,
do de opinión, ainda que ideoloxi~a~
mente optaria po lo enfrontamento á
normalización.
Os dous dados deben servir de cerne
para elaborar un plano global de normalización lingüística. O Mapa reivin,
dicou,se para que fose unha guia de trabal\o, un ponto de partida na aplicación política, pero a ·Dirección XeroJ de
Política Lingüística non busca obxecti,
vos. Publicar, subvencionar e untar é
un fin en si mesmo.•

O t~rceiro objectivo é deixar cair veladamente que éxito nom só foi libertar aos pri,
sioneiros da ernbaix.ada com vida, senom
também a morte de todos os tupacamaris,
t~s. Nom há ou~ra leitura de declarar;ons
como as de Pérez de Cuellar, ex-secretário
geral da ONU, quem dixo que "desgraciadamente os resultados pos-itivos vírom,se
escurecidos pola perda de tres vidas humanas, um refém e dous oficiais". Em tal caso
propon;os que se lhes realizc com urgencia
f
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PARLAMENTO·

Non recoñece odireito ao acceso dos cidadáns aestas actividades
Núñez no~ quer
pancartas na sala

A primeira Lei do Deporte
poténcia a inauguración de pavillóns
*P.C.

O Proxecto de Lei Xeral para o
Deporte, aprobado cos únicos
votos a favor do PP ven demonstrar que para o Governo
galego segue a ser prioritário
afondar na política das inauguracións. Neste sentido, o
proxecto prima a construcción
de infraestruturas mentres
que óbvia o princípio fundamental de direito de aceso a
todos os cidadáns a actividade deportiva, asegura a concesión de subvencións aos organismos que o potencien sen
estabelecer as directrices a
seguir e esquece dotar aos
concellos de competéncias e
meios para a sua promoción.
Ainda que a prática deportiva é
libre e voluntária, os poderes públicos ''teñen a obriga de garantirlla a todos os cidadáns", aseguraba Alfredo Suárez Canal,
mentres que o Proxecto de Lei,
aprobado polo PP o pasado Martes 6 de Abril no Parlamento, esquece este princípio básico pésie
a ser un dos últimos que se elabora no conxunto do Estado.

Os representantes da CIG e
do Comité de empresa de
lnespal foron expulsados do
Parlamento por sácar uns éarteis en contra da privatización
da empresa de San Cibrao
cando se estaba a debater
unha proposición de lei apresentada polo parlamentário
do BNG Xesús Vega Buxán,
na que se solicitaba a anulación dos acordes existentes
c;:oa empresa norteamericana
Alcoa para a sua venda. Vitorino Núñez reaccionou de inm.ediato suspendendo a-se-:
sión e chamando aos servizos
da cámara para que os desaloxaran. Os parlamentários do
PP abandonaron o pleno de~
trás de Vitorino para. non ter
que presenciar tan bochornoso espectáculo, mentres os
deputados do BNG e do
PSO~ aplaudían desde os
seus escanos aos traballadores pela sua defensa da empresa:•

non se dota aos municípios de
coropeténcias necesárias na
matéria, mentres que si se lle
recoñecen ás deputacións, "co
que se poténcia o centralismo
administrativo", explicaba o socialista Francisqo Rodríguez.
Pala contra, no proxecto estabelécese a posibilidade de conceder subvencións a aquelas entidades que se centren na actividade deportiva, pero sen estabelecer os critérios a seguir nen
os mecanismos de control que
aseguren a sua transparéncia.
A Lei céntrase no fomento da
política de construcción de infra-:
estruturas "básicas e imprescindíbeis" segundo o parlamentário
do PP Manuel Luis Rivas. Pero
non se prevé o uso que se lles
poida dar despois "manténdose
na liña de continuar coas inauguración s de pavillóns ainda
que estexan infrautilizados",
aseguraba Suárez Canal "porque é máis rendíbel en Votos".+

,

Votar non
.por 1nerc1a.
•

Alfredo Suárez: Canal, parfamentáf!o do BNG.

Maos resultados na comarca piloto d~ Terra Chá

Ao entender do parlamentário
nacionalista, o proxecto de lei
non estabelece unha política deportiva que permita xeralizar a
sua prática nen recolle a posibilidade de que os rapaces poidan
realizar actividades deportivas,
sen necesidade de pertencer a
un clube ou estar federados, tora do horário de clases e coa supervisión de persoal cualificado.

No ano 93 o PP puña en funcionamento várias comarcas piloto
para comprobar a eficácia dos
seus planos. O partido do Governo comprometérase a avaliar
anualmente os resultados que
se ian acadando para poder solventar as eivas que se puideran
producir. Transcorridos 5 anos
desde entón, os grupos parlamentários non tiveron notícias
das actuacións que se estaban
levando a cabo até o pasado 6
de Maio e dos resultados tírase
que o plano comarcal aplicado
foi un fracaso.

Nen sequer se teñen en canta
aos concellos como axentes capaces de promocionar esta actividade xa que non se contemplan as contrapartidas económicas necesárias que lles permitan fomentala e "os orzamentos
municipais son insuficientes", indicaba Suárez Canal. Ademais

Para dar conta dos resultados
acadados coa posta en mar\

cha da comarca piloto da Terra Chá, o conselleiro .da Presidéncia e Admistración Pública, Dositeo Rodríguez, limitouse a dar un relatório das obras
que se levaron a cabo nos distintos concellos e parróquias
da comarca; desde redes de
sumidoiro até infraestructuras
para a depuración de augas.
Un conxunto de actuacións
que se deberían ter levado a
cabo pésie a que non se tratara dunha comarca piloto e que
"non respostan ás liñas básicas de desenvolvimento comarcal", segundo especificou
o parlamentário do BNG Emílio López.

·-.

;. . -.
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pense m¡:il.'. todo isa por rriéritos próprios, am-·
pla publi<;:idade ~ transp'aréncia absoluta a pesar.do 'que, diga_o=infoi:1tl.e . do Valedor do Pavo.

M

aria Luisa Diéguez Diéguez, é a presiden ta da asociación: Mulleres Rurais Galegas . A finalidade desta organización non guvernamental pode deducirse fací lmente dos . cursiños que oferecen:
A incidéncia dos ralos solares na delicada
pel feminina, ornamentos florais e cestería
de miolo. de pan para regalar ás visitas, adobos e melindres dos menus parroquiais para
pobres de pedir e terápia de autoestima a base de rímel, lápiz de lábios e saia polo xoenllo. Todo moi bonito, emotivo e con sabor a
cruzada anti-vício.

O deputado Racionalista incidiu
na necesidade de que se artellara un modelo comárcal baseado nunha visión política do país, "non xa a do BNG, ·polo menos a do PP" e de que esta se
levara a cabo nos distintos sectores produtivos que conforman
a economia da comarca. Pala
contra o PP limitouse a realizar
obras públicas, a desenvolver
entidades, oficinas, fundacións
e organismos múltiples para o
desenvolvimento comarcal sen
·que dos resultados se poida
concluir que . polo feíto de ser
comarca a Terra Chá tivo algun- ·
· ha avantaxe a respeito doutras
zonas. de Galiza. •

De· profesió·n
·as suas labores

· O alter.ego das "Mulleres Rurais" é a Conselleria de Família. O de Marisita Diéguéz é
Manolita Besteiro, tanto montan. Como detalle dos esforzos de pluralidade·con que acometen as suas labores, basta reseñar unha
-: xornada de estúdo sobre o direitQ a identifi~tación e' información dos 'me~ores versus o
-- .direito a sua intirriidade, por ·ela pasaran unha eürodiputada do PP, Maria Bernarda e
Barbe Sáinz coa mesma militáncia da anterior, arroupadas pala própria l\1.anolita, ademais da directora xeral cle Família, T eresita
Rey de notória filiación popular. Todas actuaran na pasarela o mesmo dia.
·

• • :

r

O remedo de Sección Feminina, capitaneado pala inefábel Marisita Qiéguez, coñecida
noutros ambientes como Angela Chaning,
complementa as labores de. formación nos
Á señora Chaning quedalle tempo para atenbons costumes do sexo débil cunha ampla
o broche de ouro,. a tanto dispéndio,' vai c::orrer
gama de servizos políticos, a maior glória .der unha xefatma de sección na conselleria de
a cargo da señora de Aznar. Encabezará a mesa
Agricultura, tamén <;:o calific.ativo de Rural e
dos seus homes no poder: boicot á plataforcompartir animado colóquio co seu fillo, Pe- . petitória do primeiro congreso das mulleres ruma anti-empacadora de Cerceda, apoio ao
rais, a cuestación é a favor dunha causa na.ble e
empr-esariado misóxino e suministro de .cla- - drito Garcia, que casualmente .goza dunha
santa; evitar a xubilación forzosa de Don Maasisténcia técnica no mesmo departamento
quistas nos actos de adesión a Romay e ca:
nuel, benefactor e proveedor da congregación. t
autonómico que ma~ná. Para que ninguén
charro Pardo.
.

I

t

•

A'$ denúncias realizadas polo Valedor do Pavo sobre a
falta d.e trar:isparéncia das
Soc!edades Anónimas e
Fundacións fixeron algun
efeito sobre o PP, porque
por vez primeira aprobou unha moción, apresentada polos socialistas na que se solicitaba información para poder controlar as actividades
da Sociedade Pública de Investimentos de Galiza, S.A.
Pésie a todo, os populares
están tan feitos a votar contra das iniciativas dos outros
grupos que mesmo 6 deputados, por despiste -cu por
desinterese, racharon a disciplina do seu grupo e deron
o voto negativo de rigor.•

Barata e

.

.

. os seus problemas
intes~nais
Na pasada ·sesión plenaria a
conselleira de- Família, Muller
e Xuventude,' Manuela López
· Besteiro, aseguraba que os
planos do Governo galega·
eran eficaces e suficientes
para solventar os problemas
de emprego dos menor.es de
30 anos. Pala contra, o pasado Martes seis, os populares
votaban a favor dunha moción similar do deputado do
BNG, Bieito Lobeira, na que
se apuntaban medidas concretas para menorar esas políticas. Para non recoñecer a
ineficácia do-plano de empreg o xuvenil aprobáronse a
metade pero o deputado do
PP, Daniel Barata, xa advertiu que non estaba para defender de forma agresiva as
políticas da conselleira porque sofria problemas · intestinais provocados por unha indixestión de cereixas. +
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.·Do fr~~quismo
ao franquism¿
refórmado Periko Solabarria declara no
EGIN que "o número de

·A balanza
de Europa
Os cartazes en castelán débense á p~eséncia dfflatinoamericanos .

AXunta pede desculpas peregrinas ·
por non Usar o galego
*

CARME VÍDAL

_o

uso do español en cartaces colocados por un organismo da
Xunta onde os funcionários de San Caetano aparcan os coches
débese a que "na zona foron detectadas persoas hispano-parlantes latinoamericanas". Argumentos como estes son .alg_u ns dos
recebidos na CIG-Administración Autonómica en resposta á campaña comezada hai un ano co fin de denunciar todos os casos nos
que a Xunta e outros organismos públicos están a usar o español.

cientes doutras comunidades
A campaña comezou cando aos
autónomas e os seus profisiofuncionários sé lle negou a posibilidade de se comunicar en ganais manteñen abertas liñas de
lega coa Mútua contratada pala
investigación con outros hospiXunta. A raiz diso XaA Carlos .tais de fóra do país polo que deRodríguez Ansia, secretário nabe manter .o idioma español pacional da CIG-Administración
ra facilitar a comunicadón, res8utonómica, apresentou a pripetando sempre a cooficialidade
, meira denúncia, tramitada como
das duas línguas".
unha queixa diante do Valedor
A preséncia de persoas de fóra-.. . .
do Pavo e remitida tamén á consel l aria pertinente e a 'Manuel
de Galiza e a necesidade de
técnicos que non· coñezan gale~
Fraga como Presidente da Xunta e da Comisión para a Normago son duas das razóns recurrentes que a Xunta e i:iomea-·
lización Lingüística. A resposta
non se fixo esperar e veu asinadamente Manuel Fraga empreda polo conselleiro da presidénga par~ xustificar o uso do galeda, Dositeo Rodríguez , quen . go. Asi , noutra carta na que res- ·
ademáis de recorrer á desculpa
ponde á crítica de que a Consede qué era unha empresa priva11 e ria de Sanidade estaba a
da a que emitía os informes mésubvencionar programas radiodicos e chamaba á reflexión sofónicos emitidos só en español,
bre o feíto de qu,e para· traducir
Fraga afirma que é neoesário
estes documentos atopaban . un
ter presente que "os expertos
problema que dificultaba a sua
que interveñen nos debates non
tradución: "a confidencialidade
son ás veces . galega-parlantes,
dos datos e informacións derivapor proceder doutras comunidados dos actos médicos e o sedes, e nestes supostos excepcionais, evidentemente nón se
creto profesional que vincula a
!les pode esixir que falen ·a nasa \
quen os aporta".
língua". No entanto, o pres.idenO tema deu ·lugar a unha iniciati- te da Xunta notifica tamén que
va ·parlamentar apresentada pose 1.1e lembrou ás emisoras a
Jlprocedéncia" de utilizaren o
i a deputada nacionalista Pilar
galega nos programas subsidiaGarcia Negro que foi aprobada
e serviu para que, xunto coa Lei · d o.s tal e como . neutras ocasións avi.sa do cámbio de imde Normalización Lingüística fopresos cando se lle fai saber
se utilizada nas seguintes deque só existen en español.
núncias. No ~mbito competencial da conselleria de Sanidade
Aviso unJversal •.•
e ante a crítica á auséncia de
normalización ·no Complexo
en español
Hospitalario Universitá:i:io de
Santi~go foi o próprio Manuel
Pero é a carta do Director Xeral
Fraga o que respondeu , anunde Interior, Alfredo Sánchez Caciando que na construcción. do
rro a que recolle maior número
novo centro hospitalário conde argumentos extranamente e6sarillados para explicar por
templábase o uso do galega en
que un dia se colocaron anúnrótulos, impresos e d~máis docurnentación . .Pero o presidente
cios en ..español para que os
da Xunta talaba dunha salvedafuncionários tiraran os seus coches do lugar onde habitualde: "o centro recebe tamén pa-

mente os cblocan. Despois de
que, como anteriormente se dixo, se recurrise á presencia .de
latinoamericanos na zona "entre
os dos presuntos furi.cionários"
-lembremos que se trataba
dunha rua nas inmediacións dos
servicios centrais da Xunta, á marxe do centro hi.stórico compostelán- , e lamentando que
. non se entendesen as razóns
do uso do español, Sánehez
Carro explica que se buscou
"universalizar todo o posible o
aviso ·e evitar danos nos bens
da totalidade dos cidadáns que
de.todas as nacións concorren a
·esta cidade turística de Santiago de Compostela".
Capítulo aparte merece o tratame nto dos topónimos moitas
veces utilizados pala própria
Administración de forma ilegal.
Xosé Cuiña xustifica a utilización de nomes incorrectos de
concellos, aldeas ou lugares
nos anúncios sobre a construc·ción de estradas aludindo a que
"son as empresas constructoras
as encargadas de contratar e financiar a publicidade, e polo
tanto as que deben facer as
reétificacións oportunas". · Este
lavado de mans do conselleiro
de· Política Territorial deixaba
p<¡isar a preséncia de mapas'
que incumprian a lexislación vixente ao pé do anagrama da
. Xi.mta de Galiza como se puido
ver en diversos anúncios publicados en prensa.
Hainos pala contra máis dilixentes que toman nota do recado e
anúncian a corrección. O breve
texto do delegado en Pontevedra da Conselleria de Sanidade
remitido ao Valedor do Pavo é
un bon exemplo, simplesmente
di, atudindo á correspondente
normativa, que ·se "durante o
ano ·1996 os impresos de Comisión de Servicios eran en castelán, a partir de xaneiro de 1997,
os novas impresos veñen en galega". Xan Carlos Rodrf'guez Ansia anima á xente a facer as denúncias, e aterece veiculizalas
pala CIG-Admnistraicón, "porque
a experiéncia é que ·cando lles tiras das orellas corríxense". •

para a
esquerda
Micpel Rocard, ex-pr~meiro
ministro francés de de o 88 ao
91, aproveita o trunfo de Blair
para invitar desde a primeira
páxina de LE MONDE a votar
contra a direita nas lexislativas de 25 de Maio e 1 de
Xuño. "Cando a Franza, Alemaña, Itália e a Gran Bretaña
tiveran govemos de esquerda,
as circunstáncias obrigáronos a
ficaren aillados. Willy Brandt
. ou Helmut Schmidt tiñan que
traballar con Georges Pompidou e con Valery Giscard
d'Estaign, Aldo Moro, Giulio
Andreotti e, despois, con Margaret Thatcher. Fran~ois Mitterand tamén tivo que entenderse con ela e despois con
John Majar e invariabelmente
con Helmut Kohl e con Andreotti. Esta fatalidade pode
.superarse os vindeiros 25 de
Maio e o 1 de Xuño se os franceses queren. Botemos cantas:
Portugal, Grécia, Itália, Luxemhurgo, Holanda, Dinamarca, Austria, Suécia e Finlándia teñen govemos de
esquerda. A Gran Bretaña
ven de ingresar no lote. A
direita só governa en Alémaña, España, Bélxica e Irlanda.
Dez contra catro, e, no médio,
a Franza. Correspóndelle a ela
inclinar desta a balanza da
Európa. Se votase direita, a
esperanza dunha reorientación frustraría por moito tempo. Continuará impoñéndose
a prioridade financeira que se
lle quer dar a construcción
europea porque ainda
que sexa
no.m inal1
mente mionoritário, o
eixo BerlinParis-Madrid pode
bloquear en
todos os
.campos
unha tendéncia de
interven.ci.ón social.
Se a Franza
votase á esquerda, a
correlación
de forzas
· invertiriase
de vez".+

presos é o termómetro no
.que ler o degrao de inxustiza
e resolución cometidos
contra o movemento
independentista". O xornal
basca publica unha
entrevista co histórico
militante obreiro e abertzale ,
co gallo dunha homenaxe
multitudinária que lle
fixeran o 3 de Maio en
Barakaldo. "Pasamos do
franquismo a un franquí m
reformado e estarna ben
lonxe de acadar o
recoñecement dos naso
direito . Hai que lle
demostrar que aqui teñen
unha Euskal Herria en pé de
guerra, que e r i te a
venderse, a tragar e a a umir
este e tad de causa ".
Solabarria ten palabra de
recoñecemento para o mozo
"que se parten o peito nas rua
·de Euskal Herria e que van
seguir pelexando porque
sempre haberá sustitutos que
proseguerán a loita. Son un
exemplo a seguir no que ternos
que mirarnos todos". O
dirixente abertzale remite a sua
própria homenaxe aos pre o .
"O recoñecemento dos direitos
de Eúskal Herria vai ligado ao
respeito polos presos, un
polvorin que o Estado español
ten baÍ2co os seus pés e que
pode es talar en calquer
momento porque xa ten dado
un ultimatum. T emos a abriga
de dalo todo polos preso
porque son o mellar que
ternos, a santiña dos no
otlos". En relación co
movemento obreiro na
Ezkerraldea, o entrevistado
admite que nunha área tan
maltratada pala
de indu trialización "a xente,
no cánto de repofierse e air á
rua,'volveuse mái apática e
conformada". Constata "a
contradicción da uba leitoral
nesa comarca de partid coma
PSOE, PNV e PP,
responsábei da
desindustrialización. A xente
quéixase e pédeno favorc e
somos nós os que os
defendemo e apoiamo na rua,
pero o voto danllo a ele 1'. +
LUIS JAUREGIALTZO / EUIN
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Insultos no ·1 de Maio, divisi.ón
entre as centrais, acordos que
se asin~n sen contar ·coa base, os secretários xerais de
CCOO e UGT recebidos polo
rei e, por último, pactos co PP
polo mesmo motivo que antes
se lle fixera unha folga xeral
aos socialistas. Que está a pasar no sindicalismo?
As cúpulas de CCOO e UGT
entraron nunha via de entreguismo e colaboración coa patronal e a dereita. Era algo xa
anunciado co pacto de recorte
das pensións. O sucedido o 1
de Maio está en directa relación
con todo isto. Fálase de que,
grácias a esta reforma, os contratos precários van convertirse
en indefinidos, pero non hai
máis que esperar e pouco para
ver que non vai ser asi.

parte. Máis que ' facer conxeturas sobré o que gaña cada un,
eu creo que as direcións sindicais de CCOO e UGT están moi
def.inidas por unha liña, pésie
aos ,custos que poida ter. parecen convencido!:? de' que iso é o
que deben facer. Tratándose de
dirixentes a min paréceme arrepiante. Pero cada quen apanda
coas suqs responsabilidades.

A presidenta do Conseno G¡¡1lego de Relacións Laborais
decia hai poucos dias que era
partidária de integrar á CIG
nun acordo a nível galego.

I

Fernando Acuña, secretário xeral da CIG
'Non V~rlJOS facernos unha foto para dicer qÜe aecónomia vai ben, porque·
non écerto emoito-menos en Galiza'
*

M. VEIGA

·A CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CENTRAL .QUE .CONTA CUNHA REPRESENTACIÓN PARELLA
EN GALIZA Á DE CCOO E UGT, MANIFÉSTASE EN CONTRA DO PACTO DE REFORMA LABORAL RECÉN ASl-

NADO. FERNANDO ACUÑA, O SEU SECRETÁRIO XERAt, ANALISA AS CLAVES DESE ACORDO, CONFORME
Creo que_son cousas distintas.
Na xénese do acordo, igual que
REXEITA A SUA POSÍBEL TRASLACIÓN Á GALIZA, TODA VEZ QUE AS ELEICIÓNS ESTÁN PRÓ.XIMAS E,
ocurriu no das pensións, hai unha
ADEMAIS, "A XONTA AINDA TEN QUE EXPLICAR PORQUE NON CUMPRlU O QUE PACTARAMOS NO 92".
marxinación clara da CIG e de
ELA que pola sua representació·n,
legalmente recoñecida, tiñan dereito a participar. Outra cousa é
Parece unha descalificación . quen decide firmar. Que ocurriu?
moi forte. Hai anos que o sinPois, vendo o secretismo co que
dicalismo nacionalist~ non
levaron as negociacións , posta
emprega palabras tan duras.
que nen as suas próprias bases
sabian nada e moito menos o
É que todo o mundo está a conxunto dos traballadores, supoaplaudir, os méios de comunicaño que á preséncia hipotética da
ción, a patronal , os partidos ... PeCIG terialle resultado moi incómoro a modernidade non se ve por
da, porque seria unha testemuña.
nengunha parte . Estamos volA outra cuestión é respeito de
vendo aos anos da transición,
Galiza. Anda por aí circulando uncando se asinaron aqueles pacha petición do presidente da Xuntos, os da Moncloa, o AES, o
ta cantando as loubanzas dun poAMI. Nos criticáramolos e o temsíbel acorde polo emprego. Parépo deunos a razón. Lembro que
cenos unha proposta pre-eleitoral.
No 92 xa chegaramós a uns acorxa decian que o obxetivo era
criar emprego, pero o único que
dos e a Xunta incumpriu a maior
fixeron foi dispaparte . Antes de
rar a precariedaasinar nada de
de. A UGT asinou 1
novo irnos pero AES en 1984.
guntarlle porque
máis
grave
Aquel acordo, no
non se cumpriu
seu artigo i 5 , deaquelo. Creo qu,e
da reform·a
cia que se valorao razonábel non é
que aumenta
facerse fotos ·e é:tiba positivamente
a nova normativa
cer que a econoas causas
mia vai moi ben ,
de contratación.
lso representou a
porque non é cerde
despido
apertura a unha
to e moi particusérie de modalilarmente en Galiobxetivo"
dades que deron
za. Non estamos
carta de natureza
para- facer fotos
a dispersión connese sentido. E
tractual que hai
xa llo dixemos hai
un mes nun conagora e ao abuso,
sobre todo na emtacto con vários
presa privada, deste tipo de conconselleiros. Agora toca agardar
polo governo que saia das próxitratos. Cando pase o tempo hase
mas eleicións autonómicas e a el
de ver que o que anunciamos é
lle plantearemos as nosas exixéncerto. Para esas estarán esquecicias.
·
dos todos os apoios que hoxe recebe a reforma e mesmo é proXeralización do despido
bábel que as próprias CCOO e
UGT critiquen as medidas que
Que cámbia'esta reforma?
veñen de asinar. Levaban tres ou
catro anos criticando a precariePrimeiro hai que talar do que non
dade no emprego e eran eles os
cámbia: as formas máis usadas
que a firmaran. Agora teñen as
probas diante: os acidentes afee- · de contratación precária que son
as de circunstáncias da produtan máis aos empregados evención e as de por obra ou servício
tuais, a demanda retraese pordeterminado, asi como o contrato - diante dunha rebaixa séria e graque os traballadores consumen
a tempo parcial que tal como está
menos , non pooen facer .previ ve do custo do. despido, por via
concebido é unha forma de presións e asi todo.
indirecta. Fálase incluso de descarización. Todo iso segue igual.
pedir pola situación competitiva
Tócanse unha série de modalidaPero, a CIG tampouco se está
no mercado ou pala situación da
des que, de terse aplicado en
a prodigar moito na sociedade.
demanda. Como o mercado é flui 996, só afectarian ao 4,6% dos
tuacion permanente, quere dfcer
contratos. Rebáixase de 45 a 33
Desde a CIG tacemos o quepoque, a partir de agora, vale todo.
dias a indemnización no caso de
demos. Levamos a cabo unha
despido improcedente. Pero o
campaña de ciarificación nas
A CI~ celebra congreso moi
máis negativo é a modificación
empresas que non se ve tora.
pronto, o primeiro desde a. . ·
do artigo 52 do Estatuto dos TraPero, por outra parte, está ese
unificación.
Seguirá habendo
interese moi grande que hai en . balladores que prevé os despidos
os dous polos, as duas cultupor causas obxetivas. Estes caagachar a nasa postura e en saras sindicais, herdadás da
sos indemnízase con 20 dias por
tanizar a todo aquel que critica.
CXTG e da INTG?
ano e até un máximo de unha
anualidade. Antes dá reforma do
Hai quen di que UGT e CCOO
xa na rua
94 o seu uso era ·moi excepcioEn grande parte creo que xa se
intercambiaron centralización
pode talar dunha cultura sindical
na negociación colectiva por · nal. No 94 os partidos maioritários impuxeron unha ampliación
aceitación do despido?
única. No 94 demos un periodo
importante das causas de despide tres anos para pechar a fase
do obxetivo. O texto de agora
de confluéncia. Nese periodo
Creo que non. É certo que se
mantívo~e, por exemplo, a duplicentraliza a negociación colectipermite unha práctica xeralizaEDICIÓNS
cidade nalguns cargos. Agora
ción dos motivos argüíbeis polo
va, outorgándolle grandes preAB,OSATIBlll
irnos facer balance e este vai ser,
empresário ·añte o xulgado do sorrogativas aos convénios sectosen 'dúbida, positivo. Este capítucial no· caso de que o traballador
riais estatais, pero isto é algo
que a cúpula empresarial com recurra. Realmente estamos
lo coido que quedará p~chado. •
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CARTA A .M ANUEL ~FRAGA
XosÉ M.

IGLÉSIAS
,-

·Oirixo-me a vostede porq~e os problemas que
neste momento tén o naso_sistema ed ucativo
deberan tratar,-se como un "as_unto de estado"
en Galiza. Van máis aló da actuación dun conselleiro. T eñen .que ver coa filosofia que sustenta ao seu govemo e como consecuéncia coa sua
orde de prioridades políticas.

ptas.

.

m~nllo. cero
e éons;ruccións (-69,7%). Endd .500 d~ F.P. ne{ co~~nto do·país asi corrio a
tre tanto os presupostos para o 96 contemplaban
imposibilidade de atender as demandas de ma:.
100 millóns de ptas. adicados a reparacións en
tricula en cons<trvatórios e escuelas de idiomas.
Ao mesmo tempo qs modificacións horárias no . centros priyados e os do 97 outrqs 85 para pago
de intereses de préstamos"bancários para ?d-aptatransporte xenerarfal]. gra~es conflictos, .sobre
ción· das instalacíóns <lestes céntros _á (OXSE!
todo na provincia de Lugo ... A fin de curso, o
desgaste e os conflictos 'provocados pol-a implantación da· ESO forcarian o cese do Sr. Piñeiro , Eri tramós nÓn obrigatórios os _presupostos do
94 experimentarían sobre os dó 93, subidas tah
- Permui, anterior Con~élleiro de Educa~ión.-~
espectaculares como as seguintc;s: educación
No curso 96-97 segu~os a .pior porque, sóbre to- . infantil, de 1.560 millóns a 2:04 7 (incremento
do 31 %); F.P.I. de 870 a 1.156 (incremento do
do, os presupostos seguen unha Jiña descendente
32%); F.P.II, . de 270 a 406 (incn~mento 'do
imparábel. A aplicación. da LOXSE continua
50;6%). o recorte acumulado en comedores
baix.o· mínimos. Non se atende racionalmente ao
desde o ano 94 é de 528.399.000 pts. E podefinanciamehto do sistema universitário e ·os deria-se seguir!
mais problemas continuan agravando-se~ -~-

Nos últimos anos, cada curso asis~imos a un sinfín de manifestacións provocadas polos atrancos
que teñen os centros públicos para Organizar a
sua vida académica con normalidade. As comunidades educativas sinten-se indefensas ante as
dificultades: falla de profésores, falla de oferta das .
especialidades máis demandadas, problemas de
infraestrutura, deterioro dos servícios complementários de tl<msporte e comedor, presupostos
Pero, para máis inri, desde que en Madrid teque non penniten afrontar, en moitos casos, ate
A vista destes feítos alguén pode concluir que as
rnos un "governo amigo-'', o Conselleiro de
o máis-elemental... Todo is to conforma un cóc- ' mobilizacións que ultimamente se veñen ,rexis· educación deixou de reitrando (Vigo 20 de Mar~
"
tef cada vez máis difícil de dixerir socialmente.
vindicar os 100.000 mi,
zo, A Guarda 11 de Abril,
llóns de. pts. que nos de· No curso 93~94, aparte dos problemas de semalumnos galegas o 22 do
mesmo mes) asi corno -a
be o estado, corresponpre en certos c9léxios de Ensino Básico, pi.:odentes a financiación
duciu-se unha forre mobilización de alumnos e .qa Plataforma GaÍega papara aplicación da LOXprofesores de EE.MM. no mes de Mai:zo. Men.,
la Defensa do Ensino PJ]SE, e a débeda histórica
tres, no últirn.o trtme_stre do curso, as comuni- 1 bhco celebrada o dia 26
acumulada como consedades educativas da maioria dos centros da code-Abril están urdidas por
cuencia dunhas transfementes perversas ou resmarca de Ferrol-terra permanécerian pechadas
réncias negociadas, ilo
vários dias en asemblea permanente demanpostan a intereses oscuseu día, de xeito lamendando solucións aos seus problemas... ·
. ros? Non, Señor Presid_entábel.' Estes son os dados
te. Non se chame a engareajs señor Presidente. ·
O dia 7 de Abril do ano 94 constituía-se en
nos. Estes feítos non son
Esta é a ctua realidade
- Compostela a Plataforma pola Defensa do Ensiinventados. Son os que
en que se debate o ensino Público que agrupa aos sindicatos máis repreprovocan rnobilizacións
no público.
sentativos do pais, distintos colectivos de profeestudantis a cotio. Son os
sores, MRPs ... APAS e organizacións estudantis.
ql).e no seu dia, forzaron incluso un peche instiPor isd'. o dia 26 lle dixemos, desta vez todos
tucional na Universidade de Compostela.xuntos, simplemente: basta!. Convencidos de
Odia 9 de Novembro de ese ano (curso 94-95),
miles de estudantes, profesores e pais de todo o
que, de non encetp.r-se unha via de diálogo urNon se pode despachar todo ism só con descalixente e un cámbio de rumo decidido, pode coficacións cando vostede é conecedor sobrado da
país manifestaban-se <liante da Conselleria, das
Delegacións provinciais e diante dos concéllos
lapsar-se este servício público e ver-se hipotecasua xéne-se. Basta analisar .algúns dados signifidas nosas vilas e povos en demanda de soludo asi un bén s~cial que ternos todos a responcativos o fiñanciamento do ensillo privado pasa
cións aos seus problemas educativos máis san,
de 7.400 millóns no ano 89 a 16)72 no 97 (insabilidade de protexer.
grantes: transporte escolar en EE.MM., masificremento dun 226% ); o capítulo destinado a
-cación, recortes nas plantillas de pe'rsoal-"non ., construcciÓns escolares) equipamento e RAM
A vostede Presidente, e ao seu govemo, cabe-.
docente", gastos de funcionamento ... ·
lle a tesponsabilidade fundamental neste mo(reparacións, ampliacións e mellóras) chega a
descender tan s6 do 95 ao 96 en EE.MM. un . mento históric_o. Por nós non vai quedar.•
95,43%. O mesmo capítulo, en Primárla·, rexisNo curso 95.-96 á caréncia de prazas para os
XosÉ MANuEL IGLÉSIA~, é Sec:retário Nacional da CIG-Ensino
alumnos/as Cle 3 anos sumaria-se a falla de petto
traba as seguintes cifras: RAM cero pta., equipa-

'No curso 96--97

-seguimos_a pior porque,
sobre todo, os presupostos
· · seguen. U:nha liña
descendente imparábel"

Miguel R. Rodríguez
·Fernández, Alcalde
de Castroverde (BNG)

'O PP trata de erosionar
ogoverno
dunha forza progresista'
Como comezou o conflito?
Cunha crise interna no BNG
que desembocou coa demisión do concelleiro nacionalista Arximiro Fernández Árias,
que previamente tentara aplicar unhas directrices próximas ao PP e contrárias ao
BNG e aos intereses do povo.

Toda a oposición ten a
mesma estratéxia?
O 23 de Abril houbo unha
reunión de toda a oposición
para ultimar 1.mha moción de
censura que había levar á alcaldía ao concelleiro socialista Manuel Dafouz Castro, pero as fortes discrepácias e os
intereses particulares e do PP
fixeron que Dafouz non quixera o cargo. Días despois, o 30
de Abril, demiten Manuel Dafouz e o outro concelleiro do
PSOE, Domingo García Rivas. Estas duas persoas están pendentes de ser substituidas, e os noves concelleiros tanto poden apoiar á moción como non, xa que o
PSOE local está dividido.

Tamén abandonaron tres
concelleiros do BNG.
Eu quedei só porque os outros tres concelleiros do BNG
-antes eramos catro- marcharon do grupo municipal.
Abe! López foJ expulsado e
os outros dous non eran militantes, pero a organización
pediulles que demitiran. Estes concelleiros están a entrar no ,xogo do PP, que se
move por intereses que pretenden erosionar o governo
dunha forza progresista.

Está só na alcaldia, como
fai?
O labor de -governo lévase
con dificuldade, pero supér·ase con traballo. Neste mo·mento a alcaldia ten asumidas todas as atribucións da
Comisi.ón de Goverho, b
resto foron devoltas ao pleno da· Corpor.ación, ainda
que en dous dos tres últimos plenos a oposición .
al;>andonou o acto.
~

situación é nioi precaria.

Si, pero desde o BNG xa invitamos á apresentar unha moción de censura e a explicar
ao povo por que se fai. •
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C~MARCAS

Palmou eoalcalde asinan un convénio para deitar todo olixo que dé librado

Queiman o coche do ·
concelleiro de Urbanismo
de.Cangas ·

.Cerceda convírtese no principal vertedoiró galego ·

·A Asociacfón de- Viciños do ·
Hio Residentes -afectados
pola demolición da~ viveridas
ilegais construidas no litoral
de Cangas- aseguraron que
nada tañen que ver co
incéndio que fixo arder o
coche do concelleiro de
Urbanismo da localidade,
. César López Freire (PSOE).

-0- H. VIXANDE

O conselleiro de Xustiza e In, terior e presidente de Sogama, Xesus Palmou, anunciou
o Luns 5 de Maio que Pontevedra poderá verter o seu lixo
en Cerceda a partir do Sábado dez de Maio. O alcalde da
localidade coruñesa, Xosé
Garcia Liñares (PSOE) confirmou que poderán facelo todos os municípios mentres
colla <> refugallo. Xunto con
Pontevedra e Vigo -que xa o
fai-, tamén deitarán o seus
resíduos en Cerceda os concell os de Sanxenxo, Redonde la e Vilaboa. Con este
anúncio Cerceda convírtese,
de forma provisória, no vertedoi ro máis grande do país á
espera que se poña a funcio- nar a incineradora, unha planta de eliminación de lixo condicionada por un plano de resíduos de difícil consecución.
Cercada ten unha esterqueira
para almacenar 500.000 toneladas de lixo á espera da inauguración da incineradora. Inicialmente o vertedoiro, calificado
pola Xunta como controlado,
non estaba previsto para aloxar
máis resíduos que os de Vigo,
pero agora tamén cargará cos
doutras localidades do país. A
partir do dez de Maio Cercada
recibirá 500 toneladas diárias de
basura procedente de Vigo,
Pontevedra, Sanxenxo, Vilaboa
e Redondela , por esta razón,
nun prazo de tres anos, quedará
sobardada a capacidade deste
grande vertedoiro, que poderia
ampliarse no futuro . Caso de
non prosperar o Plano de Resíduos da Xunta, descoñécese cal
erá o destino do refugallo ali depositado.
O alcalde de Cercada, Xosé
García Liñares (PSOE) asinou
un convénio con Xesus Palmou
cuxa ratificación corresponde ao
pleno municipal a celebrar o Xoves cito de Maio. "As contrapartidas son o pagamento do 4%
da facturación e a vixiláncia a
pagar por Sogama, ademais te-

De todos xeitos, o presidente
da Asociación dixo que
López Freire "gañou moitos _
inimigos". Todo indica que o incéndio non foi fortuito e que
a sua orixe está nun
atentado.
Tanto o PSOE como os
outros partidos do Governo
municipal -BNG, EU-EG e
UP- exixiron que se aclaren
os feítos. A Delegación do
Governo .1on deu respoista
de momento, ainda que no
pasado a Asociación de Hio
. Residentes protagonizou
incidentes en Cangas.+

Cercedo albergará a incineradora de lixo, contra a que hcü unha forte oposición.

mos a posibilidade de denunciar
unilateralmente o convénio se
en Xuño non comezan as obras
ou se en ano e meio non está
rematada a planta de tratamento, que fai innecesário o vertedoiro", explicou o alcalde para
xustiticar o convénio.

A lección do alcalde de Pontevedra
En Pontevedra -na que o lixo
da cidade peregrina diariamente
en busca de vertedoiro desde
hai un mes- só pasaron unhas
horas entre a roda de prensa de
todos os grupos políticos da localidade para analisar a posibilidade de buscar unha alternativa
a Sogama -celebrada o Luns 5
de Maio- e o anúncio público do
conselleiro de Xustiza e Interior
e presidente de Sogama, Xesus
Palmou de que Pontevedra podará deitar o lixo en Cercada_ a
partir do Sábado dez de Maio. A

participación nambos actos do
alcalde de Pontevedra, Xan Luís
Pedrosa . (PP) foi calificada de
falta de respeto institucion~l-

Morrazo desenvolve un plano de
reciclaxe incompatíbel co de Sogama. Nesta situación só tres zonas aportarán lixo de forma estimábel, trátase de Ferro!, Vigo e ·
Pontreved·ra, estas duas últimas
localidades ben lonxe de Cercada. As posibilidades de dar·viabilidade á incineradora de Cercada
están condicionadas pola necesidade de montar ao longo do paí~
unha série de estacións de trans- .
feréncia (a empacadora de Vigo
é unha destas plantas, que en realidade non c9mpactan o lixo) para despois trasladar os resíduos
a Cercada. Pero o pouco prestíxio das empacadoras dificulda a
sua instalación. Por outra banda, as condicións

rrubamento acaecido en Bens.

Os ·viciños da Gudiña
"Nós oferecimos unha alternatiexixiron do Ministério de
va transitória ·qu.e non estaba
Fomento a construción de
confrontada coa de Sogama
duas pontes sobre a
Na tarde do cinco de Maio Xan
-mália estarmos contra a soluautovia das Rias Baixas
Luís Pedrosa- dixo que esa
ción da incineración-, só era
nos lugares da Carba e do
mesma mañá estaba informado
unh;:i proposta mentres SogaPedazo.
ma non entre a funcionar'', exdo anúncio que pola tarcfe había de facer Palmou , pero non . plica o concelleiro nacionalista
Con estas obras -cuxo
evitou a roda de prensa conCésar Mosquera. En tanto non
custe .o s técnicos da
entra a funcionar o Plano de
xunta de toda a corporación
Demarcación de Estradas
-<¡ue anunciaba saidas alternaResíduos Sólidos, o Bloque
de Galiza estiman en 70
tivas ao plano .de resíduos de ·oterece unha solución mi-s ta
millóns de pesetas-,
Sogama se non habia unha que combina a compostaxe d.os
- evitaríase que quede illada
pronta solución- para "dar unorgánicos coa reciclaxe de viunha zona de un
ha lección ao BNG e meterlle o dro papel e férridos cun vertequilómetro de lonxitude.
doiro provisório. "Estamos disgol que nos pretendía meter el".
postos a participar na negoOs viciños non comparten
ciación con algunha comunidaXesus Palmou avisara con
· tempo a Xan Luis Pedrosa de
o argumento da
de de montes para buscar unha
Administración do alto
que non podia atopar un verteubicación dese verteooiro, que
custe das du~s pontes, xa
doiro alternativo a Pontevedra,
pecharia en -tres anos, pero non
que co rebaixe dos
. mália ao anúncio o alcalde dequeremos -meter .un gol ao PP,
cidiu pechar o pasado me$ o
o que sucede ·é que e1es non · '' viadutos QUe se están a
construir afórranse 400
Rapadiño por medo a que suconciben que non actuemos comiJlóns de pesetas.•
cedera algo semellante ao de- .,rn.o eles", di Mosq'Uera. •
·
=

Sogama ten dificuldades
para viabilizar o plano de·residuos
Que Pontevedra se sumase ao
plano de resíduos sólidos que
xestiona a Sociedade Galega de
Meio Ambiente non é .garantia
dunha solución definitiva ao problema no prazo de tres anos. Sog ama leva anos retrasando a
. posta en marcha do plano porque
require _uns i1westimentos moi
elevados -40.000 millóns d~ pesetas, e deles 25.000 na incinera. dora- e porque non ten forma de
dar viabilidade política ao mes.mo. Que A Coruña se desvence1las e de Sogama -r;>orque os
seus custes son maiores que cal.quer.=oútra forma de xestión de li.xo- priva a esta sociedade dun
· dos mello~es clientés a pé-da incineradora. Ourense e Compostela
teñen cadanseu vertedoiro, e o

Exixen duas pontes
na autovia
ao pasar pola Gudiña

que reune o vertedoiro de-Cercada no qüe' So9ama deposita ·,
os resíduos de Vigo en tanto
non se construe a jncineradora,
foron criticadas pofa Asociación
para a Defeñs_a ·t:coloxi,c a da
Galiza, Adega; que den1:1ncio·u
que o 18 de -Abril un,vertido-oe .
lixiviados e lodos procedentes
das balsas de resollida de lixiviados contaminou un área de
solo c;je un qu~lómetro de lonxitude e 20 metros de ancho. Está
situacjón, ademais dos problemas para adxu'dicar a construción das caldeiras da incineradora e a presión da Unión Europea a prol du.nha política ambiental menos agresiva, condiciona seriamente a alternativa
do plano de Sogama. •
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ESTÁN.CALADOS
OS QUEMÁIS SABEN
Luís
-

~uRoos

,

Despois de asinados os Acordos para a estabilidad.e do
emprego e a negociación coleétiva desatáronse toda un,
ha morea ·de elóxios oficiais, artigos, entrevistas e
tertúlia,s periodísticas para salientar as bondades des,
ta ú'ltima entrega dunha Reforina Laboral que parece
non rematar nunca.

Triullfo laborista na
Grallde·Bretaña

DíAz

líticos, acostumados serÍlpre a sacar p~rtido de cal,
quera cousa, aproveitan a ocasión para salientar o bo
sentido, a adaptación aos tempos, a responsabilidade
e mesmo a reconversión do sindicalismo español.
.

/

En realidade, son os dirixentes de CCOO e UGT os
que teñen que xustificar este gol pola escuadra á cfa,
A Conselleira de Famili~ dixo que cen mil mozos e . se traballadora e-disipar as dúbidas sobre as motiva,
mozas beneficiaranse dest:es acordos e acederán a un, · cións económicas da súa sinatura. Tan só ttes días
despois, Gutierrez e Méndez preséntanse no Primeiro
ha contratación indefinida; os representantes de
de Maio totalmente á de,
CCOO e UGT sinalaron
fensiva: "vimos eoa cabeza
que a precariedade no em,
moi alta;-os acordos-pola
prego é maior en Galiza e
que máis de 250.000 persoas
'Decataronse vostedes
súa própria natureza non
xerar' emprego; o
sairán beneficiadas. Algúns
de que os empresários apeI\aS poden
políticos expresaron a súa
emprego estabel non é Ún
. satisfacción polo clima de
· obxectivo doado de lograr
din nada sobre os efectos
en carro anos; as patronais
estabilidade e paz social que
do
so~re emprego?"
son as· que asumen un
estes acordos xeran, o que
sen dúbida contribuirá á
maior reto".
criación .de empre'go.
Pero, por outra parte, non
Pero, ollo. Están calados os
só a CIG, ELA, IC, CGT e
que máis teñe:o que ver cos
USO se opoñen ao Pacto.
acordes e co seu desenvolví,
Agustín Moreno, da Execu,
mento. Decataronse vostedes de que os ernpres~rios
tiva de CCOO, calificao de goleada da CEOE; _Nico~
· apenas din nada sobre os seus efectos no emprégo?
lás RedondQ di que .abaratar o despedimento non vai
reducir o paro; Felipe Goniález declara que pasamos
Aos empresários re:;üs e concretos seguramente todo
do contrato lixo (obra do PSOE) ao despedimento
lixo. Rosa Aguilar alporizase porqué o despedimento ·
este triunfalisíno estealles afectando seriamente, por,
·que saben, perfectamente que as expectativas creadas
abaratase e mantense a contratación -temporal, o que
_logo se esvaen. A estas alturas, se existise o convencí,
significa precariedade e incertidume. Guillerme Váz,
mento de que a Reforma Laboral contribúe ao empre,
quez criticou o rnantenimento da precariedade e ca,
go estabel, empresários significativos de vários sectolificou o acordó de retroceso laboral e social. E José
María Cuevas, p;esidente 9a Confederación Españo,
res estarían explicitando nos meios de comunicación
os seus plans para reconvertir. os contratos temporais
la de Otganizacións Empresariais, parece ratificalo
'en fixos, por exemplo, ou explicitando o seu compro,
todo ·cando afürrl.a que a Reforma oferece aos empre,
miso de non recurrirás empresas de traballo temporal
sários un marco flexíbel para o despedimento.
ou d.e recuperar o contrato de fixo,discontínuo, etc.
O certo é que a reforma .9o artigo 52 c) do Estatuto
Pero isto non é así, nen vai ser, porque o empresaria,
dos Traballadores oferece todas as posibilidades aás
·do sabe qu_e o importante desta Reforma é que se
empresarios para despedir cunha indemnización de
avanza no que en 1994 non poideron conseguir, isto
só 20 dias por ano co límite dunha anualidade e a
é: ampliar as causas de despido obxectivo e abaratar
nova contratación, chamada indefinida, na práctica
o mesmo. As outras cuestións son "concesións" que
vaise a compoi;tar como un novo tipo de contrato oi:,
hai que facer en toda negociación, pero que despois
dinário pero .cunha indemnización máis pequena en
nen se cumpren, nen hai por qué cumprir ~a que
caso de despedimento improcédente, de tan so 33
permanecen intactas o 95% das modalidades de con,
días por ano cun límite de 24 mensualidades. Isto na,
tratación temporal, in~luidas as ETTs. · ' ·
da ten que ver coa criación de emprego, nen co em,
prego e$tabel e o ·tempo axiña vai a dar a razón aos
A patronal-gañou por goleada e non ten por que fa,
que ag9ra somos presentados como minoría.•
cer gala de_trunfalismo algún. Iso corresponde agota
ás cúpulas de CCOO e UGT, de xeito que canto
luis BURGOS DIAZ é membro da Executiva da CIG e representante
máis celebren o pacto, máis claro quede que ~odos
desta organización no Consello Económico e Social español e no
xogan na mesma equipa. Mentres, determinados po,
Consello Económico e Social de Galiza.

Pacto

o

O Neotrobadorismo
de TERESA LóPEZ

_tinha nova óptica do surximento
,do neotrobadorismo,_movemento poético
dos anos vinte e trinta do que formaron
parte Bouza Brey e Álvaro Cünqueiro.

COLECCIÓN CAMPUS
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MANUELCAO

A .esmagadora derrota do Partido Conservador nas' eleicións do
día 1 de Maio de 1997 levou ao líder laborista T ony Blair ao nú,
.mero 1O de t)owning Street. Pasados 18 anos retoma ao poder
un laborismo moi diferente ao doutras épocas. Liderazgo, estru,
tura interna do partido e programa de govemo foron totalmente
renovados quedando irrecoñe~íbel o antigo partido: A laboura
realizada polos tories cambiou de tal xeito as estruturas económi,
cas e institucionais que arrastrou á própria oposición política.
Os resultados eleitorais contradin, nalgunha medida, a créncia
de que uns bons resultados macroeconómicos favorecen ao go,
vemo vixente. Un relativo medre económico (2,2%), unha re,
ducida inflación (2,8%), mellaras no déficit público e exterior
e un nível de paro descendente (6,1 % en Marzo) son resulta,
dos positivos que se ven oscurecidos por un eleitorado canso
dos 18 anos tories, moi dividido diante da moeda única europea
e ihcapaz de ilusionar a unha sociedade na que as desigualda,
des sociais aumentaron de maneira intolerábel, xcrando guettos
de pobreza terceiromundista,. mentras os mái rico aumenta,
ron a sua renda nun 60% en 15 anos. O 20% dos máis ricos de,
tent?ban o 43% da renda en 1990 e o 20% do máis pobres ó
o 7%. O aumento das desigualdades sociais foi a consecuéncia
.tóxica dunha política de liberalización, predomínio da imposi,
ción indirecta, privatización de empresas e servizos públicos,
redución do gasto social, creba dos sindicatos e predomínio do
indivíduo sobre o comunitario (capitalismo popular).

Tony Blair durante a pasada campaño eleitoral.

E. CLARKE

'Os máis ricos aumentaron a sua
renda nun 60o/o en 15 anos"

O thatcherismo tivo tamén moitos gañadores a parte do máis ri,
cos como é a mellora dunha importante e conservadora clase
média que eleición tras eleición rexeitaba as receitas extemporá,
neas do laborismo cl~ico. O aggiornamento do programa elcito,
ral, un líder atractivo' e o apoio decisivo da maioria da prensa ~e,
varen a T ony Blair ao poder curiha maioria de 179 escanos fav0'
recicla por un sistema eleitoral maioritário e bastante pouco
axeitado para recoller a vontade popular nos tempos que corren.
Ji:rcso L..;p,¡z

O ne~tróbad.or·.

-ismo

O programa de Blair supón un achegamento ás posicións conser,
vaderas asumindo. como próprio o acervo thatcheriano. A parte o
control das variábeis macroeconómicas básicas, incluído en todos
os programas, Blair considera que o libre mercado é o regul~dor
ideal da economía postulando un crecimento non inflacionário, o
mantimento ou redución dos impostas, respeitar a flexibilidade no
mercado laboral e só introduce un non cuantificado salário míni,
mo e a sinatura da Carta Social Európea como concesión aos tra,
balladores. Postula a adopción. de reformas constitucionais sobre a
autonomia de Escócia 'e Gales e a posición sobre Europa abala,
._ entre un '~eurocepticismo eleitoralista" e un previsíbel realismo
máis europeísta unha vez ocupado o 1Ode Downing Street.
.
As melloras en saúde e servizos· sociais atópanse coa dificul,
dade de obter fundos imha vez privatizado boa parte do patri,
mónio público e sen subir os impostas. A insisténcia na edu,
cac_ión como prioridade número un . baseáse na mellora do n(,
vel informático das escotas, das condicfóns -dos ensinantes e
no castigo da indisciplina escolar sempre desde o apoio á fa,
mília como núcled social básico.• -
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Críticas internas poi asua. presentación ante orei

As centrais eStatai$.tratan
de evitar-o·debate do pacto no parlamento
;

-O- M.V.

"O acordo laboral foi posibel
grácias ao papel do governo", afirmou o pasado Luns 5
o presidente do governo centra I, José Maria Aznar. Esta
opinión foi matizada por Antonio Gutiérrez, secretário xeral de CCOO, quen lle quitou
importáncia ás suas reunións con Aznar que non terian sido·"secretas", como afirmara este, senón "discretas".

poñelo en práctica de contado
através dun decreto lei. Outras
forzas sociais e políticas xulgan,
en cámbio, que a sua tramita.:
ción parlamentária é un requisito imprescindíbel. O máis probábel é que o PP opte, por esta última via, para -buscar lexitima-

ción, ainda que outorgándolle
un procedemento de urxéncia
que mitigue os debates.

.

, rei, que carece de papel constitucional na matéria, ao tempo
que se trata de evitar a via parlamentária, Este proceder seria,
na sua opinión, escasamente
democr~tico é extraño ao que
.foi historicamente a interpretación sindical das institu~ións. •

Fontes· de CCOO, críticas co
acordo, lamentan o camiño que
parece ter tomado esta central,
ao presentar o acordo ante o

Fontes do sector crítico de
CCOO aproveitaron para afirmar que estas declaracións do
presidente descubrian a "presión" que o governo exsrcera
para chegar ao acorde.
Por outra parte, o estarzo por
ocultar a existéncia dunha frente
crítica co pacto está a resultar
intrutuoso, sobre todo despois
do 1 de Maio , data na cal ·as
centrais nacionalistas, tanto en
Galiza, coma no País Basca ,
superaron en número de participantes ás comitivas estatais. O
enfrentamento interno en CCOO
e UGT fíxose ademais patente
nalgunhas cidades, ao tempo
que se celebraron manifestacións diferenciadas convocadas
pala CGT e USO.

En Santiago, os traballadores .da re9011ida de lixo comezaron .
a folga o Luns 5 de Maio en demanda de mellaras no salário.
A folga, que remata o Vel)res 9,
- obrigou ao concello a reforzar o
número de contenedores de lixo. Por outra parte, en Vigo os
traballadores da concesionária
Fomento de Construcciones y
Contratas, como en anos anteriores, tomezaron a folga o
Martes 6 en demanda da equiparación salarial cos funcionários do concello. Manuel Pérez,
o alcalde, decretou uns servizos
mínimos que atinxian o 50% do
persoal da empresa. Os traballadores rexeitaron esta medida
limitando a recollida a centros
·. escolares especiais, hospitais e
mercados. Tamén en Lugo as
decisións tomadas pala-empresa concesionária fixeron que os
traballadores decidiran parar a
sua actividade todos os Luns a
partir do 19 de Maio pedindo
mellares condicións laborais e
en protesta polo despido dun
compañeiro. •

Piqu~ di que as

plataformas de Astano
dependen da UE

Parlamento ou non
A batalla céntrase agora no cam i ñ o que seguirá o pacto.
CCOO e UGT son partidárias de

CCOO e UGT ·perderon manifestantes o 1 de Maio
-O- A.E.

de 300 ou 400 persoas daquela.

As duas centrais estatais viran
minguar o número dos seus manifestantes no primeiro de Maio, por
mor das fortes discrepáncias internas que está a provocar a sinatura do acordo de reforma laboral.
As auséncias máis notábeis foron
as de membros veteranos, vinculados ao PCE, que en casos como o de Vigo observaron -desde
as beiras pero non chegaron a integrarse na comitiva.

No resto de Galiza, CCOO e
UGT superaron aos nacionalistas en Ferrol e Coruña. O resultado foi o inverso en Santiago,
Pontevedra e Lugo e igualado
en Ourense.

No ambiente que rodeou aos
actos escoitáronse críticas espontáneas por parte dalgúns afiliados á recepción oferecida polo rei aos secretários xerais de
CCOO e UGT, xusto na véspera
do Dia do Traballo. "Podían ter
esperado un dia ou dous", comentou diante deste xornalista
un membro de CCOO que permanecía na acera da rua Urzaiz,
pala que discurría o acto en Vi~
go. Nesta cidade, os líderes de
CCOO e UGT foron seguidos
por 1200 persoas, nunha marcha lenta e moi espaciada, na
que non era difícil distinguir rostros de incomodo. Tras eles, a
CIG xuntaba a case o doble, .
2.100 persoas, nun desfile máis
compacto. O ano anterior a central nacionalista xa superara aos
dous sindicatos e.statais, pero a
diferéncia fara menor, ·ao redor

Folga na recollida de lixo ·
en San6ago, Lugo e Vigo -

En Ferrol, as centrais estatais
reuniron perta de 1000 perseas
e unhas 500 a CIG. En Coruña
CCOO e UGT concentraron a
1500, trente a 1000 dos nacionalistas . En Santiago a CIG
xuntou uns 800 manifestantes, o
doble de CCOO e UGT. En Pontevedra as cifras foron de 300
os nacionalistas e apenas médio
cento as centrais estatais. Na
capital luguesa a CIG reuniu a
unhas 600 persoas, duplicando
a CCOO e UGT. En Ourense o
número de reunidos abalou .entre 300 e 400 persoas en cada
unha das duas manifestacións. -

Conatos de enfrentamento
en várias cidades
Grupos de traballadores, críticos
co pacto, apuparon en Madrid a
Candido Méndez e a Antonio
Gutiérrez. O secretário xeral de
UGT respondeu aos discrepantes afirmando ·que a sua postura
beneficiaba "ao inimigo". Méndez chamou taméñ "fascistas"
aos que o descalificaron polo

seu pacto con Cuevas. O número de manifestantes en Madrid
foi inferior ao de anos anteriores.

mobilizáronse por separado, dado que na primeira destas centrais é maioritário o sector crítico.

O enfrentamento reproduciuse
noutras cidades. En Zaragoza
houbo liortas entre críticos e ofici ais. En Jaen, CCOO e UGT

No País Basca as mobilizacións
maioritárias foron as convocadas nas distintas capitais pala
central nacionalista ELA-STV. +

M.

Será a comisión Europea a
que decida no outono se Astano pode construir plataformas móbeis off-shore ao clarexar se son ou non barcos,
segundo sinalou Josep
·Piqué, ministro de lndústria.
Se a Comisión non decide
calificalos de embarcacións,
o asteleiro poderá continuar
con esta actividade xa que,
do contrário, pesará a proibición de acceder ao mercado
da construción tradicional.
Tamén afirmou Piqué, a perguntas do .BNG no
Congreso, que a sua opinión
persoal era que a Comisión
Europea non calificaria de
barcos a estas plataformas.
Francisco Rodríguez, o
deputado nacionalista, dixo que o asteleiro "está a xogar
un papel de moeda de cámbio nas negociacións coa UE
" e que aprazar a decisión
até o outono "ten unha compoñente eleitoral de cara ás
-expectativas de voto do PP
nas autonómicas".•

VEIGA

. ' vaiben
A 'econom1a
Aznar afirma que a etonomia v.ai ben. El é o encq.rregado de trarsmitir á opinión pública os xuizos do governador_do Banco de Espa- _
ña. O presidente dos Estados Unidos depende da Reserva Federal e
o de Alemaña.do Bundesbank. Os govemantes son hoxendia os relacións pl'1blicQ.s dos ~ancos c~ntrais .
O banco emisor de moeda preocúpase do déficit público e da inflación:, non do paro, · nen da distribución da riqueza, nen das· condi- . cións de precariedade laboral. Polo tanto a "eco_nomi_a" que vai ben,
segundo Aznar, non é ne-cesariamente a "economía" que interesa a
grande parte dos cidadáns.
Déficit público é inflación son os pilares do réxime. Non o foron
noutros momentos, por exemplo durante a crise dos anos trinta ou
-nos anos cincuenta, cando tódos os paises ocidentais aplicaron as
doctrinas de Keynes e se endebedaron para·xerar emprego e recuperación económica.
O mer~ado non é un pilar do réxime. Nunca pecharon tantas empresas corp.o agora. O evidente é a concentración de capital.+

As Pontes parará polos
despidos 'en Tecnymo
·A decisión de Endesa deréscindir o contrato coa empresa Tecnymo ao asinar un en·
exclusiva con Nervión, outra
auxiliar, deixa sen emprego a
17 traballadores. POr esta ,
razón, UGT, CCOO e CIG convocan un paro de vintecatro horas para o Luns 12 en apoio
aos 17 traballadores. Os sindicatos non entenden a postura
de Endesa candó hai uns dias
que se asinou o Plano de De. senvo/vimento lnd¡¡strialEconómico para As Pontes. O
Mérc9re~ 7 come:z.aron as protestas cunha mobilización na
tardiña. Os convocantes sinalaron·que Endesa non tivo
nengun aceno para facilitar a
continuidade do contrato con
Tecnymo , polo que esperan
que a povoación en xeral. +
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MEl2S DE ~2MUNl~A~l2N

.Xulgan a un insubmiso
en .Ferrol
'.'

dkfa en dous ciclos dé ttes ·anos

cada u~ ..Ad~mais, unha Orde do
seis· de Maio de 1992 regula o
procedimentd de i_mplant?:_cióir:I
c\_o segundo ~ icJó da E9uqcióp ·
infantil e proibe expresamente a
escolarizaG.ión conxunta de alu. nos de ambos ciclos.
···:

.· O

Esco larizaci ÓnS .
irre·gula_,res

Secretári.~ Local d a CIO- .
Ensino no Baixo Miño-Conda~ ao: Xosé Manuel Méndez Díaz,
- apresentou u_nha denúncia
d'iante da Delegación de Edu~
cación de Pontevedra para que
se 'i nvestigue a situación, que
se sancione ao centro e que se
restaure a legalidade. "Na pública non- hai oferta do primeiro ciclo· de Eduadón infantil e
na prívada tampouco agás nas
garderias -explica' X osé Manuel Méndez-, pero nos centros privados admiten matrículas de nenas de menor idade
para cubrir unidades,incomple-.
tas e para facer competéncia á
pública e quedar co alunado
desde os primeiros cursos".

·

a
·' 'da
na .pr1'v_
..

No coléxio_privado da Milagro. sa de Tui os nenos do. segundo
ciclo da E.d:uGación infantil
(con rapac:,es ·de entre tres e seis
anos) -teñen que compartir aula
con tres cativos de dous anos,
cando. estes últimos terian que
estar escolarizados no primeito
curso da Educación infantil
(para nenas de entre. cero e tres ·
-_ . anos). O coléxio .da -Milagrosa
Un grupo de_traballadoras e traballadores galegos procedentes de vários centros de Euskal· non dispón de aulas para impar- ' Por outra banda, dous nenas
Herria xunláronse en Uaudio para constituiren un grupo de apoio a A Nosa Tena. Entre os
que o ano pasado aprobaron- o
tir o primeiro curso da Educaasistentes hai residentes de en Araba e BiskaiA desde os anos 60 e galegas nacidos na
emigración que comparten un ~ interese ~a actualidode política e cultural da Garl%0~
segt,1ndo curso da Educación
ción infantil, pero o ·centro de
primária nun coléxio público de
ensino admite matrículas de raTui e promocionaron ao terceipaces de menoT idade porque
ro ano da primária, foron abrifacilita a capta~ión de alunado
gados no coléxio dos lrmáns
para cursos superiores.
Maristas de Tui -centro ao que
cambiaron a sua matrícula por
Segundo o artigo 9. l da lei Orgádecisión dos seus pais- a cursar
nica Xeral do Sistema Educativo,
Loxse, e o- artigo 1 do ReaÍ Dede novo o segundo ano da pricreto 1330/91 do 6 de Setembro,
mária porque o citado coléxio
o segundo ciclo Cla Educación in- - non dispón de momento de
unidades do terceiro nível.
fantil corresponde a nenQs en
idades comprendidas entre os tres
. - Membros do Centro Galega de
da nómina de suscriptorés e
·_ e seis anos e.o artigo 3 do DecreEsta situación infrinxe as noraccionistas do semanário e da
LLaudio formalizaron o pasado
mas de escolarización, avaliato 426/91 ·do Iide Decembro esdia 4 a constitución dun grupo
paulatina formación de grupos
ción do alunado e conculca dos
tabelece que a Educación infantil
de apoio á A Nasa Terra· na sede apoio que procuran tanto o
comprende até os seis anos divi-. direitos dos alunas afectados. •
de deste importante nucleo da
envio de información como o
emigración en Araba.
fomento de leitores da prensa
A. IGLESIAS
nacionalista na Galiza exteNa xuntanza participaron Raul
rior. Ña xuntanza quedou
Rios, ex-directivo do Centro
pat~nte a preocupación dos
Galego de BarakaldQ, e Glória
galegos residentes en Eusk~I
Diaz, Anxo e Paco Rodríguez
Herria por receber unha visión
Casanova, Anxo Deive, Pilar
d'a realidade galega non conMéndez Fe.rnández, Vitar Valitaminada p9los co'mpro'm isos
ñ o, Mário Carríota, Alberto
do cac_::iquisnio como a que
Sanmartin e lndalécio López
adoitan ot.erecer os meios codo Centró Galego de LLaudio
merciais.
asi como Aritón Chamborro, do
-centro Galega de Bilbo, e ouOs .reunidos e.n ~Laudio entretros invitados entre os -c::¡ue esgaron· p'ara a redacción do $etaba o xefe de investigación
manário unha placa de e·smalte
d'o diário Egin, Pepe Rei. '
con símbolos nacionais e a iñs- , cripCión: "para toda a xente de
Un repre:sentante da redac- · A Nasa Terra de un fato de gación de A Nasa Terra-deu canlego_s/as _d_e Eust<adi ~ do Cen~
tro Galego de Llaudio".• · ·.- _,; _,.
ta do crecimento progresivo

OCentro Galego de u.cludiO

constitue u~ grupo de aPoio
·-á A Nosa Yerra
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O sorteo do
FESTIVAL CUBA/97 .

se tiña que celebrar o 1-de Maio,
1 pasaquea facelo
o Xoves 8 xa que non houbo
1sorteo por festividade.
·I
D~scülpas de antemán.
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Deportes para todos

O proxecto de Leido Deporte apresentado polo PP .con dez anos de retraso,. nace totalmente eivado. Entaran.gañado pola própria concepción que a direita ten do Deporte. Para eles "Departe son as competicións depor~ivas de alto nível, nun eido no que xa sob~rdan ese
mesmo plano deportivo SC;lltado a extrema do e_spectáculo deportivo.
Concepto_s. como deporte de manténime'i1to, de recuperación, deporte -para mulleres xestantes ou post-paritório, deporte para disminuidos .físicos/psíquicos, deporte para a terceira .idade, deporte au- ·
tóctono, deporte fec4peración, etc, non existen na prática lexislatíva. Pero tampouco deporte escolar ou a igualdade de oportunidades.
Existe unha clara primada cara os deportes de elite, vela e golf, co~
mo xa veñen demostrando desde hai anos. O problema é que esta.
política discrirp.igatória só levan:ta leves marmurios de descalifica- · ·
ción. Secadra porque se esquece o fundamental: que o deporte é un -·
direito dos cidadáns, de todos o que queiran praticQ.lo, sen distinción
e que o direito ao deporte está recollido e asinado pala maioria dos
paíse desde 1975 e que se chama Deporte para tod,as. +

.
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Recuperan a granXa
de Barreiros como escola
A granxa de Barreiros de
Sárcia leva perto de
cincuenta anos pechada e
sen uso como escola
despois do traballo ali
desenvolvido por profesores
como Avelino Pousa Antelo.
A aprendizaxe "do que non
se ensinaba na escola" foi o
motor desta granxa que
entraba no ideario
galeguista. A Porticela,
colectivo de educación
meioambiental, ten a teima
de recuperala e de que os
cativos saiban como se
producen os alimentos e
este verán a granxa de
Barreiros terá a nenos e
nenas que están de
vacacións escolares. Cunhá
extensión entre edifício e
finca de 20.000 metros, esta
granxa de Sárria
dinamizouse coa intención
de integrarse na vila para o
que que conta con
instalacións para talleres,
piscina, sala de vídeo e pista
de patinaxe ademais dun
bosque de carballos. •

Hábitos diferenciados
na alimentación da Galixa

P UCH EIRO

.

r

O Xoves 8'.de Maio xulgan en
Ferrol a_Alexandre Pérez, . ·
ihsuomi.~o á míli d~sde ...
Novembro de 1994. Alexandre
é estudante de Filoloxia
Galega-Portuguesa na
Universidade de Santiago. Hai
un acto de apoio a este
insi.Jbmiso ás dez da mañá
dos Xoves enfrente dos
xulgados que están na rua da
Coruña. O Movimento
Estudantil Universitário fai un
chamamento a ·estudantes e
viciños a que se unan a este
acto de apoio e de denúncia
en Ferrol e lembra que
exército casa con machismo,
homofóbia, violéncia,
irracionalismo e·
patriotarismo. •

':,

O Salón da Alimentación do
Atlántico xurde dentro da
Fundación Semana Verde de
Silleda para centrarse no sector
alimentário e desenvolvéndose
do 28 de Maio ao 1 de Xuño.
As empresas que ali se reunen
están interesadas en coñecer
cales son os hábitos
alimentícios de cada
comunidade para "mellares
oportunidades de negócio". Os
datos que manexan os
organizadores desta feira
alimentária sinalan que, ainda
que a méio prazo, os gategos
·
mateñen uns patróns
alimentícios diferenciados:
cómase máis carne vacun que
no resto do Estado e, en
troques, menos polo. O peixe
fresco tamén marca
diferéncias; c.onsúmese moito
máis na Galiza, o-mesmo que
as patacas, ·a leite, o aceite e
os ovos. Tamén na Galiza '
. cómanse máis lambonadas
con sucre e cacao. Mália que,
segundo estes datos, hai un
grande consumo__alim~ntário a
cantidade quése gasta cada
persoa-€ bastante apañada:
154. 000 pesetas. •

,
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Galiza perde de a·pouco asua posición de nacion.alidad~ histórica

_OGoverno non·paga ,
a fiania de Ferreiro

Aznar, un -ano_arremedando a González

lnvocandó ao respeito á sobe. -rania nacional éstadounidense, o vicepresidente do Governo central Francisco Alvárez
Cascos confirmqu que non se
tentáronse situar axeitada*B. LAXE
ia pagar a fianza· imposta ao
. mente para engulir. parte
empresário
galega Xavier FeOs opositores ao PP calideste pastel público tan
rreiro, detido en Miami por
fican o primeiro ano do
apetecido por aqueles
vender produtós norte-ameriGoverno Aznar como Prique, durante a restauracanos en Cuba, onde réside.
mei ro ano triunfal, en
ción monárquica e a xes~~o GoVerno non vai pagar a
clara referéncia tanto á
tión ·socialdemócrata, foron
· fianza de Ferreiro porque e$volta dun suposto totaac1:1mulando capitais, en
tariamos rachando a igualdalitarismo franquista co~~r:te procedentes dos eide. de todos os cidadáns ante
mo ás gabanzas recolli- -dos da especulación.
a lei", contestou Alvárez Casdas polo Presidente dos
-.
cos ant~ a pergunta formulada
seus apoios mediático~.
·,: A .qatalla, que lev~ a talar
polcideputado do ·BNG FranNen os panexíricos; nen
. de novo de dous. bandos,
as acedas críticas dan
nesta ocasion. os d9us.rdo : · cisco- ~odríguez ,_· que re?eñqu
qü~ _o · empresário -xa se diri)(¡: .
suplido a falta de cariscapital, dase principalmen- ·
ra ao Governo de Aznar
ma de Aznar, até o ponte nos meios ae corñanicape.Qindo axuda DO que consito de que a sua entrevisci6n por duas razóns. -¡(pri.de(aba.unha detención polítita televisiva logro.u unimeira que. .-hexe a comuf:fr. .
ca mente a metade da
cación xa non é só -poder, . - ca . .Xavier Ferreiro vai ser xulgado en Miami o 26 de Maio.
audiéncia que os prosenón -un importante negó"Sen dúbida vostede sabe o
gramas que emite Tele
cio en si mesmo. Ollemos
que significa ser xulgado en
5 a esa mesma hora.
como as principais algaraMiami polo que chaman tráfrco
Para Galiza nada mudou
das se dan ao redor das
co _inimigo e ser investigado·
co cámbio de Governo.
· - comunicacións: tete.visión
po_r un fiscal que, ainda por riA oposición galega acusa a Aznar de prometer e non cumprir.
A. 1GtEs1As
dixital, privatización telefó.ba, ostenta un cargo político,
A Bolsa de Madrid batiu
nica, novo operador da te-e todo isa nunha atmósfera
un récord histórico, supelefonía, e como están imer-·
profunda e visceralmente antirando o índice 500; nos últimos
sos os principais bancos .. Desde
do PP fíxolle depender de CiU e
te governan, mentres Aznar se
castrista", sinalou dirixíndose
tres meses os benefícios foron
o BCH ou Santander, ao BBV ·e
PNV para asegurarse a goverocupa da política representaüva.
ao· vicepresidente. +
·
La Caixa, ás grande-s empresas
do 18%. Os bancos xa algarean
nabilidade . Esta situación foi
tamén dos seus benefícios
tamén participadas por este capiA política económica quen veraproveitada polos nacionalismos
trimestralmente, duplicando aos
dadeiramente a fiscaliza é CiU,
periféricos para tratar de dar no- , tal: Endesa, Telefónica, Repsol.
dos anos anteriores. Os índices
Polo médio están as trasnaque ten liña directa con Bruxelas.
ves chimpos nos autogovernos,
macroeconómicos situanse, cacionais do sector que tamén foO actual governo estaría a seguir
ben tentando conseguir ·o pleno
se todos, nos parámetros marrnan posicións no naso mercado
a mesma liña que levaria a cabo
desenv9lvimento . do Estatuto,
cados polas grandes trasnaliberalizado.
Carlos Solchaga, ministro neoliparalisado até de agora por racionais que regulan o mercado
beral do PSOE, segundo el meszóns de Esatado, ben ·conseO Sábado 3 de Maio o mem(e a sua economía subxacente)
Os principais grupos de comunimo acaba de manifestar. Os indiguindo maiores cota~ de autenobro da organización
desde os órganos autárquicos
cación están relacionados direcm i a económica, por medio do
cadores bursátiles obedecen á
independentista basca ETA,
da UE. Só o paro e a inestabilita ou indirectamente cos grupos
baixa dos intereses dos bancos,
autofinanciamento. Os intentos
José Herrera foi interceptadade laboral aumentan. Conseantes citados. O alineamento
da dereita de loapar de novo as
que empuxan aos aferradores a
do por un
cuente mente , o consumo nos
entre felipístas (Prisa_, Antena 3,
autonomias foron rachados por
buscar no Mercado de Valores
control podespega. O humorista Forges
Grupo Once ... ) e Aznaristas
unha plusvalía para o seu capital.
bascas e cataláns, abríndose de
licial xusto
resumiría a situ&ción nunha úni(ABC, El Mundo, Cope, TeleviO recorte do déficit público déinovo o proceso autonómic;;o, no
despois de
ca frase: "España vai ben , os
sa, RTVE. .. ) é tanto unha conxase sentir tanto na educación
que Galiza queda arredada na
abandonar
españois mal".
frontación na defensa acochada
sua condició.n de nacionalidade
como na sanidade e, tamén, nas
· o cárcere
de intereses económicos matrihistórica, entrando no "café para
infraestruturas viárias, asi como
de
Podía ser ese o resume do prices, como dq. própria situación
na conxelación salarial dos funtodos". Como denunciaría o parBaxadoz,
meiro ano do Governo do PP no
das empres_as mediáticas no
lamentário do BNG, Francisco
cionários. Estes índices amasan
onde remaEstado. Mais seria reducic:inista,
mercado da comunicación , non
Rodríguez, "Galiza segue a esque Aznar, co apoio dos sindicataba de
non polo próprio enunciado da
só dos produtos informativos.
tos UGT e CCOO, garantes sotar marxinada coma sempre".
cumprir L!_ntradicionais de prensa,- rádio e
frase, senón porque non se lle
ciais da política de Maastrich,
t)a condena de 14 anos de
poden cargar a Aznar as culpas
televisión, pero tamén deses. O
Outra das consecuéncias de que
soubo governar. ben ao dictado.
prisión. Durante unha hora
do paro intrínseco do momento
se rachara o pacto adubiado en
picante poñeno as prebendas
Herrera foi amenazado e enactual do capitalismo . Polo mes1977, foi a belixeráneia entre os
dalguns comunicadores, detenOnde está o cámbio?
cañonado polos seis
mo, tampouco a bonanza dos inprincipiais grupos de comunica- · - tadores directos dunha @randa.
policia·s -tres deles de paidicad o res macroeconómicos
A auténtica novidade neste ano
ción. O que abriu todos -éstes feparte da tarta publicitária bu de
s¡¡no- que integraban o conson a grande conquista de Rode Governo de Aznar está en
rrollos foron as privatizacións, as
servícios ao Estado pagados
trol. José Herrera.non
drigo Rato e Álvarez Cascos,
xa comezadas e as anunciadas.
eón fondos reservados, seguinque, por fin, se escachizou o
respostou ás. provocacións
que son os que verdadeiramenOs -principais grupo~ económicos ··do as directrices do Plan Zen.•
Pacto Constitucional. !;\ minoria
e insultos para evitar un
maior enfrentamento.+

'

Interceptado pola policia
ao sair da prisión

Suso Sanmartin

prime ir~

ano triunfal

H.

VIXANDE

O BNG rexeita a Lei
~ delottos ·f>or ééntra1istcr _

Rebelión n~_-Audiéncia

N ac ional ~~~~ ~--~-

¡

-- -

Desde hai dous anos, cinco dos dez fiscais da Audiéncia Nacional
manteñen U!! enfrentamento coa xefatura da Inspección Fiscal, cuxa
magnitude e razóns a própria xefatura trata de ,disimular. Pero hai al,- . :
guns dados: os indomábeis -como se coñece ao grupo de fiscais dísco,
los- están a levar a cabo excesos no seu traballo como á participación
de persoas alleas á fiscalia na elaboración dos informes que se elevan
aos xuices. O Chefe da- In~pección Fiscal, Juan José Martínez Zato re,
coñeceu a participación de avogados .da Asociación de Vítitnas do
Terrorismo na redaccjón destes informes. Este comportamento ten
moito que ver coa eséncia da Audiéncia Nacional, un tribunal excep,
cional para delitos organizados, herdeiro do Tribunal de Orde Públi, ·
co, sinistro brazo xudicial do franquismo. Os cinco fiscais enfrenta,
dos coa xefatura foron expedientados por faltas_moi graves -que aca,
rrearon sancións económicas desfasadas-, pero ao tempo Martínez
Zato tendeu unha man aos cinco fiscais unha vez resolvan o confli,
to. En realidade o enfrentamento na Audiéncia Nacional é o resul, ·
tado inevitábel dunha prática longamente denunciada: a laxitude
no procedimento para poder condenar por delitos de difícil demons,
tración. Trátase de que a pugna, unha vez saltou á opinión pública,
non deixe tocado ao máximo órgano da loita contra o terrorismo.•

·Ainda .qu~11rmadÓres-~e Parla. mento de'Galizáincidiron ·
reiteradamente no traspaso r·
dos portas de interese xeral á
Xunta, o proxecto de lei de .
Portas e de Mariña Mercante
continua co centralismo,
segundo afirman desde o
BNG. Por esta razón, Fr&nciséo R'odríguez, deputado
nacionalista, solicitou a devolución do proxecto e apresentou unha enmenda á totalidade do mesmo ..A planificación,
coordenación e control do sistema· portuário está reservado
ao Ente Público Partos do Estado, mantendo a burocrácia,
e non se dotan de funcións de
control ás comunidades áutónbmas neste proxecto. O BNG
·recalca que as actividades
pesqueiras dos partos galegas
debían estar xestlonadas da
Xunta, como foi solicitado polo
Parlamento.•

'-
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Os nacionalistas
~o Zaire a piques
de conquistar o país

ARXENTINA

Aznar deslignu ao governo español da petición de Garzón
t

Onde están os arquivos negros da ditadura?

Os tropas do líder nacionalista
Laurerit Kabila 'están a piques
de tomar a capital do país~
dar por concluida a conquista
de todo o território. Mentres
sucede isto, a comunidade internacional presiona ao presidente Mobutu Sese Seko
-que se atopa no Gabón nun
cúmio de Xefes de Estado
africanos- para que aceite a
negociación con Kabila para
evitar unha ruptura do sistema
e facilitar a continuidade do
réxime pro ocidental , ainda
que reformado. De momento
espérase qüe Mobutu comece
o exílio no Gabón.+
·

-0-- PATRICIA GRINBERG
BUENOS AIRES

A princípios de Abril último, o
diário español "El Mundo" afirmou que os arquivos da ditadura arxenfina (1'976-1983) foron
microfilmados polo~ servícios
de intelixéncia de España e depositados nun banco de Suiza.
~en embargo, o governo de José María Aznar -quen realizou
unha visita oficial á Arxentina
entre o 20 e o 24 de Abril- sostivo que o Centro Superior de
lnformacións para a Defensa
(CESIO) non ten información
algunha sobre eses arquivos, que poderian traguer luz
a respeito do destino de parte dos 30.000 desaparecido.s.
Durante a sua visita á Arxentina,
Aznar desfíxose en elóxios ao ·
governo de Carlos Menem e sostivo que os seus "éxitos en matéria económica convertiron á Arxentina nun país dinámico e moderno, que atrae a confianza dos
investidores do mundo enteiro".
Con · respeito as investigacións
do xuiz español Baltasar Garzón
en torno aos cidadáns desa nacionalidade desaparecidos durante a ditadura arxentina, Aznar mantivo unha postura "prescindente" e, según fontes do governo arxentino que participaron
das reunións bilaterais , o Xefe
de Estado limitouse a soster
. que "isa é un asunto dun xuiz
español que non ten nada qUe
ver ca governo" de Madrid.

Organizacións políticas
. e sociais protestan
polos asasinatos do Peru

A. IGLESIAS

Protesta ~e familiares de desaparecidos na Praza de Maio bonaerense.

cuela de Mecánica de la·Armada
(ESMA) e actualmente reside en
Xenebra- sinala no seu libro La
pista-suiza (publicado en 1986)
que dous avións Hércules C-130
do Exército arxentino arribaron
en Decembro de 1983 -a.o aeroporto francés de Chateauroux
con parte dos arquivos negr0s.
Otro ex-represor arxentino, coñecido palas suas andanzas en
España, Raúl Guglielminetti, teria sid,o o enca,regado de·trasla~ar eses Arquivos a Zurich.

A actitude de Aznar contrapúxos_e
coa doutro governante europeo
Segundo El Mun_do, os arquivos
de dereitas, o presidente francés
da Armada foron microfilmados
polo -CESIO en España e lago
Jacques Chirac, quen en Marzo,
durante sua visita oficial á Arxentrasladados a un banco na cidati na, declarou sen eufemismos · de suiza de Lugáno, onde estaque o capitán arxent_
ino Alfredo
rían actualmente.
Astiz "é un asesino" e expresou o
seu desexo de que "cumpra a
Os nenos desaparecidos
sua conde a· en Fráncia" . Astiz,
quen goza de libertade na ArxenO hachadego deses documen- .
tina en virtude da lei de obediéntos poderia adiantar en moito ~s .
cia debida ditada polo ex-presiinvestigacións que as Avoas da
dente Raúl Alfonsín, foi condeado
.Praza dé Maio levan adiante soa prisión perpétua en auséncia . bre os nenas secuestrados duen Fráncia, polo secuestro, torturante a ditatura. Os delitos conra e desaparición das íl)Onxas
tra os· nenas son os únicos que
Leonie Duquet e Alice Dommon.
non prescriben na Arxentina nen
están amparados palas leies de
Os arquivos negros
Ponto Final e obediéncia debida, sancionadas durante o goA información do diário "El Munverno de Alfonsín.
do " foi ratificada nesta cidade
polo ex--represor da Armada, o
A raíz do artículo publicado por ·
El Mundo, o xuiz federal arxe'nticapitán Adolfo Scilingo , quen
sostivo que esa forza · "fixo tres
no Adolfo Bagnasco remitiu o 4
microfilmacións " dos arquivos
de Abril pasado un exorto -a
da represión da ditatura, cuxo
través da Caricelleria- á Audestino-final foi un banco suizo. . diéncia· Nacional de Madrid solicitando que a xustiza española
"A documentación foi- levada a
informe se o CESIO microfilmóu
Suiza en 1983, en cumprimento
documentos da dita.tura que
dunha arde do daquela· xefe da
posteriorITTente .foron depositaArmada, almirante Rubén Frandos nunha caixa de seguridade
co ", dixo Scilingo , quen dous
dun banco de Lugano.
anos atrás decla.rouse "arrepentido" de ter intervido na repre"Liorese exorto internacional
sión e confesou ter formado parque se dilixenciará por intermé_te dun vo no que foron arroxadio do Ministério de Relacións
das ao mar 30 perSO!'JaS frente á
Exteriores ao señor maxistrado
Bahía de Samborombón, 1oo · que corresponda, a fin de que
quilómetros ao sul de ·sos Aires.
se proceda a requerir ao CESIO
·que informe sobre -a existéncia
Pola sua parte, o xornalista arde arquivos e, no seu caso 1 se
xéntino Juan Gasparini -quen
remita unha copia certificada
estivó prisioneiro na siniestra Esdos mesmos", consignou Ba9-

nasco na sua resol'ución. o magistrado non oqtivo resposta até
o momento, ainda que o governo español apresurouse a negar
que o CESIO garde eses microfilms salpica_dos con sa~gue.

mente indu ltado por Menem e
que ninguén pode ser xulgado
duas veces polo mesmo delito.
Di Tella engadiu unha frase pouco feliz ás suas declaracións: "os
martas, martas están".

Pala sua parte, o ministro do InBagnasco investig a o destino
terior, Carlos Corach , intentou
duns cincocentos .fillos de desainclusive descalificar a Garzón,
pare,cidos pola -ditadúra, en virtude dunha causa iniciada palas - ao descrebilo como "un xuiz que
durante unha etapa pasou a po. Avoas da Praza de Maio.
1ítica, foi lexislador, e despois
volveu á ser maxistrado".
Onde están?
Mentres nen de España nen de
O artículo de El Mundo e as inSuiza chegan respostas sobre
vestigacións· que leva adiante o
os arquivos negros, esta semaxuiz Garzón lograron poñer
na, as Nais da Praza de Maio
nerviosas ás autoridades arconmemoraron os vinte anos
xentinas , q·ue prefiren levantar
un manto de esquecemento . daquel 30 de Abril de 1977, cando o daquela grupo de amas de
sobre a mais negra etapa da
casa que buscaba aos seus tihistória deste país.
llos desaparecidos desafiou ao
póder militar e inaugurou as ronCando Garzón librou unha orde
das que desde ese día, in1ntede captura internacional contra o
rrumpidamente, se reeditan toex-ditador Leopoldo Galtieri, o
dos os Xoves arredor da Pirámithanceler Guido Di Tella limitoude de Maio (frente á Casa do
se a afirmar que o militar xa foi
xulgado, condeado e posterior- · Governo) r~clamando xustiza. +

Primeiro foi Santiago, o
mesmo dia do asalto do
exército, despois Vigo o
Martes 6, e posteriormente
outras cidades e vilas na
Galiza tiveron
manifestacións de protesta
contra os asasinatos ordenados polo Governo peruano de Fujimori contra os
membros do MATA que
ocuparan a embaixada
xaponesa en Lima. Os manifestantes rexeitan ,a
violación dos direitos
humanos e a fachenda do
presidente peruano tras as
execucións dos secuestradores asi como o respaldo
dos governos europeus e
nomeadamente do galego e
español. En Vigo, os convocantes, da Proposta de Acción Zapatista, lembraron o
siléncio dos méios de
comunicación tras o asalto
á embaixada e o ocultamento das protestas
internacionais. A manifestación foi apoiada por unha
grande cantidade de colectivos e organízacións
políticas entre as que se
atopaban a ANOC, CAE,
CGT, CNT, COSAL, FPG,
BNG, IU, Delegación de Alunos de Ciéncias e a Coordenadora Ecoloxista de Vigo.+

ltália e Alemaña os que
máis defraudan á UÉ

XAN CARBALLA

Marid_ela
Tiveron a Nelson Mandela vintesete anos metido no cárcere. Unha
causa límpa, que se fundamentaba ·n o direito a ser persoa, ser igual entre iguaís ,e ter dereito un país a escoller o seu próprio destino. Zugáronlle á Africa enteira durante séculos todo o que pod.ia dar: matéria
prima ~ man de obra. Bscravizáronos, destruíronos, roubáronos. Por riba amasaron ao mundo unha imffice edulcorada ao estilo do retrouso '
publicitário "son aquel negriño da África trop ical", mentres un rio interminábel de sangue e conspiración de guerra fria,' aferrollaba o pro.greso do continente. Pero sai.u Mandela de Robben Island, liberado
pola presión irresistíbel do seu povo e os corse~ tiveron que.afrouxar.
Pode non ser tempo de revolucións e esta'. en xogo os novos equilí- .
brios dos antigos poderes colüniais, agora Estados Unidos, antes Fráncia, Alemaña ou Bétxica. Pero 'desta volta foi o líder africano o que
sentou ás partes no Zaire e apesar de todo non vai ser Lm simples cám;
bio de infl.uéncias. Nunha Suláfrica democrática e nun Zaire que pode
. camiñar a unha nova situación, sen a preséncia do sátrapa que matou a
i.;umurnba, África pode abalar. O imperialismo ten mqito poder, pe-·
ro o seu maior trunfo é deixar á marxe a certeza de que as razóns cargan de.forza aos -povos. D~mostrouno Mandela durante tres décadas.+
'

. .

ltália e Alemaña acumulan o
75% dos cartos defraudados
á Unión Europea por subvención e axudas dos distintos
fundos comunitários. Pero
este non é único fraude que
cometen ambos Estados.
Alemaña distínguese palas
axudas que as suas próprias
administracións_dan aos
seus sectores en crise ..A
meio de subvencións á
Investigación e
Desenvolvimento (l+D) , Alemaña fi~ancia ilegalmente
empresas con problemas e
incorre nunha prática de
. competéncia desleal que
afecta aos estados competidores. A meio deste sistema,
coñecido polo resto dos governos europeus, Alemaña
salvou os estaleiros do Leste.
mentres o Estado español liquidaba o naval galega.+
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GRANDE BRETAÑA

Os conservadores p8rderon
todos
os seus ese.anos en ambas nacionalidades
.
.

Escócia e Gales poden
acceder a un parlamento próprio na nova.lexislatura
9* M.V.

A promesa do líder laborista,
Tony, Blair~ de criar un parlamento escocés e outro galés
foi ben vista polo eleitorado
que votou masivamente por el
en ambas nacionalidades. O
contrário do que lle sucedeu
aos conservadores, unha forza
netamente centralista que desapareceu de ambos territórios.
Os partidos nacionalistas respectivos tamén observaron
un crecimento significativo, sobre todo no caso de Escócia.

superou o 1,7% anual, en canto
seu escano, a costa dos nacionalistas moderados nun caso · que nos demais países da OCDE era do 2,1. .A diminución do
e dos unionistas pro-británicos
paro, -no mesmo periodo, debe
no outro. O seu incremento de
ser atribuída sobre todo á manivotos foi considerado éomo un
pulación das estatísticas. Pero
grande éxito para os republicao máis visíbel é o deterioro do
nos e pode influir na decisión do
pacto social que facia críbel a
novo presidente de reabrir unha
democrácia británica. As desimesa de negociacións, permitingualdades entre as distintas
do a preséncia nela do Sinn
Fein, algo que até agora era veclases tran á memória tempos
pasados.
tado polos conservadores.

Difícil recuperación
da crise deixada polo
revolución conservadora

Os laboristas sempre tiveron unO Partido Laborista pasou de
ha praza forte en Escócia. Pero
272 a 419 escanos , en canto os
esta vez, a sua postura favorábel
conservadores descenderon
a unha maior autonomía do país
desde 321 até 165. Trátase da
proporcionoulle
segunda maioria
ao partido resultamáis ampla de esdos elocuentes.
querda en toda a
Tanto é asi que Aeconomia
história do Reino
os conservadores
Unido. A xeira ulperderon os seus
británica vai mal. traliberal iniciada
dez escanos por
por . Margaret
Entre 1980 e
Escócia, tres deThatcher e contiles correspondennuada por John
1996
te s a tres minisMajar rematou
tros do último goproducindo un forcreci mento non
ve rno de Majar .
te aborrecimento
superou
En Gales os toentre os cidadáns
ries perderon os
británicos que vio
anual,
seus oito parlaron neste periodo
mentários.
como chovia nas
frente ao 2, 1
escolas e se deteO Partido Na rioraban os hospidos demais
cjonalista Escotais. Non poucos
países da OCDE cidadáns que se
cés incrementou
ampliamente o
atreveran a mernúmero de sufrácar unha casa ,
xios e pasou de
instigados pala
catro a seis escaconsigna do capinos no parlamento de Londres.
talismo popular, e,ran expropriaOs galeses de Playd Cymru audos por non contar coci meios
mentaron en votos, pero non en
económicos para facer frente
deputados, quedándose cos caaos créditos. Thatcher acabou
tm que tiñan .
cos últimos recantos de benestar
que trouxera o império británico
Os resultados tamén foron posi- ·, e os eleitores pasaron agora o
tivos para os nacionalistas de Irrecibo.
landa do Norte. Gerry Adams e
Martín McGuinnes , lídere s" do
A economía británica vai mal, •
Sinn Fein , considerado brazo
como acreditan as cifras: entre
político do IRA, lograron cadan1980 e 1996 o crecimento non

o

1,7°/o

A man dura conservadora, in-

transixente cos sindicatos , pagou agora o seu prezo en forma dun .amplo re~eitamento.
Os eleitores -escolleron unha
liña pragmática de voto , optando polo candidato mellor situado, laborista ou liberal, con tal
de afastar do seu posta ao representante - toríe. A derrota
conservadora viña precedida
dun clima social que xa se
transmitira ás próprias filas. As
divisións internas na direita
eran evidentes e clara canse-

cuéncia dunha auséncia de
proxecto para o Estado:
Con todo, a situación de Blair
vai ser difícil. Maastricht e a sua
moeda única impediran que o
Reino Unido se endebede a fin
de, restituir ao sector público as
empresas privatizadas ou liquidadas no periodo conservador.
A revolución conservadora deixa un ronsel de dificuldades para as clases médias e baixas difícil de compensar.•

Os conservadores de Th~her e Majqr deixan unha crise da que sert.difícil saír, o ..;.ello Reino Unido do benestar xa nan existe. A. IGLESIAS
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llóns de pesetas) que sairá á venda en dous tramos; C.SL (Corporación Siderúrxica Integral), Al-

-T

·
1

deasa, lnespal, Musini e Telefóni- '
ca lntemacional (TISP).

1-.

i

-Nó que se refire a recortes
sociais, estan-se a privatizar a
sanidade e a educación públicas de xeito indirecto, con grandes subvencións aos centros
privados.

1

1
1

1

..
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ANOSA TERRA

O cine de moda
chámase snuff e
presenta imaxes de
violéncia real. Causa
escándalo. Coma se os
telexornais non fosen
tamén snuff-movif:}S.;
Como se non tivese
habido aqui semana _
santa con
autoflaxelacións. A ,
quen pode extranar que
-o cine moderno exalte
as vísceras, .cando _at$.
hai Rf>UCO_na porta de
cada......... fogar habia .
......
l...... cravado un sagrado
1 · cof:azón de Xesus con
1 bágoas de sangue?

-:-Os funcionários teñen o soldo
conxelado, perdendo desde hai
anos poder adquisitivo debido á
conxe.lación e á inflación.

-E as duas últimas estrelas do
governo, patronal e dos chamados sindicatos, UGT e CCOO;
Pacto de Toledo e Acorde lnterconfederal para a Estabilidade
no Emprego , criticados polo resto dos sindicatos e, no caso da
Reforma Laboral incluso pala
patronal, como as catalanas
"Fomento de trabajo" e "SEFES"
e a banca Confesbank.

Pero ao Governo do PP parece
Mentr.es o líder da dereita R.P. R.
menté "fonémica" na ideología
que o único que lle importa e a
Alain Juppé dá toda unha série
linguística dominante, e, de facmacroeconomía. Os dous primeide explicacións para xustificar o
to, muito efectiva para a conros critérios para a converxéncia
adianto eleitoral; desde a esquerquista de. outras línguas e cultuxa se cumpren: IPC (último mes
da o candidato socialista Lionel
ras. Aplicada sobre o galega ácMª Xosé Queizán ("A falácia do . tual, a norma espanhola oral e
2,2 e interanual 3,3, con tendénJospin, dá, ao meu entender, no
.galego-portugués", ANT 776, 1-5cia a estar, pasado o verán , no
cravo da cuestión: levar a política
es'crita está a reproduzir a con97, pp. 26-27) aponta que o gale2,5). Conseguidos atopan-se taeconómica a cabo para acadar
quista ·do idioma. Propor que o
1
ga acfual é um "crioulo 1', "unha
mén os tipos de interese a longo
os critérios de converxéncia coas
galega actual é estritamente um
mestura lingüística derivada de
prazo (débeda a 10 anos) coas
consecuéncias que xa se están
"crioulo" é precisamente ó argu1
séculos de colonízación". Tecni...,rua peonal a
contínuas baixadas dos tipos de
comezando a padecer, como é o
mento
que legitima a actual pa1 policia detén a un hom~ camente, esta caracteriGáo doga- dronizagáo, programaticamente medre do índice de desemprego. interese (qu~ por certo, até o de
1 que xoga con títeres de lega náo é correcta. Há consenso diferencialista "das curras línagora, non se traduciron en insociolinguística de que o termo . guas" mas , na prática, simplesvesti mentos coa conseguinte
Alemaña.-0 bastión da Unión
1 trapo·, para gañar unhas na
"crioulo" se reserva para línguas : mente assimiladora ao espancriación de emprego senón nun
Europea atopa-se nunha encru.:
que cumprem certas condigóes
aumento escandaloso en fondos
hol. Numa inversáo de valores, a
pesetas. O ambulante
ciliada; xa que a aplicación por
de formac;áo hístórica. As línguas
de inversión). E por último o défiescrita institucional apresenta-se
parte do Chanceler Helmut Kóhl
ilegal terá un xuízo. Ao
crioulas, como o haitiano, o jamai-'
cit público inferior ao 3% do PIS
ássim como "histórica" (docude políticas económicas que facan9 ou o papiamentu, sáo resuldia seguinte un palco
e a débeda pública nun máximo
mentada) e ao mesmo tempo
gan que Alemaña acade os critado da nativizac;áo (a aquisic;áo
do 60% do P.l.S., estes dous pa''fonémica", enquanto é a escrita
térios de. converxéncia, chocan
interrumpe a mesma
como língua inicial pelos meninrece quemáis dificeis de cumprir
frontalmente
portuguesa
que
se
apresenta
coa
sociedade
de
rua de lado a lado. É
hos) de variedades "pidgins" alta(défícit 1996-4,4 PIB e débeda
como alheia e "colonizadora".
benestar da que disfrutan os/as
Superpiñeiro coas suas mente inestáveis. Estas sáo fruto
69,9 PIS).+
cidQ.dáns; polo que xa se fala in:..do contacto
Como diz Queizán, "nós ternos o
cluso de que, para aplicar eses
· cámaras. O concello
entre urna ou
XEsus A. BARREIRO NÚÑEz
privilexio de termos aquí ao lado,
recortes, o líder da Coalición
pon barreiras para ql.Je mais línguas
( CoNCELLEIRO oo BNG
en Portugal, a norma culta da
Democrática Cristiá propoña un
. colonizadoras Anorma
EN GUIT!RlZ)
a ~ente non se
lingua galega,. conservada, norpacto de Estado aos socialdeeuropeias e
adubada
durante
mativ1zada
e
mócratas
do
SPD.
entrometa no karaoke.
várias línguas espanhola oral e
séculos". Por esmagadora lógi(afri·canas ou escrita está a
ca, d¡:¡ própria óptica da autora
No caso de Alemaña, ademais,
11
asiáticas) muiLos sueños eróticos
(e de bastantes outros que reatopan-se
coa asignatura penreproduzir
a
tas vezes muconhecem esse padráo culto
dente da total integración ecode Mario_Vargas Llosa", tuamente ininconquista ·
mas ainda náo se animam a emnómica e da equiparación social
Pídolle a aquelas/es que aínda
anúncia un cartel fixado · ·te l ig íveis. Os
pregá-lo), "normalizar a situados Lander da antiga ROA.
pensan que comportamentos de
"pidgins" e lo- do idioma.
ci~n" do galega supóe n~cessa
infinita valentía coma o protago1. ·nunha almofada. O _
go os crioulos
riamente adoptar esse padráo,
Gran Bretaña.- merece men1 galega é máis rico
nizadb por Elías Rozas e Emilio
surgém em pricom todas as vantagens colectición aparte neste apartado de
Paz desertando do seu cuartel
meiro lugar de
.
_
. . ·vas ·mas também todos os inneste caso e dJferéncia
análise dos países da U~.E., pois
non teñen xustificación algunha,
.neces.sidades comunicativas -im1 sonó de soño. Neng_un __ postas pala escravi~agáo o~ p9lo convenientes individuais que po- acaba de sair dun proceso elei- reflexionen sobre do acontecido
da acarretar, =renunciando a catoral centrado
~
nos acuartelamentos do glorioso
1 escritor galega pensa
comércio colonial . .A gramática re- - pelismos políticos ou intelectuais
na U.E. con
exército imperial en Jaca e lbeas
sultante é geralmente simplificada
que sáo mais efémeros do que a
detractores en
de Juarros (Burgos). En Jaca un
a respeito das línguas origjnárias
história d1,Jma _cultura. +
ambos
os .Alemaña atopasarxento bébedo asasina dun tiro
.(tala-se mesmo- de .urna "gramáti~
dcius bando.s,
a un cabo de dezanove anos
ca pan-áíoula'\" e na~pronúnéia
CELSO ALV AREZ CÁCCAMO
laborista-s. e. se nunha
~ .despois de vexalo xunto con oudáo-se também redugóes dos sis(A CORUNHA) ; -conse'rvado~
.. ·temas fónológicos originários por
encrucillada, xa . tras compañeiros. Ten o agrares.
- \iante engadido de que este
mantimento· de tragos comuns.
que aaplicación mesmo sarxento.xa fora condea. paí que os crioulo_s,r1ao ªe poda.r;n
Pero centre- dos critérios de
do un ano de cadea en 1984
identificar como nenguma das línmos.de ·novo o
pala marte doutro suboficial en
guas· originárias, embora domicircunstáncias semellantes sen
debate na polí- converxéncia,
. nem certos aspectos' da língua
Mentres no Estado Español o
tica do Gover- chocan
que, por certo, pasa'ra nela un só
colonizadora. Por contra, o gale.governo do Partido Popular está
· "día. lsto serve tamén para facerno español; coga actual, mesmo nas suas talas
a dirixir a sua política á consemais castelhani,zadas lexicamenmo expo_ñ ia- ·frontalmente coa ·Se unha 'i<;tea de como se depucución de-obxectivos de converran as responsabilidades dentro
mos nos casos sociedade de
te, é gramaticalmente portugués,
xéncia para acadar a denominado exército. Pela súa banda, no ·
de Fráncia e
isto é, galega histórico no sentido
Aletnaña, · a benestar
d a "primeira velocidade", nos
acuartelamento Burgalés, un raexposto pqr Queizán.
países líderes do proceso, Fránconsecución
paz que chegara o día anterior
cia e Alemaña, parece que xa
dos catro critéQuanto
escrita, as· propostas
ao cuartel perde os nervos e mase comeza a cuestionar se o fin - ri6s ·de converta dunha puñalada a un "veterapadronizadoras nas situagóes
xustifica os méios; vexamos:
xéncia está a producir recortes
de "contínuos crioulos" (Haiti, Jano" que lle furou a súa gorra
sociais gravísimos e privatización
nunha novatada. Tiña medo a
maica) váo desde a vindica9áo
lV'l · \·'
.4
Fráncía.-0 _Luns 21 de Abril do
da totalidade das empresas con
da ortografía histórica da língua
ser reprendido por non coidar da
,~;r~
presente ano, o presidente Chiparticipación pública, que obteñen · inviolavilidac;le do seu uniforme.
. dominante até a escrita quaserac anúncia eleicións lexislativas
fonémica . A normativa galega
grandes benefícios. Asi tem_
os a
anticipadas á Asemblea Nacional
institucional náo equivale a esTelefónica e Repsol xa en mans
Non é isto unha proba máis de
RUA MARTIN C:ODAX
(Cámara dos Deputados) dez
privadas, e as que seguirán: Encrita fonémica dos crioulos: é baque os exércitos· non só non
VIGO
meses antes da data prevista.
desa (valorada en 750.000 misicamente espanhola, só idealserv~n para defendernos de nin-

-_ Sobre o gale.gb
como "criou:lo"

Na.

1

O teu futuro?

Nas Forzas Armadas

1

CANTINA
MEXICANA .

I?aga ·a pena
o sacrifício?

a

1

-Z~lPATA.

a

·4-·

1

A NOSA TERRA

·

que dormiré o mesmo
que ilus1onarse,con
algo.
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Un ·home acude a

QUe opinada r~liriióll. c_loS líde~es- de :0<'fr -e_'Ccó'6 . tó. t~if -'
I

~

'

-

"'

.•

-

•

'

'

Marce lino

Heládio

Maria

Xubilaclo

Xubilado

Parada

A min paréceme ben. Eu
entendo que o reí e os
sindicatos representan a
grupos ben distintos con
interese diferentes, pero
paréceme ben que Comisi6ns e UGT vaian xunto ao rei e amosen os resultados da reforma laboral se queren. Por outra
banda, non sabemos se o
reí tamén está interesado
en coñecela. •

Non teño nen idea, non
Para min o reí sobra, pe:
entendo diso, pero creo · ro non é normal que os
que os sind'i catos están
representantes dos CFaballadores vaían xunto del
para unha cousa e o rei
para outra distinta e ama render contas, pero a
bas partes defenden intereforma laboral tamén é
reses diferentes, por iso
impresentábel. En xeral
non deberían facer esas
os sindicatos UGT e
CCOO, e eu son de Coreunións, que parecen
misións, están a facelo
que son máis de compadreo que para resolver
moi mal. Parece que o reí
problemas que afectan
e os sindicatos agora están do mesmo lado.•
aos traballadores. •

guén , nen com~ pacificadores
en ningures, senón qu~ eles
mesmos enxendran no seu interior o odio e a violéncia?

presentan unhas forzas armadas
sofisticadas, modernísimas e por
enriba moi pret á porter. Hai que
ver o ben que
Ieee ese novo
!oak mestura
de rambito, Onde se poden
top-model e
enxeñeiro ae- dar mellares
ronáutico da condicións para
NASA. O seguinte paso na quexurdan
escalada do
incidentes
engano podetipo
cá nunha
rí a ser o recoñec~.rJ1ento de
institución na
que ás veces
tamén está que as relacións
permitido ter
están baseadas
sentimentos e
entón mostra- na negación da
ran nos a un
soldado que d.ignidade
ademais de persoal.
desfilar con
suma elegáncia e virilidade,
cbnduce tanques con porte distinguido (como quixo facer Aznar na
súa recente visita á División Acorazada Brunete), deseña comple-

Xustifícanse dicindo que son
comportamentos illados que nada teñen que ver co espírito
castrense. E logo, onde se poden dar mellares condicións pa~
ra que xurdan incidentes deste
tipo cá nunha institución na que
as relacións entre os seus
membros están baseadas na
negación do indivíduo e a súa
dignidade persoal, a imposición
irracional da autoridade e a intoleráncia cara a diversidade de
opcións culturais e sexuais?

cleste

Na institución exemplar son conscentes de que para chegar á xu ventude xa non poden recorrer
aos anzois de carácter ético e
moralista que utilizaron neutros
tempos. Agora para tentar de limpar a súa imaxe ao tempo que facela atractiva ofértase como solución ao noso escuro futuro laboral
mediante espectaculares campañas, publicitárias nas que se nos

_d~
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Maria Dores

Caixeira

Darse a man non é mata
cousa, pero non creo que
sexa o máis axeitado. O
rei debería estar ihformado de todo o que ocorre,
e imaxino que o está. Por
outra banda, o encentro
é normal se entendemos
que hai -que tratar de que
haxa-un ambiente de cooperación que sexa bon
para
o conxunto de todo
o Estadq.t

;

j

recuperar o seu
automóbil, retirado pela
grua. pontevedresa.
Pretende marchar sen
· pagar a multa .. Como llo
impeden saca unha
pistola é colócal la na
cabeza ao funcionário.
1 Era un brigada do
:- 1. exército e usou outra
1 . arma diferente da
1 regulamentária. A
1 información oficial di
X osé
: que o suceso só foi un
Pensionista
1 susto e non traerá
1 consecuéncias. Menos
Non entendo nada de
1 mal que era de
po1íti.ca, non sei se ·será
de compadr~o ou non, .
1- Figueirido, porque se
<lesas cousas Íiei pouco
1 chega a pertencer á
porque non gosto da po~
1 acorazada Brunete
lítica e hoxe a estas alturas t~do é política. Pode
1 igual acude-ao depósito
que tamén sexa un pro· en tanque e ·o susto
blema laboral. T ódo poteríallo provocado a
d.e parec.erme ben se a
média cidade.
cousa é para ben, se con
i.

•

ela van sair beneficiados
os traballadores. •

Bertrand Tabernier ·

roda en Rumania e fai,
.
'
sen
querer, un resumo
xos programas informáticos coma · vellas regueifas por acadar a suquen pela pataeas e nos momen- .premacia no continente, que dedo socia1ismo: "A
tos de lecer adícase á lírica, ao
cote remataban en guerras (as
precariedade e a
dúas derradeiras guerras munecoloxismo ou colabora con alherdanza burocrática
gunha ONG. A mágoa é que a re-:
diais) e de ünírense co gallo de
defender intereses comúns, que
alidade, unha vez máis, pódelle a
dificultaban os
tanta pantasmada Hollywoodiana· favorezan a consolidación dunha
movimentos da equipa,
su pranacionae amósanos a verdadeira faciana
através
de 80
1id ad e eurodo exército. •
pea. É máis,
localizacións
XAN MARTINEZ (LARACHA) Castelao suli- Escócia, sen
afirma. "A
escollidas",
ña en Sempre
en Galiza que- Par1amento
vantaxe é que
Símbolos n.aciónais d.i!a integra- autónomo
encontrei profisionais
c1on hase es, '·
cunha
grande
·
p~llar a todos . atopase con
e fútbol
formación. ·A rapaza
os pavos. Coi- máis
Nos vindeiros anos comezará a
do que anda
'b'l"d
d
d
que encarna á .
no certo. -·
pos1 11 a es e
rexer a moeda única europea.
prostituta é formidábel ,
Se a iso lle engadimos a suprePode o correr seguir existindo
sión das fronteiras interiores,
sabe facelo todo, bailar,
coa conseguinte liberdade de · entón que·ben que Galiza
cantar
e interpreta~ dé .
movementos para os nacionais
entrado o sé- ·
.1
marabillosa".
maneira
e a criación dun mercado único,
culo XXI,.. as
I
1

teremos que co t~mpo se acadaselecións nará unha maior integración entre
cionais que compiten nim deporteos estados da Unión Europea;
rei, coma é o fútbol, estean formanon só no eido económico, se- · · das por xogadores de diferente
nón tamén no eido político. Se_. ascendéncia étnica. Poñamos por
cadra así ~s poténcias comunicaso que a equipa titular de Escótárias son quen de esquecer as
cia estea formada por once ma~ ·

1

1 Tabernier realizou. en
1 1991 uri. filme: A

1 guerra sen m;mie, en ..

·I

referéncia a unha

confúndete coa natureza!! _
coas camisetas de

·AN"4A T~_
agora á venda en Vigo en'

J • ..: 1

••t

.... •

r"
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1
1
1
1

descolonización
traumática, a un poder
que non aceita estar
nunha guerra de
independéncia porque
1 prefire v~rse ante un
1 mero problema de
orde público".
Referíase a Alxéria.

·•

Ser calificado de
crítico pode ter unha
connotación po.sitiva
ou negativa. Dun
crítico de
dise
que ~oicotea. Un
crítico -do PCE é, en
cámbio, aquel que se
atreve a plantar cara
ao sector oficialista. O
oficialismo· non existe
no caso do PSOE,
pois ali a maioria
chámase renovadora, ·
ainda que leve moitos
·anos e non renovase .
nada. Son

e.coa

....

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 interpretación~
1 intencionadas. Ao
1 mellor, ·se cadra, foi a

1 de Geluco Guerreiro
cando pediu "caras
novas" nas -demais
forzas políticas.

A existénda de cineclubes mostra a
inadecuación do cine
comercial á demanda
do público. Sobre todo
cando os cine-clubes
ofer:ecen películas que
terian éxito seguro
1 nunha sala comercial.
O filme Sostiene
Pereíra tivo que ser
pasado -en várias
sesións nos cineclubes, porque nengun
empresário comercial
o trouxera. O
monopólio das
distribuidoras
americanas abriga-a
collar, con cada filme
de engado, o lote de
películas que non
quixeron ver nen no
máis profundo de
Oregón;

rroquinos que emigraron alí para
vivir da venda de alfombras. A se:
lección escocesa seguirá competindo e os siareiros escoceses seguírán enchendo as bancadas
dos estádios. Por tanto a ic;jea de
Escócia seguirá a existir no corazón dos escoceses, con independéncia de que nas escalas se estúdie ou non cál é a súa capital ,
ou de que a súa autonomía política sexa maior ou menor.
·
Por contra, hai nacións que po-.
súen entidades administrativas
de seu, mesmo lexislativas (éste
é o naso caso), pero que carecen de símbolos realmente sentidos polo povo como próprios.
De non existir tales símbolos,
esas nacións están condeadas a ·
extinguirse e ficar nos libros. de
história, porque os seus ·cidadáns hanse desinteresar polo
funcionamento .das entidades da
nación, e éstas ao cabo, afastaranse dos .problemas r.eais· dos
cidadáns. De feíto o Parlamento
e o governo galega ainda non
serviron para arranxar os atrancos derivados do atraso tradicional de Galiza, nen servirán; agás
que se 'convertari en símbolos
realmente sentidos polo pavo
como proprios. E isto depende
da educación que reciba un pavo de sempre asoballado, pero
que xa non é (se o foi), un fato
de !ábregos e mariñeiros analfabetos. Eis, na educación, a clave ·
do progreso, e o povo ten acceso á educación.
Así e todo, o que levamos dito
permítenos albiscar que Escócia, sen Parlamento autónomo ,
atópase con máis posibilidades
de seguir existindo que Galiza.
Daquela, é doado imaxinar un
futuro coa actual institución político-lexislativa de Galiza trocada
. nunha ou várias institucións administrativas, que poderían ocupar, con distinta denominación á
de Galiza, un ámbito territorial
maior, igual ou menor -do que
agora abrangue o noso país.

O símbolo por exceléncia neste
intre sería, xa que non unha moeda propria, unha verdadeira selección nacional, que participe en
·competicións internacionais. •

XA VIER BALO COUTO
(SANTIAGO)

Trama _
na RNE. . R3 ·
-Xa vai case para un ano que coñecí n o programa Trébede de
Rádio 3, dirixido polo xornalista
de Silbo lñaki _Peña, adicado
integramente ás músicas tradicionais contemporáneas.

iso non interesa a ninguén, que
hai que cambiar aquí, ali e acolá, que se os índices de audiéncia e bla, bla; bla .. .
fiquei abraiado. Pensei que xa
tiñamos superadas certas causas, que se a pturalidade e todo
iso ... Lago veria que os tiros non
ian-por aí eX"actan:iente.
Que pasou nos meses seguintes? Broncas case semanais,..
ameazas de cortar o programa,
tiras e afroxas entre lñaki e mais
o director da R.3, que trataba de
introducir a consabida rádio-fórmula-musical nesa "banda horária de máxima audiéncia", atentañdo contra a independéncia
do que ao meu entender, é un
grande profisional no panorama
· da comünicación estatal.

Durante o pasado verán, con Joda a cantidade de Festivais que
se celebran,- lñaki daba boa
canta do acontecido e por acon- _tecer; quero dicer con isto q1,.1e a
Axiña empezaron a chegar ao
presenza musical galega ahonprograma cartas dos ouvintes
daba e abon-'
da neste pro- ·
estrañando-se dos repentinos
grama. MúsicámbiQs producidos no programa. A causa ten chegado ao
cas que dubi-- _ Xoán,
ponto de proibir-lle as entrevisdo hacharían
tas a músicos (isto foi após
outro es pazo proibiron-me pór
dunha que lle fixo a Emílio Cao),
na, a cada
lt 1
máis medio- ga as.
ademais da leitufa das cartas
dos ouvintes.
ere e menos -Qué?--dixen.
cultural rádio -S' ·
española. En
I, SI,
Pero non remata aqui o asunto.
Estos días están-se a celebrar
várias conver.- acordeóns
en Compostela unhas xornadas
sas con lñaki, t ,
souben que ' amen.
sobre o boom da música folk
galega, organizadas por Rádio
para o Outono
o
Trébede
Medellin no Mosteiro de San
mudaba de
Martiño Pinário. Para a mesa redonda do Mércores día 7, os orhorário. Paria-se de 10.00
12.00 da mañá nas fins de seganizadores contan con xente
mana. Ao principio pareceu-me
como Anxo Lois Pintos (Berroben , obviamente. Xa en Novemgüetto), Bieito Romero (Luar na
bro se non lembro mal falei ouLubre) e outros. Incluso foron
até Madrid solicitando-lle ao ditravolta con el:
rector de R3 a presenza de lña- Xoán, proibiron-me pór gaiki como especialista de R3.
tas!
-Qué? -dixen.
Este dixo-lles qu.e non podia
-Si, si, e acordeóns. tamén (Keser, q\,Je o Mércores lñaki Peña
pa Junkera soara habia uns dias
traballa de 15.00 a 22.00 horas,
no_programa). ·
que xa habia outros especi9lis.-Pero .. ., como pode ser!
tas na rádio (?). Previsíbelmente
-Que o director de R3 di que
o Mércores dia 7 haberá unha
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cadeira baleira na sala· do mosteiro.
Penso que os amigos leitores
de A Nosa Terra xa adiviñaron
quen é ese outro especialista
(sic). Efectivamente, Ramón
Trecet. Agora xa casa todo. Ramón Trecet é unha vaca sagrada, un intocábel, vaia, na ·RTVE.
Pers'oa[mente non gasto do seu
estilo. E sectário, pouco integrador, bastante vitimista, e, o que
.máis doe é que se acaba de
apontar á movida folk galega
como se a estivese promovendo .
de sempre, -cando realmente subia ao carro cando este xa levaba ben légoas andadas. Xa coñecedes a dupla faciana deste
mercenário da música. Sabido
é, e senón explicamo-lo, da sua
participación en Ediciones Resistencia, que distribue Arpa
Folk. Polo tanto, ten uns intereses moi concretos.
Paren, é-me difícil evitar o pensamento dunha posibel conivéncia/trama de Trecet co director
de R3 para anular a un bon profisional que fixo e fai máis pola
música galega, traballando coas
bases na sua difusión e dignificando-a.
Finalmente, hei de dicer que me
consta que hai moitos galegas,
músicos e público en xeral , que
son ouvintes do Trébede e saben da calidade (agora parcialmente minguada) do programa.
Por iso, gostaria-me que esta
denúncia servise para impulsar
unha ·corrente dfi apoio ao lñaki
Peña e ao Trébede na Galiza.
Animo-vos a enviar cartas de
protesta ao director de R3. As
direccións son: Radio 3-RNE ,
Prado del Rey. 28223 Madrid
e-mail: secretaria, rne @ rtve.es

V ARELA
( e,mail: xpedra @
atlas.uv igo.es)

XOAN P EDRACOV A

ANXEL FOLE EN A NOSA TERRA

A luz da fala
A NOSA CULTURA 17

Xa á venda.

Van cen anos do
nacirnento do pintor ·
Maside. Por outra
parte, este 17 de Maio
está adicado a Fo!e. ·
D_
ous exemplos de
formación r'exa, laica e
republicana. Por iso
non se dobregaron e
ainda son exemplo. Na
educación franquista,
inconsistente e
irracional, está a
explicación da
frivolidade, da
confusión e da
submisión de agora.•
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'Os Premios Maria Casares reivindican
o. teatro e o exílio que é necesário recuperar'

úZ _

Creta'', no que facia de todo, desde a interpretación até o texto e
mesmo levaba os elementos do .

-O- CARME VIDAL

A homenaxe a actriz galega
Maria Casares e a promoción
do teatro déronse cita o pasado
Venres 30 de Abril no Teatro
. Rosalia de Castro da Coruña
para a entrega dos prémios
convocados pola Asociación de
Actores, Directores e Técnicos
de Cena. Lino Braxe é un dos
seus promotores.

d~orado.

A televisión apreséntase como
unha saída obrigada?
Estamos afeitos .a facer de todo
pa_ra. viver: Na comédia "Pratos
combinados" hai cinco protagonistas, pero ao long9 da série pasaron máis de sesenta compañeiros que ao mellar salvaron o mes .
e iso é o importante. O que acontece é que tanto a televisión como o cine teñen moita roáis repercusión.

Actor vinculado ao CDG e a diversas compañias privadas nas
que de envolveu os máis variados
papel e traballos, cunha longa
traxectória na rádi e na dobraxe, guionista, director de espácios dramáticos, poeta coa obra
"Ardora" recén publicada, Uno
Braxe ten entre as mans un novo
guión para un longo, unha exp°'
ición de poesia vi ual e un novo
libro que se chamará "O amaneceres da deu a" todo combinado
coas uas repre entacións na última montaxe do CDG. Espera tamén á estrea de "A noiva de medianoite" da que fixo a adaptación cinematográfica.

O noso é un teatro de actores e
actrices como se ten dito?
Non-estou de acordo, hai actores
e actrices moi bons pero tamén
se dá unha enorme sensibilidade
de comprensión da profisión pola. parte técnica e penso no son,
na lus ... Creo que a asignatura
pe~dente do noso teatro é a
irrupción de máis directores que
nos _dén vida e novas ideas. Fq.lta
esa aparición ou que os que hai
den cámbios de leme criativos
dun espectáculo para outro. Ás
veces- vese un estancarnento de
liñas e seria bon arriscar máis .

Por que se convocan desde a
própria profisión os Prémios
Maria Casares?
Todo o mundo pensaba que o

As' últimas montaxes de escritores galegos actuais falan duo
·_ óptimo encontro coa literatura?
A. PANARO

O escritor do- teatro é parte 'da

Grandes figuras como Maria
Casares ou T acholas estiveron
esquecidas. A idea dos prémios
é tamén de homenaxe?
Un act r com T acholas mercc
unha homenaxc, en canto a Maria Ca are pen o que era unha
muller incómoda para a cultura
oficial e o meios de comllnicación pero non para a xen te do
teatro que tiñamos contacto con
ela e a chamaramos para ser sócia
de honra da Asociación. Pero
veuse a morte enriba como pasou
con Rubia Bárcia que morreu o
mesmo dia .n o que acabamos de
'rodar a película. A mina mágoa é
non poder vela á sua be ira. T eño
unha obsesión coa cultura do
exílio ·porque creo que todos eles
nos foron roubados e se as institucións non reivindican esas figuras ternos que facelo nós. Preciso construirme mestres como
pontos de referéncia e Rubio
Bárcia era perfeito: fixo dobraxe,
rádio, teatro, interesado polo cine .. e todo isto nos anos corenta.

O teatro precisa de ser promoci9nado a esta altura polos pró .. .
prios profesionais?

Estarnos no momento de empre
cos ~esmos problemas. Moitas
veces fálase da necesidade dunha
escola superior de arte dramática
pero non pxlemo poñer o carro
antes ca os boi . Para que se formen profi ionai hai que buscarlle
traballo. Un país que non ten teatros para que quer actores? O
principal é criar unha indústria e
logo formar á xente.

Non será que o público non vai
ao teatro?
Unha cousa leva á outra porque,
se houbese unha rede de teatros, o
público teria unha programación
onde elexir. Cunha rede estábel
as compañías poderian comezac a
reflexionar e o público a selecionar e así talvez pola resposta dos
espectadores algunhas montaxes
nen precisen subvención.

Condicións laborais
No teatro é onde parece que o
reparto de axudas públicas cria
máis malestares.
As subvencións son cativas e insuficientes. Cando se critica que
haxa ·subvención teria que mirarse para o nível do teatro en
Inglaterra sendo todo subvencionado. Estou pola billeteira, pola
existéncia de empresas privadas
e -polo apoio institucional por, que non é só a exibición senón
as condicións laborais das perso-

A. FERNÁN-VELLO

as que están traballando que-cobran poucos meses é mal.

Vostede que está agora no Centro Dramático Galego e traballou en compañia~ privadas
pensa que as diferéncias son
tan abismais como se conta?
O que me parece unha barbaridade é que o CDG teña o mesmo
presuposto que todas as compañías de teatro xuntas. Agora, con
isto non quero dicer que se rebaixe
un só peso no seu
presuposto porque
é necesário que
continue como está e se recoñezan as
suas montaxes como as dun centro
dramático . nacional. O que non
pode é darse un ha ·
imaxe in,stitutional
. de ~mour fronte a
compañías privadas que, ás vece_s,
mentéñense nun
nível digno en
canto á posta en
.cena pero coa obri;
ga de seguir o lema da imaxinación ao poder. No COO os actores estamos nuri:ha situación lóxi. ca e digna pero nmitras compañías hai que botar unha man en
·t<?das partes. Eu cheguei a levar
un_espectáculo dun monólogo
qu~ se chamaba ''Palabras desde

engranaxe da profisión. Danse ,
autores como Gustavo Pernas,
Quico Cadaval, Candido Pazó,
Xabier Picallo, ou ·xa antes Manuel Lourenzo ou Roberto Vidal
Bolaño, que sán á vez actores e _
directores e entenden todas as
implicacións do teatro. Nótase
tamén esta autoría á hora de interpretar o texto. Ás veces asisti_mos a libretos cunha linguaxe
marabillosa e un grande domínio
pero cun grande distanciamento
desde o gonto de
vista do actor.

'A asignatura
.

penden te
do noso teatro
é irrupción de
rriáis directores
que nos dén .
vida e
novas ideas"

a

Que opina do
papel da TVG?

De _moi pouco
serve gravar as
obras se non levan u-n enfoque
de abertura, que
función ten se logo se poñen a horas nas que ningu'én as ve? Hai
cousas que se poderian facer con
carro pesos como
son en trev is tas
con algun participante, incluir publicidade, comentários das obras, facer enfin
outra dinámica da emisión teatral. Pódense criar produtos moi
interesantes con baixos presupostos, respondendo aos intereses que moven a a·t ención do
público de televisión.•

Jalando da tradición pérdida no
que á sátira, á parodia e ao escarño
teatral se refere, Albert Boadella
lembra as palabras que Hamlet lle
dirixe a Polonio: "Mellor vos é un
mal epitafio despois da morte que os
maliciosos epítetos dos comediantes
durante a vosa vida". O Ubú President de Els Joglars, concebido como
unha remodelación dunha obra anterior da mesma compañía, Operación Ubú, estreada no T eatre Lliure
no ano 1981, cobra hoxe nova vida
d0us anos _despois de ser pesto en pé,
porque a coxuntura política actual
asi o .getermina. O "pacto de governo" PP-CIU ("¡ Pujol, enano, habla
castellano!"/ "Yo hablo catalán én la
intimidad") provocou que a figura
política do President da Generalitat
atinxise niveis de estadista (que xa o
era) e, moi oportunamente, a intelixencia ·teatral de Els Joglars fi.xo,
unha vennáis, subir ·O pano escénico para nos ofrecer, coa súa ealidade
e maxia habituais, unha enx~ñosa e
habelenciosa farsa política n!a que os
maliciosos epítetos, xestos elconfabulacións dos comediantes se dirixen, todos a un, contra a figura figuhumana e a personalidade
política de Jordi Pujol.

rq

Á

nós interesábanos particularmente, a máis de gozar dunha
impecábel posta en escena~ dunha
boa interpretación actoral ~excelen
tes as máscaras de Fabiá PJigserver-,
coñecer o impacto que unha obra
destas características pode11ía ter no
público galego, por exemplo no público dunha cidade como A Coru- ·
ña. Porque sabido é que a política
institucional que se leva a cabo en
Galiza non é a mesma que se leva a
cabo en Catalunya e que a figura do
actual Presidente da Xunta é
dabondo disímil da que Albert Boa- della califica como Ubú President.

~n

d~

sector
público, aonservador e españolista, foi ao. teatro a se
rir abertamente, catarse incluida, de
Jotdi ~ujol. E abofé que o conseguí.
Mentras outr6 sector do respeitábel,
máis progresista e liberal, aproveitou o evento escénico para confirmar, a través da obra mesma, a im.portáncia simbólica e material que
ten Catalunya, e por ende Jordi Pujol como President da GeneraHtat,.
no conxunto do Estado español.
& n d o , a farsa .d e Albert Boade- ·
lla non é tal. Ou éo só na súa epider~1e. Contemplada a obra desde Galiza, país onde o. esperpento reina, a
realidade nacional de Catalunya que
se abesulla no trasfondo da acción
deste Ubú President móstrase como.
pxlerosa e a figura de Pujol, que se
prtende deostar sen límite, sae non só
indenne senón fortalecida. Unha farsa persona.lista, particularista e teimosa pode producir efectos contrarios
aos previstos, dependendo do público
e do lugar de representación.

~ais, asi ~ todo, benvida sexa

a máscara que ten a nobre intención de rabuñar cos seus xestos a
pel, ás veces invisibd, das figuras da
realidade. Ubu President non deixa
de ser, a fin de contas, un aloumiño
dirixido ao President Pujol. Outros
Presidentes tamén agardan impacientes polo seu. •

~1"
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• Os MEU levan
a língua a debate
, Os dias 5, 6 e 7 de Maio .
desenvolvéronse na faculdade
de Filoloxia de Santiago unhas
xomadas sobre a língua,
organizadas polo Movimento
Estudantil Universi.tário. Nelas
pretendiase amasar os
~iferentes posicionamentos ao
redor do galega nomeadamente
no que se refire á
normativización co obxectivo
de acadar pontos de consenso.
Estiveron convidados linguistas
coh diferentes formulacións
como Manuel Ferreiro, Elias
· Torres, Henrique Monteagudo,
Xesus Alonso Montero, Ramón
Mariño e Isaac Alonso
Estravis. +

•Galiza
protagonista
da revista suíza Du
Unha perspectiva do Centro
Galega de Arte
Contemporánea é a portada do
número'correspondente a Abril
da revista cultural Du, que se
publica en Zurich. Galiza,
Santiago de Compostela e o
arquitecto portugués Álvaro
Siza centran a atención desta
publicación, que canta cunha
esplendida parte gráfica coas
fotografías tomadas polo
londinense John Kippin e o
checo Vladimir Spacek na sua
viaxe a Galiza.
O xomalista Dieter Bachmann
é o responsábel de Du, na que
aparece a visión cunqrreirana
da terra, o percorrido histórico;
literário que fai Manuel Rivas
e unha descripción sobre a
construción de Santiago como
cidade .de peregrinaxes fe ita
·por Carlos Casáres, artigas que
oferecen un panorama ·
atractivo aos leitores para os
que Galiza. é unha descoñecida.
A arquitectura e ,especialmente
a aportación de Alvaro Siza co
deseño _do Centro Galega de
Arte Contemporánea, do que
se amosan diferentes e curiosos
planos, merecen várias páxinas
da revista cun despregue coas
obras máis importantes do
arquitecto portugués por toda
Europ.a. A G~liza vista desde

• Os Diplomáticos ·
.
..
• En Ca1pbados rede.scobren. a figura de Plácido Castro . na Semana da

···················································••'••··········~····································:

A exposición de acuarelas de
Plácido Castro del Rio que se
. inaugura o dia 10 de Maio en
Cambados é só unha parte da
• homenaxe que lle e·s tá a ren. : der a vilanos 30 anos. da sua.
morte . Foi o grupo municipal
do BNG quen propuxo no pleno do concello que se lle
adicara unha rua e que .se puxeran en marcha actos para
lembrar a Plácido Castro
dando a coñecer a sua vida e
obra "case descoñecida incluso para os viciños de.Cambados onde el viviu", segundo
explica Xan Antóriio Pillado
Silvoso, concelleiro nacionalista. Un libro· sobre a sua figll.ra, a cargo de Xulio Ríos,
tamén se publicará proximamente. ·

.

morreu, en Xuno de 1967, impartía inglés no instituto de ·
V ilagarcia. A sua relación con
Gran Bretaña cóme'.?a xa de
novo cando fixo ali estudos e
seguirá rñoitos anos despois co
seu traballo na BBC nos programas españqis, galegas e por;
tugueses. Ali comezaria a
escreber e exercer de xomalista e en Londres foi CQrresponsal para periódicos como El
Piteblo Gallego ou Jornal de Noticias. Traballou a pral do Estatuto de Autonomía con Bóveda, Castelao ou S~árez Picallo.
En Cambados preparan folletos coa sua biografía para
repartir entt.e os máis novos e
o Diadas Letras Anxel Fole
compartirá protagonismo con
Plácido Castro del Río.•

En realidaae, Placido Castro
nasceu en Cee pero foi Cambados a vifa na que casou e viviu durante anos¡ cando
.

Língua de Vigo
e Pontevedra
O colectivo lrmadiño celebra a
I1 Semana da Língua entre Vigo
e Pontevedra comezando cun
debate o Mércores 14 no que
interveñen o Movimento
Defessa da Língua, a Asociación

de Funcionários pala
Normalización Lingüística e A
Mesa pola Normalización no
cafe O Bardo.

..·'..

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

· fóra, nos aspectos máis idílicos
como nos políticos, famén é
analisada en duaf( reportaxes de
Du por Walter Tauber e
Walter Haubrich.+

Ao dia seguinte Paula
Carballeira contará contos en
A Fouce e o Sábado 17, na
mañá, haberá poesía, títeres e
teatro de rua do grupo Kaos nas
ruas de Pontevedra. Xa na
tarde, no Rass de Vigo ás nove
da noite, actuan Os

Diplomáticos de Monte Alto.•

• Apreséntase
-o selo Gora
Herriak no Dia
do Safari Mental

• -Poxa artística
en hornenaxe a
Johan Carballeira

Esan Ozenki Records apresenta
o ºseu selo internacionalista
Gora Herriak o Xoves 8 en
Vigo no café Universal
aproveitando tamén a saída do
segundo traballo de Nación
Reixa co título Safari Mentdl.

A asociación Amigos de ]ohan
Carballeira, de Bueu,
continua traballando a prol
da memória de Jo han
Carballeira, escritor e alcalde
da vila cando o levantamento
militar de 1936.
.

Precisamente o título dá pé a
este acto no que o lema é
"Súmate ao 1 9 Día do Safari
Mental porque individualismo
hai máis que un!" A orde do
dia <leste acto que comeza ás
oito da tarde rendo como
p~esentador a Carlos Blanco é
unha proclama da banda
sonora do zapatismo
internacional a cargo de
Fermin Muguruza, respon ábel
de Esan Ozenki e cantante dos
desaparecidos Negu Gorriak,
poemas de Chus Pat e Loi
Pereiro que aportaron versos a
disco de Nación Reixa, discurso
de .embestidura no primeiro
ano triunfal contra Maastrich
por Antón Reixa, o señor Paco
lerá a acta fundacional da
brigadas anti-clima e Pinto de
Herbón amosa o que é o rap
agropecuário e virtual.+

Do 7 ao 16 de Maio están
expostas en Vigo, na gakria
Sargadelos, pinturas e ·
escultu.ras realizadas.por
artistas que contribuen nestes
actos. de recuperación
h~stórica. O dia que se pecha a
exposición, ás oito da tarde,
subastaranse as obras. Os
pintores e escultores
participantes son Barreiro,
Manolo Paz, Camaño Xestido,
Pousseu,Jsidro CDrtiz6, ·
Femando Vilanova, Arturo
Reboiras, Moldes, Raimundo
Orozco, Lázaro Emríquez, Lito
Portela, Agustin Bastoís,
Xavier Femández, Manuel
Pizcueta e' Arbones. +

Morreu Paulo Freíre, o pedagogo encarcerado por alfabetizar o Brasil
Morreu o Venres 2-dé Maio o.pe,
dagogo dos oprimidos·· Paulo Freire,

ri.o adaptar o ensino á sociedade
na que se vivía. As slias ideas sobre. a pedágoxia coincidiron con
quen defendia a educación como
unha crítica liberadora que non
movimentos como a téoloxia da
-liberación _ou o auxe da
reproducira na escola~'o esquema
social baseado na opresión. Nas~ . corisciéncia de ~squerdas en LacidQ en 1921 en Recife, do Bra,
tinoamerica. Xa en 1964 o pedagogo btasileiro tiña postas en
sil, as suas teorías pedagóxiCas lemarcha v·ime mil círculos de cul;
váronno ao cárcere precisamente
tura poio país, CQ obxectivo de
por non ter quedado na teoría xa
que Freire puxo en marcha plaalfabetiiar a dous millóns de pernes de affabetización en todo · soas. Os seus planos non gustaBrasil. A escala era, pat?- ef o car~h ao 'xeneral go.lpista Castelo
Blanco que, ao ·derrocar ao presimiño cara a revolución social.
dente Goulart, encarcerou e torturou a Freire, que se exiliou até
Non se pode falar de educación
1979, data na que volt9u ao Braliberadora se o que subxace nela
sil. Ali seguiu plasmando as suas
é a dominación, segundo afirmaideas en máis de vintecinco liba Paulo Freire que cria necesá-

bros e a sua actividade continou
ate hai uh mes, cando saiu o libro Pedagoxia da autonomia.
Para Freire os planos de alfabeti,
zación e as escalas deben acadar a
reflexión do individuo sobre a sua
própria situación social converténdose nun exercício continuo
de liberdade. O educador brasilei;
ro·propuña con esta teoría un camiD.o in.termédio entr~· os que
crian que .a escala era directa,
mente revolu'ción e os que vian
.:n2 escala un instrumento de
adaptación social. Freire propugna a educación como un camiño
que faga indispensábel o cámbio
ou a revolución social, política e

económica, significado que resu~
miu no termo concientización. Se;
parabase da esquerda máis ortodoxa porque entendía a escala
corno unha preparación par~ un
·sistema político determinado que
obviaba· a consciéncia crítica. Pa;
ra Fréire era necesaria para non
reproducir esquemas cando se dera o .cámbio social. Argallou os
s~us métodos nun país no que a
tasa de natalidade era das máis al, t~ do mundo, onde a povoación
era nova e os adultos analfabetos
contábanse por millóns. Deixou
reflexada a sua visión en libros
como Pedagoxia do oprimido, A
educación como práctica de liberda,
de e Pedagoxia da esperanza.+
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conta de libros

Os versos de
Xosé Miranda
Títulos: Amantes e viaxeiros, Carozo Azal,

Sonetosfera, Permiso para o corso.
Autor: Xosé Miranda.
Editorial: Várias.

Tefio sobre a mesa carro libros
de versos de Xosé Miranda. E
os carro foron publicados re,
centemente. E con premios ou
accésits. "Amantes e viaxeiros"
é o poemario que acadou en
1995 o premio que leva o nome
do meu querido alumno en Pa,
drón, o poeta Eusebio Lorenzo
Baleirón. "Sonetosfera" acadou
no mesmo ano o accésit do Pre,
mio Esquí de Poesía. Tamén
accésit doutro importante pre,
mio de poesía (o "Miguel Gon,
zález Garcés"), en 1996, foi·o
volume "Caroz Azul". E, por
remate, "Permi o para o corso"
é o poemario que fo¡ distinguí,
do co XVI Premio Esquío de
Poesía e que saíu en libro agora,
nesta primavera de 1997. Os
catro son unha delicia e unha
ledicia. A m in o que me dá
mái entusiasmo e alegría é o
último . Pero antes de que me
centre nel permitídeme que me
refira someramente ós outros.
En todos catro anda a resoar o
endecasílabo, o metro máis ca,
dencioso e r.e dondo e clásico
(no sentido de modélico, inme,
llorable). E en todos eles tamén
séntese os mares interiores, o
mar de fondo dos amores, das
paixóns, das treboadas íntimas,
das andainas e tropezóns na vi,
da do poeta, cun xeito de hum i ldade, de sinceridade e de
claridade que engaiola. Pero
ademáis vemos nos catro poe,
marios que Miranda non só é
vizoso e ricaz en situacións

do galardón, agora baixo o. título
Obra completa de Fole
de "Permiso para o corso" (eu coñecín ante5lo volüme co título de
Galaxia apresenta dous vol).lmes coa
Obra galega completa de Apxel Fole,
·''Náufrago de Infancia"). E ben fien vísperas do Oia das Letras Galegas:
xeron en indicar como indican
A edición é de
na segunda lapela do libro que se
Claudia Ro,
trata dunha especie de novela ín,
dríguez Fer,
tima, dunha narración que non é
especialista no
xo~alista e es,
só narración dunha navegación
critor lugués
pola vida, polo mar proceloso on,
que tamén se
de n9s irnos atopando con ilu,
encarrega da insións e desilusión, con idas e retrodución, e a ·
gresos, naufraxios e recuperacións
supervisión lill'
e con algún que·· outro pirata e tegüística de Armando Requeixo.
sauros soñados en estrañas illas.
·.
,,¡.,,
No primeiro to,
Hai rnoita expedencia da vida
mo atopamos Á
neste poeta Miranda de 42 anos,
lus do candil, Terra
pero hai ad~máis moita bag~e,
Brava e a peza teatral Pauto do demo.
moita mestría, rnoita boa prepaNo se~ndo volume aparecen os Con,
ración literaria. Para que tomen
tos da Néboa, as fantásticas Historias
nota algúns que queren e non po- -que ninguén ere e textos saltos como ar,
tigos, discursos, comos e poemas.•
den, e que penso que mellor po,
derían se se "baixasen ós libros",
corno din os nosos paisanos. É di,
O soño de Alicia
cir, para ser J:'lOeta non só hai que
nacer e vivir como poeta, senón
en galega
que tamén hai que querer selo e
prepararse debidamente, ler e re,
N o ano 1890 Lewis Carroll escrebeu
unha versión adaptada para henos
ler a outros grandes que foron. E
e nenas do seu
sen dúbida non podemos nega1:
libro Alicia no
que foron grandes Carrioes, Joa,
país das mara,
quin Dubelais, Ronsard, Garcila,
billas. Agora,
so, Homero, Pero Meogo ... De
Tris Tram tra, .
todos eles hai algo no pouso inte- · duce esa versión ao galega
rior de lírico de Xosé Miranda, así
e apresen~a o
como de outros rnáis recentes colibro Alicia para•
mo Ferrín e os tres lucenses antes
nenos. En reali,
citados e rnais un grand~ lucense
dade, Carral sede Mondoñedo, o querido Alvaro
guiu o fio das
ilustracións que
Cunqueiro. Miranda é tan ·devoto
T enniel realizara
<leste último (nótase sobre todo
para· a sua obra,
en "Carozo Azul") que ata ten un
explicándoas para os máis cativos. O
fillo co nome de Alvaro; Hai afán
soño 'de Alicia foi adaptado, segundo
de perfección, d.e harmonía, de
a equipa de Tris T ram, coa máxima
fidelidade ao texto e aos debuxos orí,
pala-brQ. limpa e verdadeira que
xinais. +
penetre musical na alma do re,
ceptor: E abofé que penetra. Os
seus versos son deses que un doaPensar a língua
damente aprende de memoria.
Penso que iso é cualidade de ver,
A Aula Castelao de Pontevedra adicou
dadeiro vate. •
a Semana de Filosofia de 1996 ao pen,
~· ·

Xosé Miranda.

mareantes de lírico senón que é
dono dun extraordinario dominio da lingua e dun tamén extraordinario dominio do verso
clásico, maiormente do soneto.
Para min é curioso o feito de co,
mo s~ dá actualmente en Lugo a
circunstancia de ser terra de
grandes utilizadores dese tipo de
verso e d~ composición: o finado Díaz Castro e os vivos Fiz
Vergara Vilariño e Darío Xohán
Cabana e agora Xosé Miranda.
Na súa boca treme arrebatada
e chouta felicísima esa lingua
colorada e suave e mentolada,
esa lingua que sabe a mañá &esca.
Quero dicir: na súa boca a vida
canta como as calandras e aloumiña
os dentes co sabor dos días de maio,
co sabor das cereixas e dos beixos.
Así di un dos poemas centrais
do poernario ''Carozo Azul", e
xa vedes que se trata dun tipo de
poesía que penetra polo oído e
polo corazón e que demostra re-

almente (tal como di o texto)
que a nosa lingua transmútase
no artista da palabra que é Miranda
en
--.__
- "ave lixeira"
que
"feliz
brinca e buli, Hai afán de
ga", con sa,
perfección,
bor a rnañá
fresca e ta , de
rnén "co sa- harmonía,
bor das cerei, de palabra
xas e dos bei,
xos", a alou- limpa e
m iñarnos a verdadeira
alma, · a can- que penetre
tar como as
musical na
calandras.

alma do
E dicía eu receptor

antes da deli,
cía e ledicia
que teño co
volume premiado co XVI Premio Esquío de Poesía en galego.

Velaquí o ternos, o Xosé Miran,
da, efectivamente con ese preza-

BERNARDINO GRAÑA

UNIVERSITARIA

A Idea de Nación a~aliza a relevante posición que ten acodado o concepto
de nación na reflexión política e politolóxica e dá conta da pluralidade
de interpretacións realizadas sobre a construcción nacional en moi variados
contextos -hist6ricos.
NA MESMA COLECCIÓN

samento da língua.
No libro Filosofia e
língua. A loita polas pala,
bras, publicado por Laioven,
to, recóllense as
intervencións
dos participantes nestas xoma,
das: Adam
Schaff,Fernando
de Andrade Belo,
LouisJean
Calvet, Silvia Tubert
e Donald Dav idson. Nesa semana re,
parouse nos problemas de idemidade,
nas dificuldades de expresión, no dominio das línguas poderosas e na plani,
ficación e política lingüística.+

Poemas pa~a crianzas .
de Fran Alonso

A IDEA DE NACIÓN
Ramón Máiz

..,.

XERAIS

~~
~~

FIGURAS DA NACIÓN

XEOGRAFÍA HISTÓRICA
DE-GALICIA

RamQn Villares

Patrick O'Flanagan

A poesia do urbano é o eixo ao redor do
que xira Cidades, de Fran Alonso, libro
qtJe acadou un accésit no
Prémio Lazarillo de Litera,
tura Infantil
que convoca o ·
Ministério de
Cultura. O autor apresema un
libro pensado
' para leitores no ,
vos, de once
anos en diante,
no que canta os·
elementos cotiás
que fan das cidades
ruido, contaminación e miséria pero ta,
mén da esperanza, da' xente e:do "cara,
o.zón. As ilustracións do libro, editado en
Xerais, son de Pablo Qtero "Pejxe". +

_·¡
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bro deste último non o coñezo.
Oeixando de lado o Hbro de Enzensberger (o traballo "As aporías
da vanguarda", de teses máis que
discutíbeis),. os outros autores
adoitan xirar na esteira do Futurismo 'italiano, mal exe·rnplo para
· tentar delimitar ou teorizar a van/
guarda desde a perspectiva da
modemidade, non do conternporán e o. Acho que se ben o
surrealismo en xeral, o portugués
Título: You are welcome co Elsinore.
xa que logo, é unha parcela da
Autor: Perfecto E. Cuadrado.
modernidade, non é un moviEditorial: Laiovento.
mento de vanguarda, ainda que
teña ou goce de cerras caracterísDa man de Edicións Laiovento,
ticas que os estudosos lles apoñeri
na ~olección Vento do Sul núm. 5,
a estes rnovivimentos (que ben
deuse ao prelo, acabando o 1996,
estudados quizá serian, simplea unha excelente escolla da poesía
mente, movimentos de retaguarsurrealista lusa: You are welcorne to
da). Non; o surrealismo non foi
Elsinor. Poesia surrealista por,
(é) un movimento de vanguarda,
Maintenant e entre os que salientuguesa (Santiago de Compostela,
non intenta romper co pasado, se
tará despois Annie Lebrun. O pri1996, 308 páx.),' prologada e prese miran os textos teóricos de Bremeiro grupo, logo da experiéncia
parada por Perfecto E. Cuadrado
ton, Aragon, Élua;d, Péret, etc.,
da revista Coupure, crean, con estalvez a persoa que máis saiba sodá a impresión de estar a ler o catudosos universitarios do surrealis•
bre o surrealismo portugués .
tálogo dun "anticuario". Ora ben,
mo e outros, entre eles Octavio ~
si" é cerro. que nun momento de,
Paz e Elisa Breton", Actuel, grupo
··A escolma vai dunha "lntrodu~ao
terminado o surrealismo actua code estudos sobre o surrealismo; suen tres movimentos", a saber:
movimento de vanguarda.
pervisan exposicións e mesmo
«Unha afirrna~ao polémica: o SuMellar dito, dous: a) cando une a
chegan eséreber unha carta ao
rrealismo portugués um "rnovisua acción ao movimento comupresident~ da República Francesa,
mento de vanguarda"», «Urna ounista renunciando, sen querelo ou
daquela Fran~ois Mitterrand desadia necessária: "fa.zer a histósen sabela a si· mesmo, quer dicerj
mandado case a interdicción douria" » e «Urna divagac;ao final · -o surrealismo era en si a révolu- ·
tros "colectivos" universitários
(máis) abjectamente académica:
cióh, cando ~e coloca ao servizo • que estudan o surrealismo, que
notas sobre a poesía surrealista
de outra "revolución", que .xa non
hoxe na Franza é unha boa bolsa.
(portugue~a)». Veñen .a continuao era·mália as miraxes, o surrealisO grupo Actuel, como denunciaba
ción os poetas escolrnados, que
mo está a piques de se converter
Annie Lebrun sen citar o nome,
pertencen t0dos ao que Cuadrado
nun movimento de vanguarda, ou
de exposición en exposición, e tichama "surrealismo organizado",
sexa, suplantar as vellas elites,
ro porque me toca, "acabou por
un poema "final-inaugural" de Erneste caso novas-anticuadas, do
ocultar o surrealismo en proveito
11.esto Sampaio (teórico e poeta, e
Partido Comunista Francés para
da máquina cultural"; os seus
gran. tradutor, do surrealismo porse colocaren eles. Por sorte, asi
mentores levaron .a cabo perfectatugués nunha das suas resurrecnon ocorreu, e a manipulación
mente o que René Lorau· chama o
cións/reencamacións", seguindo a
por parte dos comunistas france"efeito Mu-lhmann" [vexa-se o
te~inoloxia do antologo, e lago
ses, e a. miraxe dos surrealistas, dumeu limiar Manifestos das vangar,
unha escolla mínima de .rnanifesrou pouco. E b) á partir da disolu- . · das- europeas (Ed. Laio"'.ento]. O
tos dos surrealistas lusos así como
ción do grupo surrealista, anunsurrealismo non foi un movimenunha curta bibliografía sobre o teciada por Jean Schuster -o discíto de vanguarda. O surrealismo
ma. Curta mais ben escollida.
pulo predilecto de Breton- nas pá- . portugués, tampouco,. ben que alxinas de Le Monde, os homes e
guns aos seus compoñentes das
Como eri todos os seus textos somulleres do grupo divídense en . diversas fases da sua "história"
bre o surrealismo portugués, espadous. Os que seguen a Schuster,
usaran do efeito Mulhmann. (Collados· en diversas revistas e voludaquela os rnáis brillantes: Gérard
mo anédota, pode o leitor
mes colectivos. Perfecto E. CuaLegrand; José Pierre, Robert Be,
achegar-se ao libro de mernórias
drado fala do .t ema con saber e
nayoun; etc. E os que continuan
de Eric Losfeld, editor da maioria
paixón, non senda en nengún
na brecha e formar a cooperativa
de libros e revistas surrealistas a
momento secuestrádo polo obxecto do seu estudo e sabendo in,
traducir, cando é necesário, a crí,
rica pertiinente. Usando dun mé111
111
todo completamente subxectivo
(no sentido de que rexeita de pla,
no as esixénncias dunha obxectiUn xeito de amar
vidade abstracta), ben podía escreber a sua introducción en pri,
Título: Mendebaleko Euskal Kantuak 11.
meira persoa sen que acontecese
Autor: Hiru Truku.
nada anormal, xa que o que fai o
Editorial: Nuevos Medios 15709.
noso autor é, simplemente (e o
advérbio debe tomar aqui un ·senNo tempo que nos toca viver onde a
so irónico) reconstruir a visión do
idea de aldea global (para min, a uniformización de válores e conduras baixo a
mundo do surrealismo a través
perspectiva do mercado dominante),
non do estudo obxectivo, senón
concrétase no aspecto musical nÚnha
Qa própria experiéncia (quizá a
vampirización de harmonias, ritmos e
única maneira de facer "estudos
escalas dos sons das cultliras do planeta ·
literários" sen ser pos~uído polo
para amalgamalas nunha linguaxe pop e
síndrome de Estocolrno. · rock basicamente do mundo
·

Unha

antoloxia
do surrealismo
portugues

mo

,.,
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partir dos anos 50, Endette comme
une mule ou la passion d' editer, onde explica Claramente que cando
unha revista surrealista comezaba
a ter "éxito", a ser pedida por librarías e suscritores, o grupo facíaa desaparecer e comezaba outra
nova, para o seu desespero como
editor, o editor máis castigado de
Franza pola censura e o · estado,
rnáis que o mítico Maspero ou
que Jean-Jacques P'auvert, outro
editor dos surrealistas.)
Este seria uff dos poucos, ainda
que sexa importante, puntos de
desacordo con Perfecto Cuadradó.
'As outras "disensións" serian de, ·
digamos, matiz. Entre elas unha
·que máis que desacordo co que escrebe o antológo seria comezar a
ler doutra maneira o que é ou non
é un poema surrealista, sen, claro,
esquecer as diversas "técnicas"
que estes emperegaron e, sobretodo, sen deixar de banda a escrita
automática. No movimento titulado "Urna divagac;ao final (mais)
abj ectarnente
académica:
notas sobre a
poesía surrea, Agrande
·lista (portupoesia
guesa)", Cuasurrealista
drado atina
coa enumera- non se
ción das téc- produce en
nicas surrealistas e as defi- Franza,
ne, mália as senón
suas próprias noutros
palabras, fuxindo de todo países, nun
academicis- deles, o máis
rno, o que se- achegado a
ria, por outra
nós:
parte, intole,
rável. Mais as Portugal.
técnicas, surrealistas ou
non, son iso,
técnicas, e calquera pode usá-las.
Vostede, caro leitor, pode, botando man desas técnicas, crear un
poema perfeitamente surrealista
que nada teña de surrealista. Dai
que sexa necesário botar procurar

conta de discos

.,A,'1

Mais vaiamos ao libro. Ao primei,
ro "movimento" da introducción.
Á afirmación polérnita que nós
(eu, xgg) queremos converter en
dialogante. O movitnento surrealista portugués é un movimento
de vanguarda. Non estaría tan seguro: Para apoiar a sua tese, Cuadrado bota man de detenninados
autores: Guillerrnó de Torre,
Barthes (con Barthes, nen te ca,
ses nen te embarques, Juaristi di,
xit) , E. Sanguinetti, Enzensberger .
e, sobre todo, R. Poggioli --0 li-

anglosaxón, apoiándose para a sua elaboración-no uso da electrónica. Xurde
asi, a golpe de merchandising (e doutros
factores), a marabilla do "pachun, pachun", a música ideal para disfrutar nos
chill out, nas boites e nas disco para xordos suorosos. O que se busca con isto é a
despersonalización, a perda de identidade culrural en benefício da
globalizaéión do consumo do produto.
Coca-cola e J:(lÚsica do Su! de Mali far

the world.

Hiru Truku é un trio de canción basca
que forman Ruper Ordorika, Bixente
·Martínez e Joseba Tapia e, sen aspirar a
tan altos cometidos como os arriba sofridos, adícanse a recoller, n~ste xa se-

g{indo voluroe, cancións tradicionais da
parte Occidental do País Basco e de fala
b1scaina. Temas de fundo líneo con let:J;as .que falan de noivados, bailes, guerras, fillos, traballo, amor, de vida ...
Cancións que estes homes coa axuda
dalguns amigos buscan, recollen, arranxan, miman e tocan delicadamen~e
-que bonito son posue ese acordeónpara devolvedlas ao povo onde
naceron. E agasallan o carpo cunha xota, "Maritxu T abernerea" unha alegria
para baiucas, xuntanzas e campos de festa. Recoñece,¡-se para. poder coñecerse.
No seu aspecto formal o disco é tamen
belo pois conta cunha boa .
presentación, que inclue as letras das

cancións en euskera e castelán, e cunha
1'noí boa gravación.
Agora ben, xa o apuntei con motivo da
saída hai ano e meio do seu magnífico
disco So' ik so' , a voz de Ruper Ordorika é limpa e está qen modulada pero,
encaixada nun rexisto médio-grave, resulta insuficiente para subliñar todo ese
mundo de matices cheos de ironia ·-desafios incluídos- que o canto da música
tradicional require. l'-;lon se pode cantar
igual unha rancheira que unha nana.
Un "cativo" detalle que dá lugar á sensación d.e monotonía nun disco pulcro
e sensíbel, feito con cariño.+

c:soAxE

outras realidades para, dunha vez
por todas, discernir o que é un poema surrealista. E. aqui, seguindo a
Henri Meschonnic (Politique du
rythme. Politique du sujet, Verdier,
Lagrasse, 1995), ternos que botar
man dunha intuición e un conceito de Breton que o menciona,
do crítico gaulés puxo á orde do
día: o signo ascendente. No "ensaio" hQmónimo do fundador do
surrealismo reco llido en A chave
dos campos podemos ler, despois
de citar o conceito de ima.Xe dado
por Reverdy, que Cuadrado transcrebe: «"Canto máis afastada e
xusta sexa a relación entre duas
realidades que se comparan, máis
forre será a imaxe, máis poder
emotivo e realidade poética con,
terá". Esta condición, que é ab olutamente necesária, de modo
ningún poderia ser suficiente. 5¡,
tuase ao seu carón outra e ixencia
que, en última instancia, ben pui,
<lera ser de orde ética» (subliño
eu, xgg). E logo de aviar que non
existen palabras nobre mai si
falso poetas que se fan notar po,
las suas comparacións inobres
("Guitarta, bidet que canta", de
Paul Morand, ben que Breton
non di o no me) acaba cun exemplo da introdución da ética, e do
político que non da política, no
poema. Ou se se prefere, seguindo
a Meschonnic, un exemplo de como o poema non existe en a lin,
guaxe, a ética e o político: «A
máis bela luz sobre o sentido xe,
ral, obrigatório, que debe tomar a
imaxe digna dese nome, oferéce,
nola este apólogo zen: "Por bondade búdica, Basho modificou· un
dia, enxeñosamente, un haiku
cruel ~omposto polo seu humorístico discípulo Kikaku. T endo <lito
este: 'Unha libélula verrnella
-arrancádelle as asas- un pemento". Baho sustituiu: "Un pernento
-poñédelle §isas, unha libélula
vermella"». E dicer, o poema como lugar da ética, do político, do
continuo da linguaxe. Pen o que
estes elementos están pre ente
nos poemas surrealistas (Véxan e
na antoloxia
p emas d tre
grandes: Cesariny, Antonio M.
Lisboa e O'Neill. .. e tamén na
rnaioria do outro p tas qu non
son fal ament urreali tas, com
pode ser o caso, para quen ist asina, de Fernando Lemas.)

Aclarados e tes dous pontos, é
preciso sinalar que Cuadrad
historiza, en poucas páxinas, qu
saben a pouco, o que foi o movimento surrealista portugués, do
que si é posíbel facer a história,
rendo en canta, como ben asinala, que cada poema ten a sua historicidade. Ora ben, e corno se
~ora despo(s de ler a pequena
história, resumo do que debe ser
a grande historia do surrealismo
luso que o autor introduciu na
sua tese doutoral, esa historia só
se pode facer como o fai Cuadrado: esquécendose do historicismo. A verdadeira historia da poesía, surrealista ou non, é a historia dos poemas, en si próprios
documentos de historicidade,
ou, mellar dito, historicidade pura. Facer a história do surrealis. mo, da poesía surrealista, non é,
simplemente citar anos de escrita e publicación, perigo do que o
noso autor fuxe. E fuxe porque,
como demostra, non se deix~ cegar palas datas, os numeras, as
· publicacións e todas esas causas
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tan académicas e que, a final, resultan tan ?--históricas, cando
non totalmente antihistóricas.
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O surrealismo portugués non deu,
o surrealismo organizado, grandes
teóricos, mália "éclafrs", un momento ou outro de Cesqdny, como ben sinala Cuadrado, mais pó- ·
dese afirmar que deu alguns dos
mellares poetas do movimento a
nivel mundial. E, quizais, o surrealismo portugués -todo o surrealismo portugués, quer dicer, o organizado e as sucesivas resureccións/reencamacións- deu os mella re poeta do movimento, como bloco. Ou sexa, a grande poesia urrealista non se produce en
Franza, senón noutros paises, nun
deles, o máis achegado a nós: Portugal. E a dem tración, a escolla.
O poemas de Ce ariny, Lisboa,
O'Neill, e en menor medida, por
orde de preferéncia, Leiria, Oom,
Cruzeir eixas ,(máis importante
como pintor) ... E mágoa que Cuadrado non decidís intr ucir poeta do que cira o nome e que
apareceron na diver a resureccións/reencamacións do surtealismo en Portugal: Forte, A. Dacosta
(o mellar pintor surrealista luso),
o mesmo E. Sampaio, ainda que é
máis importante como teórico ...
Con esta escollla da poesia surrealista portuguesa, Edicións Laio-

Título da exposición: Arre ga lega dos séculos XIX e XX.

Lugar: Estación Marítima da Coruña.

Sen esquecer a xeración doente, como Avendaño, Ovidio Murguia, Parada Justel, Xenaro Carrero, Xaquin Vaamonde ou a
xeración dos impresionistas como Llorens, Bello Piñeiro ou
Imeldo Corral, amostra apresenta todos os movimentos do século XX. A xeración dos N ovos,
con Ma ide, cuxo centenário e
conmemora e te ano, Femández
Maza , Colmeiro, Laxeiro, T orre , Eiroa etc marcará o arranque dunha pintura netamente
ga l ga. Achegarán as poéticas
ur pea á arte galega. A Guerra
d 36 truncará o de envolvimen~
to d stes artistas, xa que uns re-

Por último, só cabe dicer que
prólogo de You are welcome ... ,
non é ó unha excelente introducción ao unealismo portugué ,
é, tamén, unha excelente introdución ªº surrealismo en xeral xa
que Perfecto E. Cuadrado escrebe
desde dentro, quer dicer, desde a
paixón e o coñecimento. Paixón
e coñecimento qu·e, repetimos,
non impiden a crítica senón todo
o contrário: fana (á critica) máis
real e máis verdadeira, porque
verdade. O profesor da Universidade das Baleares fíxonos, axudado po1a editorial galega e ·polo
Instituto Camoens, un grande favor a todos: amemos ou non o surrealismo. Porque, en derradeira
instáncia, non se trata de surrealism?, ?enón de Poesia. +
XGG

bamos de reseñar. Outros non .
chegan a abstracc;:ión pura. Desta xeración tamén son Mercedes
r Ruibal, Tino Grandío, Marnpaso, Pérez Bellas, Victoria de la
Fuente. Hai que destacar un cadro de Seguta T orrella, ferrolán,
que rompeu coa tradición neoimpres ionista desta cidade,
ainda sendo discípulo de Bello
Piñeiro. Dos nacidos na República ou na Guerra están García
Patiño, Xosé Lodeiro, Alexan. dre G6nzález Páscual, Alfonso
Abelenda, Felipe Criado, Xavier
Pausa, Ubeda, Datas etc, todos e
cada un deles cunha poética ben
distinta. Nesta xeración convén
destacar a Ra~mundo Patiño,
que nos anos 60 será o animador
da Estampa Popular Galega ou a
Roxelio Pu ente, hiperrealista
morto en 1996 e que neste mes
'· de Maio terá unha homenaxe
cunha exposición na Cas.a de
Parra de Santiago.

Vi axe
ao pasado e _
ao.futuro
da arte galega

Até o 11 de Maio está exposta
na sala da Estación Marítima da
Coruña unha selección de fundos que da, arte ga lega posue
Caixavigo. E unha magna exposición non só pola cantidade de
cadros, máis de douscentos e
perta de trinta esculturas senón
pola importáncia dos autores representados. Desde Xenaro Pérez
Villamil, expoñente do romanticismo do XIX, até a artista máis
nova da mostra, Almudena Fernández Fariña, nacida en 1970, a
exposición apreséntase de xeito
cronolóxico segundo nacimentos
dos autores. Abrangue todos os
estilos e poéticas que nos séculas
XIX e XX se produciron na Galiza. Se acaso a única pexa que se
lle pode poñer é a falla dun fio
didáctico, agrupando as obras
por esca las ou xeracións, para
que o público poidese apreciar a
evolución da arte do país sen ver
un cadro hiperrealista á beira
doutro non figurativo no que o
que importa é a matéria.

25

A finais dos anos 50 en Ourense
aestaca uñha xeración denominada os Artistiñas, tan vencellados
ao Vicente Risco de postguerra, e
naturalmente tan ideoloxicamente dispares. Deles están representados nesta exposición Quessada,
X.L de. Dios e Acisclo Manzano.

Bósnia 1, acrílico sobre tea de Mercedes Ruibal, 1993.

ñen que coller o exílio como xeito de salvar a sua vida, así Seoane, Souto, Mallo, os irmáns Granell e outros se autoexilian como
no caso de Maside ou Torres.
Mentres os artistas galegas trunfan na Arxentina, Chi le, Cuba
ou México, na Galiza a ar.te galega vólta á anécdota rural, ao folklorismo, porque a estética dominante é a de unha burguesía antigalega trunfadora na guerra, polo xeral inculta e contrária a todo
tipo de vangarda. Mália que a
pintura oficial e~tá representada
pola pintura de Alvarez de Soto.mayor, xa nos anos 40, empezan
a agramar artistas nacidos ao redor de 1920 e alguns mesmo fillos
de asasinados no 36 como é o caso de Diaz Pardo. Nestes anos corenta e cincuenta inícianse os
Prego de Oliver, Pesqueira, Maria
Antonia Dans etc. Ao redor dos
anos 50 trunfa o expresionismo
abstrae.to nos Estados Unidos co-

mo resposta á abstracción. Tamén no Estado español xa no
1953 comeza a perceberse.esta estética. Nestes anos 50 crianse
grupos como
Buchholz ou
el Paso, nos
que partici - Mentres os
pan artistas galegas ·
galegas e que
teñen co mo trunfan na
nexo
de " Arxentina-,
unión a reac- Chile', Cuba
.ción contra a
pintura tradi- mi ·México,
cional figura- na Gafiza a
tiva.
arte volta á

Durante os anos 60 e 70 van
aparecendo novos artistas que
por comodidade metodolóxica
agrúpanse baixo o nome de
Atlantismo, ¡)qui confluen artistas de diferentes tendéncias, Pa~
tiño, Menchu Lamas, Freixanes,
Moldes, Lamazares, Huete ... por
mencionar só alguns deles. A
partires deste momento xurdirán
nóvas xeracións das que hai que
recoñecer a dous escultores, cuxa
obra está na Estación Marítima
da Coruña,. Manolo Paz e Paco
Leiro. As mostras de arte de Cai~
xavigo están comp lementadas
cos tres tomos que recollen a ca- '
talogación dos seus fondos ou
mesmo en suporte informático.
Vista a exposición non queda
i;náis remédio que contrastar a
inciativá desta institución coa
labor dos organismos · oficiais,
mais hoxe só .toca dar á enhoraboa a Caixavigo. t

anécdota

Será nestes
anos nos que rural
situa Femando Mon o
que denominou Grupo de Escisión. Son
os Lago Rivera, Labra, Tenreiro,
artistas que aos poucos vanse
achegando á estéticas que aca-

1

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO
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Armando del Rosario, direCtor do Teatro U~iv~rsitário da Habana
·'O importante non son as montaxes, senón as obras e a interpretación'
-0- A. ESTÉVEZ

Armando del Rosario Durán- é o cÜrector do .-Grupo ¡Teatr~
Universitario de la Habana, que estivo na Gali.Ía representando
en todos os campus a montaxe Sola vaya, un te~to cubano cheo
de humor negro. Defensor do traballo do actor como eixo
dunha boa representadón teatral, sinala que a escasez de recursos económicos pode paliarse coa irp.axinación coino amosa nesta obra, coa que. partkipou na· f\..i;o·s tra Internacional de Teatro
Universitário xunto a compañías brasileiras, po-rtuguesas,_ arxentirias e galegas.
teatro pervive con forza tradición na illa
mália a crise económica; segund~ o diredor Armando del ~osario.

o

e

Como é a obra que tran a Gali- ·
za e cal está sendo a sua aceptación?

Cando recebemos. a · invitación
tivemos que andar moi apurados
, porque se trataba de preparar a ·
viaxe de Marzo para Abril. Ehviamos catro textos que ternos
preparados neste momenfo, pero
loxicamante o que in teresaba ·
nestá mostra de teatro universitario era un texto cubano, asi
que chegamos a Galiza con Sola
vaya, que é un~a expresión moi
cubana para referirse á ll}Orte e
ven significar vade retro. E unha
comédia de humor negro.

f;

Tiña os meus receos porque a
obra representouse moito na
Habana pero non é o mesmo
público, así que dúbidaba sobre
se o humor' e unha trama tan local, tan cubana, podia conven-

.· "\~

~~,~

Acto

CJVJfantil e Xuvenil
e H

d e

Está present~ o teatro nas esco,.
las e universidades cubanas?

cer aqui. Na primeira función,
no Teatro Principal de SantiaO taso da l:Jniversidade de Hago, a1nda ~iña medo, pero cando
b~na é excepcional. En Cuba
non se estuda teatro nas univerescoitei os aplausos e as cortinas
¡:)echaban e abrían moitas veces . sidades; existe un centro especí-·
fico para estudar todas as artes,
deime co~ta de que había entendemento, sobre todo cando
c:háínase In~titut o Superior de
Arte. Hai escalas a nivel médio
s~ puxeron de pe _e aos berros de
bravo seguiron os de viva cuba.
nas que se pode estudar desde
Un leva moito tempo no teatro
danza ate teatro. Unha vez gra. duado ali, podes acceder ao Inse case espera que o aplaüdan,
pero tantos ánimos non son ·fretituto, que si ten rango universiCl,lentes. En Lugó, no auditório
tário. Co Teatro Universitário
Gustavo Freire, estabamos avida Habana acontece algo difesados de que erá unha sala moi.
rente: fundouse en 1941 e desde
grande e non iamos encher. Dez
aquela non se parou dei raballar,
-minutos antes de comezar había
era o único lugar onde se podía
dez persoas ·sentadas né! platea,
estudar tea'tro. Respetousenos
pero cando comezou a función
mantendo a compañia. Aparte, ·
estaha ch.ea. Repetíronse os been todos os centros universitárros e o mesmo se pode dicer de
·rios do país hai teatro amador,
Coruña, Vigo·e Ourense.
pero son estudantes dout'ras disciplinas que queren facer algunComo comeza o seu traballo no
ha obra. A profesionalidade acáteatro?
dase no Instituto Superior de
Artes. A nosa compañia, amáis
ant_iga d~ Cuba .e das máis vellas
de América, é un elo perdido
po~que ternos unha grande experiéncia ás costas, un teatro
próprio e servimos de plataforma para actores e actrices moi
relevantes. Ternos apoio do
Consello Superior de Artes Es·cénicas, do Ministério de Cultura, da Universidade e do Ministério de Educación.

.d'
· o ['b
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Empecei como actor nesta mes,.
ma compañia, Teatro Universitario da Habana, en 1966 e fíxenme pr,ofesíonal dous anos
despois traballando noutro grupo. Volvin ao teatro universitário eid970 e catro anos des-.
pois tiven a primeira experiénciª- como director ao enfe.rmar o títufar.

m a· i o
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Diversión·pri~cipal
O teatro sempre está no gume
da navalla. En Cuba como
afe eta a crise económica?

Estamos vivindo uirha recesión
económica moi forte pero o teatro-sobrevive en parte grácias á
tradición que existe na illa. A
xente -alí v.ai moito ao teatro, ao
c.in~má.: e á praia.- Xunto co gaile', son, as diversións principais
dos cubanos. E, neste momente,
existen ·máis compañías que sa.. _ . .
,
la~ de ,~e:itro. Un grupo _ten un.
.. - ._,_· ,~ .:r;_ -"~ _ -· - ,.) ímite-·Sié.'temp.o.¡,para ~ suas r~: .
· · ~: ·.~. ·
pre~eni~~~ónr ~d pasar · tres-: s~-.•
"a~:~ '-bªi - ~ue. levantar os · cár~.
racei'é GQlocar os da nova compañia. Non é .Q t~atro doutros
lugares, con .moitos· recursos ··escenográficos-. -Ternos que_acudir
á imaxinación -para 'suplir a falla
de· recursos· económicos. A escolla do autor é fuJ1damentai pa~a
dar cun texto que che· reporte o
50% da montaxe. Despois está a
aportación do actot; nós traballamos moito coa~ voces e coa·
expresión corporal.

A. IGLESIAS

atro é o texto e a interpretación.
Unha música adecuada pode ter
o mesmo efecto que grandes artifícios. En Cuba, adaptamonos
á crise até nos horár i os. Agora xa
está solucionado
o problema dos
apagóns pero de
1992 a 1994 a cidade quedaba sen
fluido ás horas pico, que aqui chaman ponta, sobre
ás oito e media, á
mesma hora. que
comezaban · as
funcións. O que
fixemos foi adiantalas: puñániolas
para as sete da
tarde. Cando a
xente saia do tea- . tro era cando co. rrí.ezaba ~ apagón.
Despois desa cri.se, quédan oufros
problemas, pero o
teatro pervive
non só nas salas
senón na 'rua.

'o realismo

non ten porqtie
presentar
as causas
da realidade
senón a
realidad e
das causas.
Non teño que
·armar unha
habitación parq
dar a sensación
c!_e que existe"

Esa experiéncia
racha co teatro
espectacular _con grandes montaxes.

Luces, son, e pouco máis ...

Cun bon xogo de luces e unha
música adecuada pode acadarse
unha boa representación. A

rioneta. Unha cama, un armario, un baul e unha guitarra é
para nós base de abando para
unha r e presentación. Tem s
outra obra que
conta cun 6 el ment : un cand labro, o leiv-motiv
desa obra. O realismo non ten
porque pre ~ntar
as causas da realidade senón a realidade das causas,
co cal non teño
que· armar- unha
habitación para
dar a sensación
ao público de que
existe .

As grandes parafemálias remat an por eclipsar aos actores e ·
actrices. Sobran porque os ollos
v:anse para as cores, para as lu-

Pode o teatro en ·
Cuba amosar esa
realidade sen límites ou censuras?

Ten que prevalecer o desexo de
que as causas me. lloren. No teatro
ternos que denunciar cando a sociedade non funciona ben en algun aspecto pero
é diferente se facemos- unha crítica construc,tiva que se danamos ou atacamos a alguén. Non
hai censuras cando ncin hai intereses extraños nesas C:ríticas. E
podo dicilo porque me teño me-

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--''--~~x_e_n~t_e_a_s_v_e_c_es~e-sq_u_e_c_e_q_u_e~o-·t_e_-~~c-es_._c~º-n_v_é_rt_e_se~o__:ac~t-o_r_e_n~m-a--~~-ti~d-o_e_n~c-am~is_as~d-e~º-n_c_e_v_a_r_as_._•__J
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Sala Galán, cultura alternativa en loitapola supervivéncia
Consideran imprescindíbeis as subvensións para democratiza~ os cenários
-0- P.C.

menrres que tiñan unha boa ac0'
llida neutras comunidades. Ana
V allés, encarregada da programa,
ción da Sala Galán e membro de
Matarile, canta que nas actua,
cións tiveron a oporrunidade de
coñecer as experiéncias que se
daban neutras comunidades do
Estado, salas alternativas nas que
toda a programación xiraba arre,
dor da criazón contemporánea.

"A idea era abrir ao público un
lugar onde puidese ver outras
causas'', explica Ana Vallés, "pe,
ro non só de teatro, senón tamén
de danza e de todas as artes céni,
cas contemporáneas en xeral".
Por iso, a modo de apresentación
·e como ·monstra do que en diar1,
te ofereceria a sala¡ artellaron un
espectáculo para a apertura, base,
ado na improvisación e con tres
únicos personaxes, ao que titula,
ron "Tres homes sós'~: un músico
galega, Enrique Macias, un actor
astur, Etelvino Vázquez e un bai,
larin catalán, Cese Gelabert .
"Cada un deles representaba as
actividades qu·e queríamos facer
na sala ademais dun encontro. de
culturas", conta a responsábel de
programación da Galán.

Tras anos de rodaxe actuando no
exterior decjdir~n que era impres,
cindíbel pór en marcha iniciativa5
similares na Galiza. "Ao princípio
viámolo como un saña pero a me,
dida que pasaba o tempo com,
prendimos que era a única solu,
ción", asegura Ana. No 93, xusto
un ano despois de que a Sala Nasa
abrise as portas, tamén en Com,
postela, lanzáronse á aventura.

Asi é que ao longo <lestes anos.
ademais de progtamarse espectá,
culos teatrais, a Sal.a Galán serviu
cómo marco tanto para propostas
culturais como para impartir · ur,
sos relacionados coas artes céni,
cas, desde . iluminación até repre,
sentación. O público composte,
lán puido disfrutar coa danza· e
coa música, e mesmo tivo a opor,
tunidade de asistir a espectáculos

No ano 1993 abria as portas en Compostela a Sal_a Galán, un ce ..
nário alternativo xestionado pola compañia de Teatro Matarile,
que naceu para oferecer un espa:zo a aquelas compañias que como
eles apostan por espectáculos contemporáneos. Ainda que asegu ..
ran que foron máis as perdas que os benefícios, manteñen a act,ivi..
dade, tendo moi presente que sen axudas institucionais o teatro,
como labor cultural, nunca chegará a consolidarse entre o público.
Alén de ser o teatro unha activi,
dade cultural pouco recoñecida a
nível institucional, a maioria dos
circuitos e salas estaban xestiona,
das, até hai ben pouco, pala Xun,
ta ou polos concellos. As progra,
macións centrábanse en propostas
rradicionais e aquelas compañías
que artellaban os espectácu1os
desde unha óptica contemporá,
nea, cunha monta.Xe e linguaxe
pouco convencionais, foron que,
dando á manee <lestes circuitos.
Paradoxicament~ tiñan máis posi,
bilidades de actuar fóra de Galiza
qu~ na própria terra.
Isa foi o que lle aconteceu á com,
pañia de Teatro Matarile, quen
desde o momento no que se
criou, no ano 86, viu como se es,
vaian as uas po ibilidades de dar,
e a coñecer no teatros galegas,

que nunca se terian levado a cabo
de non existir unha sala destas
características. A modo de exem,
plo Ana Vallés lembra os "Curtos
de Teatro Galega", que xa van
pela 5ª edición, nos que partid,
pan diferentes compañías ou sim,
plesmente actorés de teatro, que
montan pequenos espectáculos
"que non serian yendíbeis nou,
tros espazos".

aporta carros pero oferece unha
axuda "insestimábel", pres,tando
o seu servizo de imprensa e h_a ,
bitacións para as compañías que
veñen de fara a actuar.

·Ana asegura que sen as subven,
cións a cultura está hipotecada
porque se ve abocada á comercia,
lización e á busca de redirnentos
económicos deixando á manee a
· criatividade. Como exemplo desa
Problemas écónómicos
situación lembra que hai un ano
a compañia Matarile foi a actuar
Pésie ao interese cultural da sa, · a Boston. Para a sua surpresa \l
la, a Compañia de Teatro Mata,
.maioria dos espectáculos eran
rile, responsábel da sua xestión,
musicais ou' superproduc;cións. !'A
atopóuse cop innumerábeis pro;
cultura redúcese a iso cando non
blemas económicos e tan só un
existen ministérios ou consella,
ano. despois de abrir as portas
rias que aapoien de forma decidi,
chegóulles unha arde de embar,
da':, indica, "do que se 'tr.;ita é de
diversificar o panorama cultural e
go que case Hes abriga a p!;fchar.
que todo cidadán teña o mesmo
P9r iso tiveron que buscar
apoios institucionais, a modo de -- direito a ese património".
subvencións, para poder seguir
Os únicos benefícios econó,
adiante. -Ademais dun convénio
ca concello de Santiago, que
micos que reciben proveñen do
que se saque na billeteiFa. A sa,
non saben a estas alturas de ano.
la queda cun 20%, "que é sim,
se van renovar, reciben o que
eles definen como "simbólicos
bólico e apenas chega para Pª'
apoios" do IGARM e do Minis,
gar os custes'_' e o 80% restante
vai para a compañia que apre,
· tério de Cultura. Pala contra, a
Uni:rersidade de Santiago non . senta o espectáculo.+

A Bretaña canta a Glenmor contra a vergoñ~ e o esquecimento
Homenaxe ao músico finado o pasado ano ·
deiros voceiros das ideoloxias na
Franza e cunha influéncia social
que lles permite levar o pensa,
Milig Ar Scanv, Glenmor, quen
morreu o 18 de Xuño do pasado
mento político fóra de ITTUPOS pe,
ano aos 64 anos, vai receber a
chados. Glenmor, aquel que une
homenaxe dos músicos e cantau,
a terra e o mar nun só nome, é
rores da Bretaña. Esta festa, que · ún deses cantautores, quizais un
se realizará en compañia dos or,
dos máis influintés nas útlimas
ganizadores da Festa Nacional da . décadas e sen dúbida dos máis
coñecidos. Non foi descuberto ·
Língua Bretona, terá lugar do 14
ao 18 de Maio no lugar de Louar,
ate 1968, e curiosamente en Bél,
gat. Ali poderanse ver grupos rra,
xica, onde fora visitar a Jaques
Brel. O seu traballo desenvolvéu,
dicionais e modernos da Bretaña,
se sobre todo en Paris onde ia
de Euskadi, de País de Gales e de
Irlanda que irán preparando ca,
abroncar coas ~uas canci611s a t°'
dos os bretóns que abandoaran o
miño para a verdadeira homena,
país e sentian vetgoña das sua
xe a Glenmor odia 18, no que se
orixes, do seu acento e da sua te,
interpretarán os temas rnáis im,
rra. Acusábaos de cobardía e de~
portantes da sua discografía.
safiábaos a voltar e intentar er,
guer o que dei~aran afundido. O
Se de algo pode sentirse orgullo,
sa a Bretaña é de ser a segunda . seu carácter foi amasado en moi,
tas pelexas nas salas que. actuaba_
rexión de Franza, tras París, na
ainda que non lle custou cadea.
edición anual de discos, cuxa
como o seu· ideal autonomista.
maioria son de música tradicio,
nal. Tamén hai, eh menor canti,
Grácias a el xurdiron Alan Sti,
dade, grupos de música moderna
vell, Gilles Servat e Dan Ar Braz,
e por último, corno unha cons,
tan.te rnoi francesa e moi breto,·
o grupo con Il).áis forza hoxe na
na; ·xurden os cantautores, verda,
Bretaña 1 cuxa osadía de repre,
-0- SUSO PENSADO

sentar a Franza en Eurovisión
cantando en bretón criou un es,
cándalo político que chegou á
mesma Asemblea Nacional.
Glenmor ten a paradoxa, corn,
partida pela maioria dos defens°'
res da causa bretona, de diferen,
ciar a relación estabelecida coa

política e a cultura. No _comezo . implicar a todos os bretóns na tada sua andaina, Glenmor afirma,
refa de erguer unha identidade. ·
O seu desexo último era ver que
ba que -as nacións debían rachar
coas suas cadeas e os tronos dos·
os sindicatos en Bretaña fosen
tiranos e mesmo defendía a nece,
bretó~s e non parisinos.
sidade de matar aos inimigos. De,
fendia un movimento popular, '. A paradoxa no seu pensamento
económico, social e político até _ xurde ao falar de cultura e língua.
Glenmor afirma que nón é preci,
so nascer na Bretaña para consi,
derarse bretón, pero si -ser educa,
do nesa ten:a. Sen embargo a lin.:.
gua non é nexo de unión da na,
cionalidade bretonq, segundo o
cantautor. Mália que consideraba
o bretón a sua língua, sinalaba
que a Bretaña fara bilingüe en
toda a sua história. "Se falamos
dunha Bretaña cultural, non a
· concibo sen o bretóp'... di, fican,
do a lingua como. instrumento
que todo o mundo aprecia pero
-ninguén fala. Na Bretaña séguese
ese camiño, mália que o próprio
Glenmor afirma _que o bretón
aporta os conceitós que non exis,
ten na língua francesa, conceitos
que definen- a sua especificidade
e que, sen embargo, está esque,
cendo pouco a pouco. +
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Un caso de incredulidade
É case u~ .?xioma estad.ístic.o
que a maioría da xente desconfíe dos políticos. A pouca
importancia que se lle dá aos
programas electorais ven xustificada pola crenza de que son
palla na partida do poder.
Non hai máis que ver a fulgurante transformación dos hooligans da dereita española que
viron en pouquiños dias como
o anano Pujo! medraba e medraba e facíase loiro e de olios
azuis mentres o Espíritu Santo
~subiaba unha sardana na orella acaracolada de Aznar. Todo isto parece normal e mesmo desexable cando serve para amansar programas que vi ..
ñan coa feitura dunha Horma
fa~ciosa.
...
s políticos son elixidos
pola xente e logo a mesma xente situa como
oficio máis impopular precisamente o dos políticos. Parece
unha .contradicción máis non o
é. A xente tamén agarda.que o

''·

O

t político conesponda a esa_des-

Fí~ense , por exer,n.plo, en .Do- _ c!a ESO, a un virus ·informático.
siteo Rodríguez. E a puta perc on fi:anza e incredu lidade
conselleiro máis en tu- .
. pkxidade. Parece un cultivacunha declaración de ilimitada
.
siasta segue a ser Vázdor de roseiras a quen -de súpeconfianza e fé no seu povo . O
qu ez Portomeñe pero ·
povo elixe a un tipo do que de- . to p~xeran .a correr un rally .
iso lle pasa porque non ten car~
Un home que loita contra
be receiar por sistema como se·
t@fra._ Outro que aµda algo actiduas xaquecas, unha por ,.cada
dun potencial pirómano se travó é Xesús Palmou quen, como
tase, · pero ese tipo debe gover- - lado. V ese que. se esforia pero
ten a carteira de Xustiza, encáro seu esforzo é o de leal vasalo,
nar por principio coma s.e o seu
o dun pedáneo· con melancolía •. gase de por en marcha unha xipaís fose Cámelor· e todos os
do· quietismo. Cando lle cadra-,_ gan tesca incine!adora. É un·
electores cabaleiros -e donas disa xente mira ·a Dositeo peroasunto impopular e por i_so o
postos a enfeitizarse como se ;i
mundo do revés faise con-moita
lexislatura fose unha-apaixoanDositeo non mira á xente coceleridade. Un caso claro de-inte ventura. '
mo se lle deta· dor de cabeza.
Coido que o que lle gostaría· · crible credulidade incrédu!a.
sto soe ser 'así, pero no escerealmente erá ·ser cónsul'de FiVen de recordar Xosé Cuiña
nario po~ítico galego estas.e a
lipinas en Compostela.
que o PP de Galicia ten máis
ofrecer un curioso espectácuafiliados que CIU e PNV xunlo. O mundo do revés. Ternos
utro caso cmioso é o de
tos. Camiño do carné 100.000.
un govemo con rriaioria absoluCelso Currás . Nos paíCon ese poderío Coalición Cata que governa con absoluta inses que máis se moven a
naria xa teria construido un túcredulidade. Mentres Fraga soeducación volve a ocupar o lunel Cadiz-Las Palmas e Aznar
brevoa a obra como o. espectro
gar da máxima prioridade.
falaría guanche. O dito, temo
do pai en Hamlet, os conselleiAqui ~emella ser un fastidio
un govemo de incrédulos que
ros desconfían por sistema do
presupostario. Cando o conseque pode dar de sí o· país . Eu
practica a filosofía do quietislle i ro de Educación fala de
mo. Se non chega a ser polos
creo que se non chega a ser poeducación .dá a impresión de
choferes, non sairían nen no telo chofer, que vai buscalos, non
que se refire a unha incomodisaían da casa.
'
dade atmosférica e cando fala
lexomal. +
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A Ponte Santa de Aranga
Puido ser cerro o caso dun matrimónio inf cundo que, despois de buscar durante moitos
anos en,tre médicos e santos un
remédio para traer ao mundo
un descendente, ·cando menos
esperanzas tiñan, a muller
achóuse preñada e no tempo
correspond_ente deu a luz a unha preciosa nena que, de tan
desexada e agardada que foi,
embobou aos proxenitores ata o
ponto de que cada up. dos .~ón
xuxes non querendo ceder. protagonismo n o acto procriador
ao outro, entraron a discutir por
ver quen tiña máis dir~ito a es- ·
coller o nome que había de 1evar á recén nacida.

1

i.

\.

medio, como para reco]ler auga,
ademais dunha campaiña que
lle colgaba e que era a que avisaba da sua preséncia.

~

A

o mesmo xeito, aquelas
persoas que lavan os seus
xenitais nela, fecundan
ainda que antes fosen estériles;
pois a auga, xa desde . antigo fo¡
tida polo sangue dos campos e a
sa·via nutricia da nat ureza. Pero
a muller . da nosa historia erre
que erre, que se ía perder un
. nome co11 tradición por un capricho supersticioso .

O

-Ese nome non ten Santo; nin
ven no almanaque.
E el replicaba:
-O nome t.en qile se'r o de
· ·quen posibilitou o embarazo.

.
.

E

terqueaba con ela sen contarlle que fora a Fonte Santa de Aranga quen lles permitiu ser pais. N on lle <licia que ·
nove meses atrás, facendo caso
a consellos de vellas, lavara os
seus xenitais naquela Fonte, da
que se con ta que foi Santa, pero
non milagreira (que isto probabelmenre xa viña de moito máis
at:rás), a partir ·.dunha noite na

er9 sucedeu que, no ~ntre
de retírala da cova, xurdiu no seu lugar un chorro de auga, que co tempo se reco lleria na fonte que aparece
nesq:i. fotografía. .

Claro que ninguén pode asegurar se foi a partir do achado da
Cruz cando se obraron os prodíxios destas augas; seguramente
xa facian os milagres de propiciar boas colleitas desde ·moito
antes, pero a partir do encontro
da Cruz a auga recolleita en
frascos e pasad~ por ela, espállase polos campos e bótaselle aos
animais para favorecer a fecundidade, ademais de espantar aos
insectos malignos.

nai qu.eríalle poñer Sabela,
un nome de família, que se
remontaba máis ala da bisavoa, para que se continuase
na cativa; pero o pai, gardando
para si o segredo que permitiu a
fecundidade, quería que se lle
puxese o pouco cristián, pero
moi santo" nome de Aranga.

\.

p

-Tamén has débotarlle a auga
110 bautizo para layala dun pecado que non cometeu.
qne pasando unhas mulleres por
aquel lugar, oírori., c01no saíndo
do fundo da terra, o ·són dunha
campaiña -que parecía chamar
por elas, e estas, asustadas, contáronllo ao crego, pois aqui lo

semellaba ser cousa do outro
mundo. Cando' cavaron o chan,
na percura: da suposta campaiña
que as chamaba, .atoparon unha
Cruz de brazos iguais cunha ca. zoliña en cada punta e outra no

a
G

Manuel
Lourenzo ~
González
'A narrativa galega
está feita
con pequenos reiatos'
De parti8a debo confe ar que le
moi pouca literatura, e exclusivamente narrativa. Da actual, só en
galego; de ai que teña un nulo coñecemento do que e está facendo
agora me mo no resto do mundo.
E non o digo con orgullo. Lin hai
pouco Criminal, de Xurxo Borrazá , que con idero un valor en alza.
E máis atrá volvin ler a Saga Fuga
de JB, de Torrente Balle ter, que
me parece unha da grande ocaión perdida da no a literatura
naciqnal. T eño na me a para coinezar Marte de Rei, de Dario Xohán Cabana
Que leituras recomenda?
Cadaquén é cadaquén e eu teño o
meus clásicos particulares: Italo
Calvino, Marcel Schwob, Lord
Dunsany, Poe, Borges, Cunqueiro,
Méndez Ferrin. No panorama galego actual hai moito nome de
interese ademai do xa citado . e
tivera que elexir un libro, recomedaria Arraianos.
Ven de publicarse Noites de Pa-

pel, que levou o prémio Dublin
en 1995.
É unha mi celánea de relatos variados. Coido que o único que teñen en comun e teren sido escritos
en longas veladas n ctumas, de ai
o título. En princípio formaban
parte dun libro máis amplo chamado Miraxes que queria ser iso:
espellismos, labirintos de quita e
pon, confusións, reducións ao ab. surd o, xogos mentais de entretemento.
Vostede aposta nas suas obras
polo relato breve.
Manéxome con familiaridade no
relato curto xa que me permite a
medida idónea para o que ·quera
conta;.r e o ton no que o quero contar. A novela téñolle moito respecto xa que obedece a outros obxectivos, máis complexos e demorados. Agás casos como, por exemplo, o .de Edu,ardo. Blanco Arno'f,
penso que a grande narrativa galega, tanto culta co1no popular, está
feita a base de pequenos relatos. •

E ao final, despois de moito ne~
gociar, as partes chegaron a un
acord o: a nena rexistrar(ase co
duplo nome de Sabela Aranga,
Escritor. Vilaboa (1955 ). ·
pero cando a chamaba a nai dicíalle "Sabelina" e o pai "miña - Obras: Alg_úns outros, No ourono das fragas,
. Arqi1eofaxia e As pai;mxes compartidas.
Aranga".+

-
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O Trinque
Fole, actúal
O Dia das Letras pó~ese célebrar ·é on agrado lendo, re/ lendo ou agasallando as
·obras de Fole. Que ninguén
xulgue que non é actual ou
que. non ·reune tanta calida-

"

X !'...
X O-

de co_m~ calquer -autor extranxeiro que ocupa o andel
de navidades. En Á lus do ·
candil ou Terra Brava mistura ·realismo e engado até
prender ao leitor. t
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

·················· · ··············································~··········
Paga a pena
coñecer un
poucomáis
a Ánxel Fole
aproveitán·
close dos
numerosos
actos
pognw1 i:adas
sobre a sua
figura.

Até o 17 de Maio.

·c arteteira
'

FRANCISCO LLORÉNS

~ · O SANTO. Versión da -clásica ·
; pelkula, de t~levisión na,,que un .

Case un cento de debuxos
. do pintor galeguista (18741948) na Sala _de Exposicións de Caixagalicia. Até
finais de mes

ladrón bon enfréntase aos lhimígos do ·
:.ben~tar, que queren roubar.unháfór¡:nu_-.

la que proporciot:}a enerxia de oalde>Ca¿
· ída a Unión Soviética, os fua:os: tiveron
que ser os mafio5os rusos.

. ~ TESIS. A peÜcüla de Áineneoar

• CONFERÉNCIAS
, provoca· o debaté .·sobre os filmes
~ O NEGOCIADOR:'-;Eddie
de crif(les reais ante a~ cámaras e, en xeÜ MOVIMENTO
Mutphi interpreta a·un poli};ia"e~ '· ral, so.bte a violencia no cine e na tv.
DOS SEM TERRA
carregado· de negociar en caso,s. de se- · Realización or'hZina]: ben levadµ, quitacuesrro. Procura non matar a ninguén.
na segunda 'parre do fílme, na qué o
_ Futuro e loita dun país un.h a
(ás avesas de Fujimori) e ·respeita a lei
director deix:a ver ~ sua i~e~pe~iénC:ia.
observadora galega do moante os perversos malvados. Non apta
vi111ento brasileiro o Xoves
para os que durmen nas persecucións de
-~SECRETOS DO CORAZÓN.
15 ás 20 h. na sala de vídeo
coches palas ruas de San F~ncisco.
Filme do bascO:"Mont:iro Armendáríz, ·
da Casa da Xuventude.
ben ambientado nos 5esentá. T ensións e
problemas familiares van saindo á luz at:nl•
~ NO AMOR E NA GUERRA.
ÁNXEL FOLE E
vés' da ollada duri neno. Set1Sibilidade e va~ ·
As correrías do escritor Emest HeGARCÍA LORCA
minway ansioso por víver aventuras dulores dramáticos nunha obra que está rnoi
rante a Primeira guerra mundial e os seus
por riba da média do cine españo! ..
Homenaxe a Ánxel Fole
amores cunha enfermeira.
na Auriense o Martes 13 ás
"
IJJlf'_ KANSAS CITY. Repaso á so8 do serán. Ao dia seguinte
ciedade norteamericana de tempos
~ ROMANCE EN NEW YORK.
tócalle a García Lorca, á
A antiga cineasta de vangarda
de Roosevelt, hen levado por Robert
mesma ho;a no Liceo.
Altman. O jazz preña toda a película.
Chantal Akerman vaise a Nova Iorque
Interesante o carrexo de votos en furgopara dirixir unha comédia tópica, á que
•MÚSICA
neta e -cmttos paralelismos.
aporta a sua particular linguaxe cinematográfica. O máis interesante é a decoración
Lo~ PORRETAS
dos apartamentos de W. Hurte J. Binoche.
~ DONNIE BRASCO. A história dun membrn do FBI que se infiltra
Actuan o Venres 9 ás 11
nunha máfia car:nffio da decadéncia. Boa
~ A SOMBRA DO DIAÑO. Un
da noite na Sala Mandra-.
interpretación de Al .Pacino.
novo exemplar da xa extensa série
de filmes relacionados c;o IRA. lnteIQre• POESIA
tada por dous guapos : Harrison Ford e
~ TODOS DIN l LOVE YOU.
Musical de.Woody AUen, coa boa
Brad Pitt.
RECITAL
factura de todos os· seus últimos filmes,
IEff". O P ACENTE INGLÉS. Sobre, ainda que o gu:j.ón abunde máis na superO Xoves 15 ás 20 h . na'
todo unha história de amor. Am¿
ficialidage. +
Auriense, aproveitan ·a entrega do prémio Ramón
... ·
Cabanillas para facer un
recital poético.

ªº

Burela

Mércores á tarde, e Martes,
Xoves é Venres á mañá.

• GATRONOMIA

ARTE GALEGA DOS
SÉCULOS XIX E XX

CATA DE CAFÉS

O Domingo 11 ás 17 horas
na Zaranda, Augusco Morales Torres falará sobre a infusión no que vai Desde a
leira até a taza. E despois
haberá unha cata de vários
tipo para poder "distiguir a
evolución sensorial nos
distinto aspectos organolécticos do café".

A Coruña
•COLÓQUIO
UNHA V1 IÓN
DO ESTAOO

l te Xove 8 ás 20.30 na ede de Unión Fenosa, celebran o colóquio Unha visión do estado con Carme
Laura Gil (CiU), Begoña

La agabaster (EA) e Franci co Rodríguez (BNG).
• DIA DAS LETRAS
ÁNXEL

F

LE

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda programou
para te m un ciclo aclic,ado á figura do escritor.
Anxel Fol . O Lun 12 Levan a Carlos Casares para
falar dos Aspecws humanos
de Ánxel Fole, e ao dia seguinte a Armando Requeixo obre os escritos do mesmo autor. Para o Xoves 15
celebrarán unha mesa redonda sobre o uso do .galego
de meios de comunicación
coa participación dos representantes de distintos xornais. Os actos comezan ás 20
h. na A.C. Alexandre Bóveda: Linares Rivas, 49-1 Q.

• EXPOSICIÓN$

Até o 11 de Maio, de 12 a
14 e de 18 a 21 h, na Estación Marítima. Fundos da
Colección Caixavigo cun
total de 200 obras entre cadros e esculruras. Os centros
de ensino poden peder visitas no (981) 20 01 02.
JOSÉ Mª DE LABRA
Cadros abstraeos e xeométricos <leste pincor coruñes
(1925-1994) na Sala de Exposicións de Caixagalicia.
Até finais de mes.

•MÚSICA

Ferrol
• EXPOSICIÓN$
X. MELÉNDEZ URZA

XlRADELA E
LEUADOURA
Música tradicional o Luns
12 ás 21,30 no Parque Europa.
CORCOBADO
&MANTARAY

O Venres 9 ás 12 da noite
no Playa Club. T amén ás
12, pero o Venres 16, actua
Ausrralian Blonde.
S!NFÓNlCA DA GALIZA
Venres 9 ás 20,30, no Pazo
de Congresos, baixo a dirección de Daniel Harding.
interpretarán Brahms e
Bruckner. T amén actuan o
Mércores 14 á mesma hora
e dentro do programa de
abono, sobre B~ethoven e
Schubert, xunto ao violinista Marco Rizzi e o director Víctor Pablo.
RAÑA~GONZÁLEZ

Música infrecuente con este duo o Sábado 10 ás 20
horas no Centro de Estudos de Caixagalicia.

EN GALEGO, NORMAL

•TEATRO
Até o Venres 9 no lngabad
(Pepin Rivero, s/n), a EquiZEPPEUN Nº 7
pa de Normalización Lin-/
Matarile Teatro fai dous
güística mantén aberta unha mostra de apoio ao ictio- · pases no Rosalia Casrro, os
ma, con rraballos feitos por
dias 10 .e 11 de Maio,
diferentes entidades a pro!
cunha peza de humor.
da normalización do galego. Xunta material chegado
FÁBULA
de várias institución s e
· centros de ensirn;> da Gal iÁncora Prod"uccións pon en
za. Tamén expón várias
cena ista comedia sexual,
campañas de promoción do
do 15 ao 17 no Teatro Roeuskera e o catalán. Luns e
salia Castro.

,_

O Xoves 8 de Maio inaugura ás 20 horas a exposición de murais e collages na
galeria Sargadelos.

este duo o Xoves 15 ás
20 horas no Salón de
Actos da Fundación Cai-

xagalicia.
•TEATRO

Ü PEREGRINO
ERRANTE QUE
CANSOU AO DEMO

O Centro Dramático Galega

Narón
•TEATRO

apresenta unha peza de Xavier Lama que dirixe Andrés Pazos. Até o dia 9 no

Gustavo Freire.

COMMEDIA

Á LUS DO CANDIL

Unha peza de commedia
dell'arte da compañia Ollomoltranvia, o Sábado 10 no
Auditórib Municipal.

O Venres 9 ás 19,30 do serán no Auditório Municipal, o Grupo Crítico pon en
cena ariacos do texto de
Ánxel Fole.

Lug_o_ __

e

SOSTIENE_PEREIRA
O Xoves 8 ás 20,30 e ás 23
h. no T eatTo Principal, estrean a adaptación da obra de
T abucchi a cargo de do- director Antonio Faenza e o
~ctor Marcelo Mastroianni.
O pase é responsabilidade
do Cine clu.be Padre Feijoo.
Entrada de balde para os sóc,ios da Casa da Xuventude coas cuotas ao dia.

· O grupo Au.gasquentes fa.i
retrospeq:ión do pasado
Abril Solidário, o Xoves 8 ás
8 do -serán na sala de vídeo
da Casa da Xuventude, con
imaxes sobre o Sahara, Zaire e Chiapas.

EsPAZOS NATURAIS

• EXPOSICIÓNS
• CINEMANIDEO
TERRA

O ~oñecido fotógrafo brasileiro Sebastiao Salgado expón unha série sobre o Movimenro dos sem cerra, co que
leva tra\,allando desde 1980.
A mostra recorda .a masacre.
dos .19 labregos de Eldorado
dos Carajas (Brasil) en Abril
de 1996. Na Faculdade de
Veterinária, até o 16, de
.Luns a Venres de 9 a 21 h.

•MÚSICA .
FIA NA

ROCA

O Venres 9 ás 12 da noite
no Clavicé~balo, o grupo

Ü BARÓN
MüNCHHAUSEN

O Xoves 15 ás 20,30 h. e ás
23 h. na Casa da Cultura
(Concello, 11), pasan o filme dejosef von Baky. Entrada libre para sócios da
Casa da Xuventude.

,

ABRIL SOUDÁRIO

• EXPOSICIÓNS

Ourens.e

. Mostra sobre os espaios
protexidos de Ourense artellada polo colectivo o Brote.
Durante o mes de Maio na

Casa da Xuventude.

As Ponte.s
•TIATRO
UNHA ROSA
É UNHA ROSA

.

Raña e
Gonz:ález:
van estar na
CORUÑA,
WGOe
SANTIAGO.

Da autoria de Suso de Toro, dirixida por Eduardo
Alonso e interpretada polo
TeatTo do Noroeste. Os dias
13 e 14, Mércores e Xoves,
no cine Alovi ás 20,30

Ponteve-d ra
• EXPOSICIÓNS

MEMÓRIA DE LUZ
CONTENEDORES
Din Matamoro expón no\fOS experimentos coa cor,
n-a sala Marisa Marin:tón.

T erras, tecidos, pedras, fios,
cristais ou cordas ... mate-..
fiais que emprega Maria
Xosé Díaz, para conseguir
unha obra de equilíbrio xeométric'o e forte sensibilidade. Até o 11 de Maio de
19 a 21,30 h. Sábados de
12 a 14 h e de 19 a 21,30 h,
e Domingos 12 a 14 h, na
sala de-Caja .Madrid.

de música folk apresenta o
seu novo traballo Agardan-

•TEATRO

·do que pase algo.

UNIVERSIT ÁRIO

RAÑA~GONZÁLEZ

Continua no f'.rincipal a 11
Mostra Internacional de
Teatro Universitário. As

Mú'.lica infrecuente con

•

Agardando
quepa.e
algoéo
álbume que
andan a
presentar os
Fía na roca.
OVenres
farano en
LUGO.
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sesións son ás 20 horas e ,
ainda estamos a tempo .de
disfrutar de Cuento en
azul da Un.iversiclade de La
Laguna o Xoves 8; Actos
aptos, de Herminia Rodríguez, da Universidade Carlos 1II o dia 9; La fuerza de
la costumbre de Thomas
Bernhard, da de Zaragoza o
Sábado 10; Calvinó, ou se
unha noite un viaxeiro .. ;
de Italo Calvino, de Pontevedra ÓDomingo 11
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Porto, do Son
• EXPOSICIÓNS
MADEJRA

(

Xosé Manuel Maneiro expón tallas de madeira na
Casa da Cultura. Até o 11
de Maio de 20 a 21 h .'

Porriño
• EXPoSICIÓNS
!losa Veloso
mostraos
seus

t

traballos no
· PORRIÑO

l

' ;

~
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Convocatórias
PRÉMJO MANUEI:, MARIA
A .Libraria Casald.errey de Marin cria o
certame de poesía Manuel Maria, que
concede 50.000 pta. ao primeiro pxémio
e duas mencións especiais (cada unha
cun lote de dicionários, atlas e outros libros) aos poemas dos alunos de primária
e secundaria das comarcas do Morrazo e
Po11tevedra. O poemas teñen ·que ir dos
6 aos 70 versos, de temática e comnosición libres. A entrega ha ser por trtplicado e baixo plica, co text'.o e~crito a
máquina e a dobre espazo, coa indicación no sobre "Para o primeiro prémio
de poesia Manuel Maria", antes do 13
de Setembro de 1997, na Libreria Casalderrey: Jaime Janer, 7. 36900 Marin.
CURSO DE PLANIFICACIÓN
LINGÜÍSTICA

mento ás fontes teóricas. Xabier Falcón doutorouse na Üniversidade de
Barcelo~a cunha tese sobre a planificación e despois traballou como investigador na mesma universidade e
na do Estado de New York, en Búfalo,
e na Boise State tamén nos USA. Ac- .
tualmente está en Deusto. O curso
durará 15 horas, os dias 6 e 7 de Xuño
no Salón de Graos de Filoloxia, cunhas cuotas que vap das 7.000 pta. para
sócios das CTNL, á's 10.000 para os
que non o son, pasando polas 5.000
que haberán de pagar parados e estudan tes. O curso conta co apoio do ·
Departamento de Galega da Universidade de Santiago que ficará reflectido nos diplomas. A inscrición está
aberra até o 15 de Maio na CTNL:
Rua da Ponte Pequen.a, 1-Y1• Santia·
go. Maior información nos teléfonos
(.986) 57 03 28 e (981) 56 22 65.

A Coordenadora de Traballadores de
SIMPós10 INTERNACJoNJ\L
Normalización Lingüística (CTNL),
DE BILINGÜISMO
- oferece o vindeiro mes de Xuño en
Santiago o seu segundo curso neste
ano. Serán dous días nos que o profe- . A Faculdade de Filoloxia de Vigo propón para o mes-de Outubro, o primeisor e investigador Xabier Falcón, faro simposio internacional sobre o bilará sobre os principais obxectivos da
lif'!güísmo na cidade, baixo o título
planificación a través dun achega-

Co~unidades e individuos bilingües.
Os responsábeis da organización sor:i
Anxo Lorenzo-Suárez de Filoloxia galega, e Carmen Cabeza-Pereiro e Xoán
Paulo Rodríguez, da área de Lin~ís'ti
ca xeral, debuxan un simposio encargado de promover o intercámbio en
cinco áreas de investigación: planificación lingüística e desenvolvimento,
constr-ución da identidade nas comunidades bilíngües, análise da conversa
bilíngüe, adquisición bilíngüe e linguaxe infantil, e línguas en contacto.
Para o congreso contan coa presenza
de figuras como: Louis-Jean Calvet,
Robert Chaudensorí, Peter Aúer, Joan
A Argente, Peter H. Nelde, Alessandro Duranti, Christine Deprez, Charlotte Hoffmann, Sarah G . Thoma on,
Ceil Lucas, Jordi Colomina, e os galegos Henrique Monteagudo, Mauro A.
Femández e Celso Álvarez Cáccamo.
Hai un primeiro prazo de inscrición
que chega até o 30 de Xuño cunha
matrícula de 8.000 pta. para estudantes ou de 15.000, para o resto. Tamén
hai outro prazo que comeza o 1 de Xullo, pero que sube as taxas a 10.000 e
18.000 pta. Facilita roáis información
a doutora Carmen Cabeza: Faculdade
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•MOSICA

critor checo presurrealista
Franz Kafka e á Praga do
seu tempo, a través fotos,
libros e outros documentos.
Até o 19 de Maio . .

FESTIVAL ROCK
O Xoves 8 ás 20 h. no Pavillón de Sta. Sabela con La
Polla Récords, Embrace me
ocean, T úzaros e Clan Moriarty. Entradas a 1.000 pta.

ÜALEGOS NA DIÁSPORA
Na Faculdade de Económicas expoñe_n as fotografias
de Delmi Alvarez. Os contrast¡::s, da fortuna á loucura, que a emigración provocou en moitos galegos.
·
Os ARCOS DA DERROTA

É o título da exposición de
Rosa Veloso no Centro
Cultural municipal e que
estará aberta até o dia 30.

• EXPOSICIÓNS
PINTURA E
_ARTES APLICADAS~
A Casa do Coxa expón per. to de un cento de obras das
criánzas que asistiron aos
obradoiros de plástica da
pintora Oiga Martín. Da
pintura ao óleo até a escultura en madeira, estarán
até o dia 14 de 20 a 22 h.
Domingos e festivos de 12
a 14 e de 20 a 22,30 h:

•DEPORTES

EN BICI

Prémio ciclista "Letras Galegas" ás catro· da tarde do
Sábade- 10 na praza Castelao. Circuito urbano para
éategor ias principiantes •.
alevins e infantis e circuito
interurbano de 60 quilóme. tras para cadetes e mulleres.

Santiago
•DANZA
LA ROSA SlN PORQUÉ
Do 15 ao 17 ás 22 horas na
sala Galán, a bailarina e
coreógrafa catalana Marga·
rita Guergué apresenta La
rosa sin porqué, un traballo
que leva representando por
todo o mundo desde 1992.

...

PRÉMIO BLANCO AMOR
DE NOVELA LONGA

O Concello da Póvoa do Caramiñal,
convoca a XVI edición do prémio Blan·
co Amor de novela longa, que oferece
dous millóns de pesestas. O pi:azo de admisión é até o 30 de Xullo de 1997 para
textos de máís de 150 fólios escritos a
máqµina a d~bre espazo e por unha cara. Hai que asinar cun lema e ocultar os
dados persoais nun sobre adxunto. Envios ao Departámento de Cultura. Concello da Pobra. 15940 Pobra do Carami.ñal. Teléfono (981) 83 04 05.
ASOCIACIÓN GALEGA
DE XERMANIST AS
A Asociación Galega de Xermanistas
convoca a todos/as novos interesados
en coñecelos de perto a unha xuntanza informativa en Santiago na Li braría Maria Balteira, Rua Nova de
Abaixo 7 o vindeiro Marte , 13 de
Maio, ás 19 horas.•

Do TARGóTico
AO MANIERISMO

Até o 25 deste mes en Fonseca os arrecendos andalusis.

A Fundación Eugenio Granell mal).tén; no Pazo de
Bendaña, a mostra sobre a
obra teatral de Eugenio
Granell. ·Os Xoves, ás 20
horas, fan visitas guiadas.
Ademais pódense solicitar
visitas guiadas e obradoiros
para _J;TUPOS.
ANTONio' SAURA
lM~lNA,, 1956-1996

O Auditório da Galiza alberga a mostra retrospe~
tiva-do pintor Antonio
Saura que resume as duas
.etapas fúndamentais do
artis_ta: a gráfica en papel
do Musée Rath de Geneve, e a máis recente do
Decenário.
NOVOA, TERRÁGNI E
CRIADO .

O Centro de Arte Contemporánea oferece a mostra
do pintor Leopoldo Nóvoa
(até o 8 de Xuño), outra
• EXPOSICIÓNS
con bocetos e proxectos do
FRANZ KAFKA .
arquitecto Giuseppe Terragrii (até o 18 de Maio),
A Fundación Eugenio Gra- . e tamén En tempo furtivo
nell ten no Pazo de Benda(pezas desde a mesiña de noiña unha mosi:ra sobre o este) qe Nacho Criado.

Concerto de blues o Sábado
10 as doce da noite no
Aviador (Travesa do Porto).

CERO GRAOS KELVIN
ÜSAROMAS
DI;: i'.\L·ANDALUS

ÜRANELL E O TEATRü

MANZANARES DELTA

/U festas do
Ascensión
en

SANTIAGO

Con obra feita en New
York de 1954 a 1955 . Na
lgr~xa da Universidade.

ªº

•MÚSICA

•CINEMA

WILLIAM KLEIN

Ou as reladóns entre a Galiza e o Portugal do século
XIV
XVII, a través da
explicación de catro entendidos galegos e outros
tantos portugueses, xunto
un fotógrafo por cada ban- da, froito da colaboración
entre o Museu do ·Pavo Galega e a Funda~aó ·Calouste
Gulbenkian. Até o d ia 31
de 10 a 1 e de 4 a 8, ágás
Domingos e festivos, no
Museu do Pavo Galega.

Sanxenxo

Vig'--o_ _ __

_1

e Xosé Manuel Sanma~
Bouza, sob o título "O movimento guerrilheiro galego:
. de LAR ao EGPGC".
COLECCIÓN ARCO

Rianxo

As LETRAS

de Humanidades . Apartado 874.
36200 Vigo. Teléfono (986) 81 23 59.
Cor~eo electrónico: cabez~@uvigo.es.

.
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EMIUA SALGUEIRO
Pintura na galeria Citánia
até o dia 29. De 18,30 a
21,30, Sábados e festivos
pecho. ·
XOSÉ

O Xoves 8 ás" 8 do serán no
Centro Galego de Arte
Contemporánea, falan ao
redor da colección ARCO,
o escultor Ulrich Rückriem
· e o crítico Alexandre Melo.

L. VEGA

CoRCOBAOO
&MANTARAY
En directo, o Xoves 8 ás 12
da noite na Casa do Patin.
SINFÓNICA DA ÜALIZA

O Xoves 8 ás 21 h. dentro
do ciclo de abono do Auditório da Galiza. Dirixe Daniel furding, para interpretar obra de Bi:ahms e Bruckner.

•HOMENAXE
Pintura na· galeria Eine-C
até odia 15.

25 ANOS DE ÜRÁNCOLA,
VILAMORENA

ÁNXELHUETE
Pintura na galeria SCQ até
odia 17.
XOSÉ FREIXANES'
Pin.tura na galeria Trintá
até o 15 de Xuño.
CARLOS MATOS
Retratos e óleos· sobre vidro na Libraria Balteira até
o-dia 15 .

• CONFERÉNCIAS
SEMENTE .
DUMHA TERRA LIVRE ·

Estudantes 'Independentistas
artella tre's conferéncias sobre o proxecto independentista galega, na Faculdade
de Xeog!afia, História e Arte. O Martes 13 ás 20 h. na
aula 5, con Xoán López Pérez e Bernardo. Penabade
que falarán sobre "Os alicerces do independentismo:
de Galiza Ceive a Asembleia do Povo Unido". O
Mércores 14 á mesma hora
e lugar, falará~ Antón Gar·
· cia Matos, após o pase dun
v.ídeo sobre "@.s pres@s
independentistas galeg@s' e
a luita anti-repressiva". Xa o
Xoves 15 ás 19 h. na aula 9,
falarán Antón Arias Curto

MÚSICAS DO MUNDO

Ás 23 horas na Praza do Toral: o Xoves 8, Rasha do Sudán; o Venres 9, Farah Maria e os seus boleros; o Sábado 10, Sharmini da Índia e o
Domingo 11, os galegos de
Mutenrohi. Ademais, con
motivo das festas da Aseen•
sión, pasaruas, teatro, orfeóns, bandas de música, orquestras, exposicóns, etc.

Ap.ó~ 25 anos de que o can- .
tor da Revolución portuguesa, José Afonso interpretara por primeira vez o
Granda/a en Santiago, unha
comisión na que aparecen
Xesus Alonso Montero, Isaac Dfaz Pardo, Uxio Novoneyra ou Ramón Villares,
e_ntre outros, veu artellarlle
unha homenaxe. A edición
REAL FILHARMONIA
dun cartaz comemorativo
DAÜALIZA
co apoio· da asociación de
,,.
comerciantes da Zona VeNo Auditório o 9 e o 21 de
lla,· a celebración do debate,
Maio, ás 21 horas. Gilbert
25 anos de movimento estuVarga dirixe o primeiro
diantil, e o compromiso clalconcerto e Helmut Rilling
gunhas librarias (Abraxas,
o segundo.
Couceiro ... ) de exposición
de textos sobre o Zeca foron
MúSJCA INFRECUENTE
alguns dos .actos artellados.
A Faculdáde de Ciéncias de
O duo Raña-González toSantiago dall~ á Aula Magcan o Venres 9 ás 20,30 na
na o nome do artista cunha
Aula de Cultura de Caixa•
. pÍaca· realizada por Acisclo
galicia.
· Manzano. De remate o Xoves 8 ás 17 horas no Audi•TEATRO
tório de Galiza, de~cobren
oÚ~a placa ·na que a cidade
ESCOLA DE BUFÓNS
de Santiago réndell homenaxe após 25 anos interpreA nova comédia de Ollot.ar, por primeira vez nun
moltranvia ·chega ao Teatro
. acto p\]blico, a Grandola,
Principal, os dias 15 e 16.
.Vila Morena. De ·seguido a
. Banda Municipal de Música
UBU PRESIDENT
interpretará a canzón falando ao remate o alcalde XeNo AudÍtório de Galiza os
rardo Estévez_, Xesus Alonso
dias 10 e. 11, Sábado e DoMontero, Uxio Noyoney!a
mingo, pola compañia E!s
e Emílio Pérez Touriño.
]oglars ás 21 hor.as.

(Kjaerliguetens kjotere.
Noruega 1995. Cor, 109
min) O Xoves 8 ás 20,30 h .
no cine Ronsel, pasan iste
filme de Hans Petter Moland. Ao remate o cine clube
Lumiere celebra o seu IV
Aniversário, con festa rachada, petiscos e viños do
país no vestíbulo. A entrada
para a película custa 400
pta. Para o Xoves 15 teñen
anunciado o pase de Teño
unha casa (España 1996.
Cor 120 min). dirixida por
Mónica Laguna.

contan cun
festival rock
no que
participan
La Pollo,
Embrace me

oceon,
Túzorose o

Clan
Moriorty, na

foto
annados de

600.

Publicacións
0

PAPORRUBIO

Número 11 d'O Paporrubio, publicación
sobre ornitoloxia que edita en Vigo
Francisco Tizón. Emprega maiormente o
castelán, tamafio médio fólio e 36 páxinas en branco e negro, que aportan in·
formacións sobre as aves cada dous meses. Neste número destacan as consideracións sobre a herdanza nos canários de
canto, o estándar do
"Buchón
marchenero", e o canário "Bruno
clásico". Tamén fan apontes sobre o manexo e alimentación de loros,
as cores dos paxaros ou outras
publicacións. Para calquer información hai que ·
dirixirse ao Paporrubio: Camiño do Laranxo, 33. Teis.
· 36216 Vigo. Teléfono (986) 45 28 95.+

• EXPOSICIÓN.$
ACHÉGATE Á ARTE

O Colectivo lrrnaslexos abriu ,na Asociación de Viciños
de Xoán-Poulo (Vista Mar,
6), unha mostra di~lgativa
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XOAN COSTA

CX)

•Vendo Opel Corsa, curto, de cinco
portas, en bon · estado e a moi bon
prezo (250.000 pta). Baixo consumo.
Interesados chamar axiña ao (981)
58 59 59 . .
• O próximo 1 O de Maio, na Asociación Máximo Gorki, iniciaremos
o Torneo de Xadrez Amizade, a 6
roldas. Trofeos para os 5 primeiros
gañadores, e regalos para todos os
participantes. Aberta a inscrición de 17
a 20 h. de Luns a Venres, en Marqués
de Valadares, 14-1ª, oficina 5. Vigo.
• Véndese temário de oposicións
do ano 89 de língua e literatura española, para o carpo de mestres
agregados de bacharelato...Son 100
cadernos pero faltan 15. Prezo a convir, ainda que económico . Interesados/as chamade ao teléfono : (986)
43 89 12. Vigo.
• Grande oferta de discos e casetes. Prezos interesantes. Perguntar
por Baños no (988) 21 05 85.
• Está na rua o n2 4 do Abrente, vozeiro de Primeira Liña (MLN): 1 de
Maio: Hai que reaxir! ; análise sobre o
Movimento Antimilitarista Galega no
proceso de libertazón nacional ; artigas
sobre a situación das presas e presos
independentistas galegas, e sobre a
unidade territorial e a unidade lingüística galega-portuguesa; e un texto de
Chus Pato sobre o livro de Emílio
Arauxo Cinsa do vento . Lé e difunde a
prensa independentista revolucionária !!! Solicita-o de balde escrevendo
para o apartado 760 de Compostela,
incluindo o teu enderezo e un selo de
35 pts (para gastos de envio). Tambén
números atrasados. Podes pór-te en
contacto con nós tambén nos apartado 57 de Ferrolterra, 575 de Lugo, 569
de Ourense e 3258 de Vigo.

ª

Baliza canta con participación artellada no Comité Nacional Galega Preparatório onde hai organizacións xuvenis, estudantis e de solidariedade
de todo tipo. O Comité ten a función
de coordenar a delegación galega ao
" Festival, se che interesa a idea ponte
en contacto na Rua do Vilar, 29-1
15705 Compostela. O nº de canta para aportacións solidárias é 2091 0000
37 3002028160 de Caixa Galiza.

ª·

• Comunícase a todos os músicos
interesados en participar nunha
experiéncia con sons improvisados que poden acudir os Xoves a
partires das 22,30 a A Gaita Grileira,
na rua Chao, de Vigo, co fin de configurar un núcleo de persoas disposto
a aprofundar na improvisación e experimentación de cara ás xornadas
que se celebrarán en Maio. Máis información no teleione do Centro Cultural de Valadares (986) 468684.

• Gal/aecia, un espazo de 350 metros
cadrados para espectáculos, no cerne
da Galiza histórica: a Baixa Limia Galega/Serra do Xurés. Rock, Folk, Música Popular, Cabaret, etc. Se desexa
actuar neste local mande información (currículum, maquetas, CDs, videos, etc, asi como datas dispoñíveis
e condicións económicas e materiais ... ) ao enderezo : Gallaecia, rua
Joaquim Loureni;o, 1-soto, Mugueimes 32880-Moinhos (Ourense). Absterse grupos que non fagan as letras
ou diálogos en galego.
• Merco concertos de grupos españois anos 80 (La Mode, Paraiso,
Polanski , Glutamato Ye-Yé , Aviador
Oro ...) Contacto: Xabi . Telefone (981)
178110 (de 15:30 a 19:30).

• A Asembleia da Mocidade Independentista tem aberta umha conta de solidariedade com Ana Hortas. Faz a
tua aporta90m solidária em 2091 0000
32 300 202 9070 de Caixa Galiza. ·

• Véndese planeadora-paseo con
motor foraborda (Jonhson 35 cabalos)
con remorque. Bon prezo . Interesados chamar de 20 a 22 horas ao telf
(986) 30 1o 96.

la

• Nativa dá clases de francés a
calquer nívei. Interesados dirixirse
ao Apartado de Correos 709. 15080
A Coruña, ou no telf. 22 80 33.

1

•Vendo vitolas (selos de puro). Interesados escreber ao Apartado 43 de
Viladecans (CP 08840). Catalunya.

:k

• Sons de loita. Faite co catálogo da
nova distribuidora de música indepenente e autoxestionada. Podedes
atapar ska, reggae, punk, rap, fusion,
comprometida coa esquerda internacional , así como coas luitas dos povos repre&aliados. Tamén autocolantes , libros, etc. Para recebelos escrebede á Caixa de correios 3242.
36080 Vigo.

• Traspados locaJ en Vigo na zona
do Corte Inglés-Hospital Xeral. Razón no Tell. 41 03 21 .

1e

• Este verán vaise celebrar en Cuba o XIV Festival Mundial da Xuventude e Estudantes, do 28 de Xuño ao 5 de Agosto. Por primeira vez

ta

e

• Música. Preparación de oposicións. Ensino· primário e secundário.
(986) 23 54 72 .
• Yendo casa de pedra para destazar en Cortegada da Límia. Paredes
de granito gris con pedras de 50x100
na sua maioria. Balconada artística
de 25 m. Bon prezo. Interesados chamar ao (986) 42 20 93)

• Espín Records distribue en exclusiya para a Galiza; o CD Silencio; do
grupo madrileño de rock reivindicativo
De Prestao; por só 1.800 pta.+gastos,
pídeo a: Espin Records. Praza Maior,
9. Camariñas 15121. A Coruña.
• Xa á venda o novo CD de Sobre' karga. O seu título é Flores Negras,
editado por Clave Records. Podes pi. llalo (1 .900+gastos). escribicido a: Xosé Manuel Lema. Práza Maior, 8. Camariñas 15121. A Coruña.
• Vendo accións de A Nosa Terra.
a 4.000 pta cada unha por precisar
do di(ieiro .Teléfono (986) 26 40 57.

• Gralha, vanguarda informativa, vai
polo número 15. Ainda nom assinaches? Nele incluí a reportagem "Centos de manifestai;óes conforman a
crise nacional", Expo 98 de Lisboa ,
MRTA: a rendii;om _impossível, BD e
notícias de música, língua, etc. Apar-tado 678. 32080 Ourense.
• Oterécese autónomo reponsábel ,
preséncia agradábel, con coche e experiéncia en lugo, Coruña e Astúrias.
Pode ser días alternos ou fins de semana . Teléfooe (982) 33 17 00 , a
·
partir das 9 da noite.
• Precisanse 1 ou 2 persoas para
compartir piso en ferrol, na rua ·Ferro Couselo . Perguntar no teléfono
(981) 36 34 72 ou no 36 35 67, de 9 a
1 e de 3,30 a 7.
• Mil-homes, Grupo G~i da Corunha esta a vossa disposii;om para
qualquer informa~om ou segestom
no apartado 24. A Corunha 15080.
Solicitai-nos a noss·a Ghaiseta e nom
dubides de por-te en contácto com
nós, serás bem-vido. (Agradeceri amos nos remessedes 40 pta. en selos para gastos de envio).
• Non te peches! O colectivo Gai de
Compostela está ao teu s;ervizo con información , apoio aos teus problemas e
actos lúdicos. Deixa-te caer polo noso
local. Luns, Martes e Xoves en Entremuros, 16-baixo. 15780 Santiago.•

HORIZONTAJS

l. Tívenlle odio 7. Dez veces cen 9. Ao revés, entrega algo a alguén 10. De bastante 12. Profesión de
fe dos católicos 14. Non relixioso 16. Nota musical
17. Vagas 19. Desprazarse ata _o sitio 20. Adverbio
que designa o que está preto no espacio ou próximo
no tempo. 22. Sufixo que sign_ifica.ocupación ou
oficio 23. Diario Oficial de Galicia 24. Porá á vista
27. Cousa que fa¡ rir 29. Existían 31. Ao revés, que
non ten compañía 32. Crenzas que ten unha persoa
35. Que non ten compañía 36. -Mariüeiro 38. _Extravagantes de xenio ou condl!ta 40. Parte final do
intestino 41. Casaría 42. Momento, ciportunidade
43. A intelixencia eterna ..
VERTICAIS

2. Cederei, doarei 3. Marchade, saíde 4. Aproplado, edecuado 5. Símbolo do sodio 6. Verá, mirar~
7. O mesmo que moi 8. Concello de Lugo 11. Vapor, emanación · 12. Produciron, enxeo.draron 13.
Sentimento de pena, compaixon. 15. Cal quera das
partes do corpo 18. Oialectalmente, deste 21. Que
non teñen enfermidade 23. Ceder gratuitamente
25. en grande abundancia 26. Esmiuzas Un.ha cousa
co relador 28. Filio de Abraham 30. Cocelo sen
auga nin aceite 33. Entrega a alguén 34. Pasan o
arado 37. Xunte, reúna 39. Escampa, para de chover 41. Contracción.+

Caldo de. letras
das artes plástica que conta co n obra de máis de 20
coñecido artista .
ARTE ANlA
Expo ici n de rraball s arte án da muller o día
7, 8 e 9 de Maio de 19,45 a
21 horas na l nxa do e ncello. Organiza a vocalia da
Muller da Federación Viciñal "Eduardo Chao" co fin
d amo ar o rraballo feí tos du ra nte o último ano.
PoRTELA E R1os

Pedro
Guerra

apresenta o
disco Tan
cerca de mi
o Venres 9
en VIGO.

L. Porreta e X.F. Ríos, pintores xeométricos, expoñen na
Nova Sala Caixavigo (Policarpo anz, 26), até o día
13. De 18 a 21,30. Domingos e festivos de 12 a 14 h.

en pequeno formato, desde
o rea lismo até a abstraeción, do pintor valenciá Joaqufn Sorolla.

Mí!

XE

us CASAL

SQROLLA
No centro Caixavigo obra

No Nova Olímpia, o Sábado 17 ás 21,30 da no ite.
ÜR8UESTRA CLÁSICA
DE ANNES

XENXO

O Mércores 14 ás 20,30 h.
no Centro Caixavigo. Obra
de Ravel, Brahms e Bizet di-

Óleos na cervexaria Taberna (Fermin Penzol, 14).
Até o 15 de Maio.

• REGUEIFAS

•MÚSICA

CERTAME NACIONAL

PEDRO GUERRA

O cantautor canário apresenta o novo disco Tan cerca de mí, o Venres 9 ás
22,30 no centro Caixavigo.
Billeteira telefónica no
(986) 23 80 51.
CORCOBADO
&MANTARAY

FOTOGRAF!A
Na sala de exposicións de
Ca ixaga licia de Yolanda
Fer~er até odia 30.

AUSTRAL!AN BLONDE

Pinturas ao pastel na Sala
de Arte Caixavigo . A ~é o
dia 13 de 18 a 21 h, e Domingos de 12 a 14 h.

ARTE E NIHILISMO
A Casa das Artes expón ista
mostra colectiva até o 11
de Maio. Participan Fernando Casas, Ignacio Caballo Trebol, Toño Barreiro, Alfredo Olmedo, Juan
Carlos Meana, Ignacio Pérez-Jofre, Juan Loeck, Alberto Barreiro, Miguel Copón e Marco A. Valiño.

(G . Espino, 2) . Entrada a
900 pta.

O Sábado 10 ás I2 da noite,
Iguana.

na

Los PORRETAS
Actuan xunto un grupo invitado, o Sábado 10 ás
21,30 da noite no Anoeta

rixida por Philippi Bender.

Na semana do 12 ao 17 decorre o III Certame Nacimwl
de Regueifas que artella o
Centro Viciñal de Valadares
en colaboración con outras
organizacións do país. Para
o 16 e 17, o cubano Alexis
Díaz Pimenta iinpartirá un
taller de teatro improvjsado.
O dia 16 ás 21,30 no Planta
Baixa, aa4an os Rimadores
do Hip-Hop, con integrantes

do Colectivo Urbano de Santiago,' Kontainer de Lugo e
ourros grupos galegas. E o 17
de Maio ás 20 h. no Centro
Caixavigo, ten lugar a müStra
de cantos ao desafio, con
.t\.lexis PiÍnenta, José Tre,
veso El Repuntin (Múrcia),
Calviño de Tallón e Antó,
nio de Zara (Bergantiños), e
Delfin e Marinho (Ponte da
Barca. Arcos de Val de
Vez). O 18, á mesma hora e
lugar, celebran un desafio de
baile tradicional e un con-

certo de músicas improvisadas con membros dos Carunchos, Retrincos, Noitarega,
e Pinto Dherbón, Ribeira
de Louzarela e outros regueifeiros. Maior información no: (986) 46 86 84.

•TEATRO
UNHAROSA
· É UNHA ROSA
Teatro do Noroeste apresenta unha comédia de medo
de Suso de Toro, o Sábado
10 ás 22,30, e o Domingo
11, ás 20,30. Dirixe Eduar- ·
do Alonso. Reservas no teléfono (986) 23 80 51.
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Vilamartin

G

Trece pazos lucenses..

• EXPOSICIÓNS
SANTIAGO ÁLVAREZ:
UNHA VIDA DE LOITA
No concello de Vilamartin
de Valdeorras, mosrra-homenaxe a 53antiago Álvarez.
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•LEITURAS
PRÉMIOS ESQUIO

.O Xoves o ás 10 horas na
Casa de Galiza, presentación dos libros dos Prémios
Esquío coa preséncia de
Xosé Miranda, Manuel
Rico, Lino ,araxe e Francisco Morán. +
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XosÉ A. GACIÑo

Viaxe polas ·terras de Anxel Fole
-0-

.•

CA~ME

se respira nos ambientes, na
fala ou en moitos dos personaxes que ainda viven . En Hospital cada dia está a sua preséncia, na casa dos Quiroga ao pé
das duas incríbeis árbores de
dez troncos que a nai de Marica Campo lembra cando se
prantaron e na memória do Zoqueiro que continua a gardar o
incríbel conxunto no que so ~
brancea a lgrexa toda ela de
mármore con tres pezas arquitectónicas, seguindo, como
chama o guia a atención pala
sua singularidade , a maneira
italiana co campanário separado . .Fole descríbea con todo luxo de detalles en O Tesouro.

VIDAL

Foi Lois Dieguez o mes~re de
cirimónias que oficiou a viaxe iniciátic·a percorrendo o
-1!1cio baixo. os auspicios de
Anxel Fole. O autor de A canción do vagabundo ou Monólogos do espello tirov das pá• ·
' xinas de .Terra Brava e A lus
do candil unha manchea de
lugares, paisa.xes e personaxes que convertiron a excursión proxectada polo Clube
Cultural Valle lnclán nun encontro cun país aínda descoñecido _da man dunha extraord i nária combinación de
escritores. Literatura por
partida do.bre, se se quer,
nunha viaxe proxectada como homenaxe ·a Fole e que
foi seguida con extrema atenc_ió n potas setenta persoas
que participaron na excursión.
A rota partiu de Sarria cara o
lncio e como lugares de encontro para se deter na obra de
Fole, o Val áe Mao e o santuario de San Eufrasia, Hospital,
Ferreiria, Viduedo ou as fontes
onde nasce o Cabe. A realidadé confundíase nas palabras
de Lois Diéguez, en cada casa
e en cada lugar había un canto
e o mesmo Fole podia aparecer referenciado en calquer rec un ch o. Que o mesmo "Zoqueiro" abrise as portas da
lgrexa de Hospital mentras dicia diante do sobriño do escritor que "élon Ánxel só quería
que pasease por ai con el máis
eu non tiña tempo" non foi máis
que un episódio de como Fole
conseguí.u aliteratar a·lncio.
· Pero esas eran tamén as terras
de Marica Campo, Fiz Vergara
Vilariño ou o lembrado Lois Perei ro a quen Diéguez mentou
· pontualmente. Aproveitou tamén
para chamar a atención sobre o
esquecemento que sofre o interior de Galiza a pesares da sua
rjqueza histórica e paisaxística.
A unha beira fragas con casti1 eiros, máis adiante os 1 vales do
Mao e o Cabe cunha flora en explendor, multitude ·de acácias,
.agachados petrogrifos e resquicios de castros, augas da saúde
e cavas naturais, pegadas arábi-

Ao redor do Hospital do Íncio, escrebeu
Fole os relatos de TerTO Brava.

follaxe lostregante dos choplos
da ribeira, revolexaban as anduriñas. A farturenta beleza do val
enchía os olios de ledícia. O sol
da tardiña baixa faguía arder o
mauro fito dun alciprés coma un
tachón" escrebeu Fole para talar
do val do Mao.

gas e sinais dos templários , -que
Diéguez pescydou nun estudio
publicado en Anxel Fo/e. A luz
da Fata (ANT)- riqueza artística
en igrexas, casas e pazos tradiCionais nunha terra de mármore
e todo isto mal combinado cun
abandono da povoación que deixa as aldeas valeiras.
A primeira parada é San Eufrásio
onde a preséncia dos templários
se fai visíbel , dentro resplandece
o mármore da zona nas tumbas
con grandes lousas e mesmo no
camposanto que , como norma
na zona, aparece dentro do adro
e rodeando á igrexa. Fóra non
seria extrano que aparecesen
águias ou falcóns voando como
fai saber Lois Diéguez, documentado coñecedor da zona. "Antre a

Polo camiño ian quedando a
casa de D. Gaspar e D. Crisanto para se adentrar na frondosidade da devesa e distinguir os
sabugueiros, os treixos , as cerdeiras ou as nogueiras. é tempo tamén para que o sobriño do
escritor, Emílio Fole, cante como o seu tia no tempo que viviu
no lncio na casa dos Quiroga,
como profesor dos tillos , deixou
de ir a misa despois de que, ao
asistir por primeira vez inducido
pala señora da casa por medo
de que resultase sospeitosa a
sua auséncia , comezase a gritar no méio da cirimónia "alabado sea el señor". Para Lois Diéguez con esta estratéxia o escritor homenaxeado non estaba
a dar mostras de tolicie senón
que conseguia burlar de forma
intelixente en extremo o estricto
control da época.
Terra Brava está escrito en
boa parte nestas terras e asi

Para continuar a rota é bon surprenderse coas fontes nas que
nasce o Cabe camiño da Ferreiría do lncio onde as augas
cheias de ferruxe marcan unha
aldea na que o grande balneário abandonado da canta do
que poido ser un tempo no que
a saudábel riqueza natural foi
quen de atraer multitude de visitantes. Tranquilidade propícia
tamén para escribir, pontualiza
Lois Diéguez, deixando cair algun nome de escritor que se foi
refuxiar ao lncio para dedicarse
con sosego á literatura no lugar
que para Fole resulta "pintoresca, unha aldea típica da montaña galega, con moitas pincheiras, con vellas casas sobar dos
penedos e calzadas por onde
baixa ruxindo a iauga dos ba1lós . Algunhas casas teñen
grandes solainas ou balcós corridos sabor do río chamado
Antígua, que ven da Reixoá. Iste ria , que pra moítos é o primeíro Cabe , polo vrao , deixa
enxoito o seu quenlle , cheo de
riarengo s; sigu e a correr por
debaixo da terra".
"Din que os galegas vémola nosa
terra verde con ollas de namorado" fixo dicer Fole a unha das
suas personaxes . Da man de
Lois Dieguez que seleccionou
textos e lugares, percorreuse o
lncio cos ollas namorados de Fole, "na mesma soleira da Galiza
arreciada. A media légoa deiquí
empeza a terra brava dos lobos e
das águias. (... ) a Fisterra da Galicia dondiña i agarimosa". +

•SUPER OFERTA • · SUPER OFERTA e SUPER OFERTA •
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M~NHO

EXP.RESSO

VIAGENS
SAIOAS DO _
PORTO

TELF. (07 - 351S1) 82 48 93 - FAX 23 798
V_ALEN~A DO MINHO
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Pobres
mozos

I

I

U

n informe soéiolóxico
que se difunde es tes
días destaca que a po,
breza é cousa de mozos. Máis
dos dous tércios do que se cha,
· ma «pobreza severa» está com,
posto , no conxunto do Estado
español, ·por menores de 25
anos. Nas grandes cidades co,
mo Madrid e Barcelona, o s
men ores de 25 an os con sti,
tuen arredor do 40 por cento
do total dos pobres (incluidos
o qu e pod e ri a mos ch am a r
«norm a is» ).
A p breza n n garan tiza preci,
sament e unha lon ga v ida e
non d be xtranar que o máis
novo ocupen unha alta po r,
cenrax , pero tas cifras supo,
ñ n un d uro co n trapon to á
imaxe frívo la e sup rficial que
a maior pa rte da opinión pú,
blica ( obre t d , a ublicada)
ten da mocidade: movida noc,
ruma da fin de emana, rota
do bacallau, sex<ral.col~ock and
roll e toda sorte de e pecula,
c1on
bre as uas intención
de futuro, como e tive en
moita po ibilidade de de e,
ñalo. O que e e quece a miu,
do é que o paro xuvenil en Es,
paña é odo 45%, o índice máis
altó, con moito, da Unión Eu,
ropea (o egundo, Grécia, e tá
no 2 por cento) .

VOLVER AO REGO

I

gual qu
rccoñ c n
d ,
r it humano , d bia xi tir
un códig de d reir para a
palabra conqui radas, proibidas
ou violadas. Democrácia está no
primeiro grupo. Antes era do
povo, agora é propriedade dos
Estados Unido . Palabra pr ¡,
bidas son as de paro (hai que di,
·- cer desocupación ou desempre,
go), atasco (hai que dicer reten,
ción) ou paises colonizados (hai
que dicer en vias de desenvolví,
mento). Outras foron violadas,
como economia, que agora signi,
fica inflación e déficit público,
pero non distribución de_ rique~
za e benestar. E socialismo que
fa¡ pensar en González e non en
xustiza social ou comunismo que
nos trae a idea de ditadura e
non a de poñer en comun. •

