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Escura operación para deter ao presunto narco
Lavreano Oubiña .

Xesus Bahillo: "O Clube
Financeiro de Vigo
seryirá para relacionarse
coas empresas qo Norte
de Portugal"
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O PP despide a lexislatura cuñ forte nervosismo
entre os seus deputados
------7~----~
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Doble raseiro da UE ·
O pasado mes de Hebreiro o Consello das Comunidade Europeas
emitiu un comunicado crítico a re peito do de c ntrol que x;i t
bre as incineradoras. T amén recordou qu algúns paise están a e quecer que o mellor istema contra o resídu é a pr v nci n. Mália esta postura clara contra a incin ra ión a pro! da reciclax , a
Unión Europea vai subvencionar con mái de once mil millón d
pesetas o plano de Sogama. T anto é a i, que a incineraci ~ n levara· e
o 75% dos fondos de coesión que Galiza recib .
Como se pode entender este lais ez faire de Bruxela , obre todo n
comparación coa rixid ez coa que e aplican as demai política comunitárias, señan as cuota do leitc, seña o desmantclamento pesqueiro? +

·Aprobada a lei de.residuos sen consenso social
e co voto negativo da oposición
(Páx. 4)

Denúncian a un profesor da Universidade de
Vigo por ·apropriarse dunha subvención
(Páx. 14)

Aentrada na OTAN propiciou o fin do golpismo
e dos GAL, segundo Felipe González
(Póx. 15)

Pilar García Negro: 'A cultura galega '
está en tal situación que péquenos cámbios
poden ser,revolucionários'
(Páx. 26-27)

GUÍA DE FESTAS POPULARES DE GALICIA
Xosé M. González Reboredo
Vítor Vaqueiro
-·
Festas do _ciclo anual, patronais,
la_icas· romarías ...
Uriba gula completa e actualizada,
_con máis ele 200 fotog'rafías
a toda cor, cac!ros informativos,
mapas e ín~lices -

..

Xosé Manuel Beiras comeza a pre-campaña na
quinta província galega
Actos e exposicións reivindican o centenário do
pintor Maside

FUNDADO EN 1907

Nº786•200PTA

Os Fondos de Co~verxéncia finanzan obras supérlluas
como parte da campaña eleitora~

Aexcavadora do PP, en campaña
Xunta, Deputacións e Concellos traballan na véspera de eleicións coma Trinidade
das Obras, pero o visíbel esforzo das excavadoras do PP non atende planifica..c
ción· nen prioridades senón actos inaugurais no que o importante será a
publicidade e a confirmación clientelar. Os case 27.000 millóns dos Fondos para o
Desenvolvemento Rexional (FEDER) para o 97 concéntranse en obras de campaña. _
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O Estado de Obras Eleitorais decretadó . polo governo de Fraga, destina miles de millóns
dos Fondos da UE e dos orzam.entos públicos á pistas e pavimentos que resp~nden máis
ao cal~ndário inaugural do caciquismo que ás necesidades reais de cidades, vilas e parróquias.
modelo de inauguración para
dos de Atapuerca! mentrés. de obras -di o deputado do BNG
obra non pode rematar se en
abrir un Te/exorna/, estableGuiña berraba Fascistas!
tempo para as eleccións , como
e urbanista Xosé Henrique Roceuno Fraga .ao cortar a tita
o colector de marxe de Vigo e a
dríguez Peña- Como se pode
do Campus de
Non hai cartas
calificar o de medepuradora do
Ourense , o papara o Campus
ter poli-deportiLagares , o recu rsado 5 de Xuño.
de Ourense pero
vos nas aldeas e
so do conselleiro
Non habia resio PP cede á Funde Política Terri urbanizar
os
. déncias ou ser- "I
dación San Rotorial é facer un
montes? Só se 1
vizos quE} inau- .
ara as obras
programa de lim sendo, depenme ocorre cali écnicos da
dente qo Opus
ficalo de despropeza das lamas
gurar nen novas
d
·
f
titulación§> por
e in raes ru ura, Dei, terre~os sen pósito e despilfa- conservación do do esteiro para
concurso e sen ' rro".
poder embarcar
anunciar. A beia tónica da
património
ra da igrexa da
estar conforme a
un cubo de troitas
e declarar o rio
plano para consA queixa máis reAsunción, no
Xunta ocupar
critican que a
Campo da Loitruir unha resi limpo. O Lagares
petida dentro dos
Xunta busque
na, as cámaras
institucións e
déncia.
segue a ser un
concellos do P.P
colector indusé que se lles re·só podían repat d , d
rendas de imaxe trial,
rar nun sinxelo
a en er a re e
Os fondos de reque non perclame desde a
mitirá
a vida nas
X unta a aplicamonum ento á
clientelar-antes
gulamento destia prazo curto a
suas augas por
Xeración Nós e
nadas a camiños,
ción dos fondos
moito que o connunh-as pistas ' que as
- actuacións sobre do FEDER para costa de ,
selleiro proclame
determinados obasfaltadas que o
a beiramar e
urbanizar áreas o .contrário na TV.
necesidades
obras de saneaGabinete de Cox ecti vos e que
non se considereais'
mento incluidos
m un icació n da
de alto valor
Atender a rede
ren · proxectos
Xunta descrebeno FEDER, gásFRANCISCO GARCIA tq.nse para pacaciquil
ra coma Cam~
mancomunados.
paisaxístico'
pus UniversitáSUAREZ, TENENTE DE seios con be'iril
Os fondos estru"Para as obras de
tu rai s, contré:l a
rio. Os manifesALCALDE DE ALLARIZ de granito e piso
infraestrutura, a
idea que os fixetantes denunde
terrazos,
tónica da Xunta é
ra nacer, non se
ciaban a falsidaconstruidos cgn
aplican dacordo
ocupar institude da cerimónia
critério urbano
a programas senon para satisfacióris e atender á rede cliente.lar
inaugural e reclamaban un
por estr_a das de todo o pais.
cer obxectivos urxentes de proantes que as necesidades reais
"Ternos que preguntar que é o
campus dign·o. Fraga cham·áPasa á páxina seguinte
paganda eleitoral. E cando unha
que veñen mellorar esta clase
baos a grandes voces Homínir r .: ,e ,..
, ; ·, ,
r.
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Ven da páxina anterior

ConseHaria ·
da política
clientelar

e as prioridades -sinala o tenente de Alcalde de Allariz Francisco Garcia Suárez-. Ao concello
- denegáranlle desde a Xunta a
iQclusión dun plano de desenvoilvemento local para aproveitar os recursos da comarca e
romover emprego, dentro do
programa LIDER.
Técnicos da conservación do
património critican que a Xunta
busque rendas de imaxe a prazo curto a costa de urbanizar
áreas de alto valor paisaxístico
e de desvirtuar características
naturais irrepetíveis. "Desprezan o conceito de convivéncia
entre natureza e ser húmán.
Prefiren posuila como propriedade e non lle dan categoría de
ser vivo que al~nta , tan presente na tradición da nasa cultura.
O ideal parece rechear o mar e
reducir o monte á cota cero.
Confunden a construcción e a
modernización dos servizos coa
dominación da natureza".
Rodríguez Peña lembra que no
século pasado o eixo das obras
públicas era a hixienización ,
mellorar as condicións de vida
coa erradicación de focos de
contáxio. "Agora o conceito é a
modernización e por tal se entende a supra-urbanización do
monte, asfaltar pistas e solarciños, sementar as aldeas de farolas fernandinas de catálogo e
de horribeis barandais de ferro.
lsto é o que se entende por mo-

Cal é a función da consellaria
de Política Territorfal Obras
Públicas e Vivencia? O deputado nacionalista Rodríguez
Peña denúncia que alguns
enxeñeiros, ,arquitectos e au .,.
xiliares de obras públicas
contratados pala Consellaria
resólven nos seus despachos
privados os expedientes que
corresponderían á institución
pública. A Consellaria convértese asi nun parasol da política clientelar.

dernización".
Outro arquitecto ·e urbanista,
César Portela, di que a única
forma de combater os efectos
do eleitoralismo como fin en si
mesmo e a prazo fixo é a edu-

cación. "O poder económico
arredor da construcción e da
obra pública é enorme e os concellos descobren que non lle poden facer fronte cando desde
máis arriba procuran confundir
democrácia con populismo ".

Portela lembra que o proxecto
de Museu do Mar de Alcabre
"está asexado al.amenos por
vinte propostas de paseos marítimos que cabarian con un lugar
que permite ir da praia ás ro~has e das rochas á praia". •

~As obras de
parques, palcos
de música,
pasos, pistas e
estacionamentos
entréganse a
grupos de
prqfisionais que
nalgúns casos _
aparecen
finanzados por
contratistas da~
órbitas do PP'
A obl"a importa menos que a celebl"ación e a

p~paganda.

O deputado presentara ao
Parlamenta o caso das viven.das sociais Residencial Campo Santiago de Ourense, que
pagaran o 1 por cento de tax as ao concello sobre
1.317.844.620 en que se valorara o proxecto mentres na
adxudicación o orzamento ficou en 2.358.386.636. A Xunta estaba obrigada a visar· este orzamento e o próprio conselleiro Guiña recoñeceu que
a Autonomía non se podía
- converter en debedora dos
concellos .
Para Rodríguez Peña o modelo de actuación do governo
de Fraga para o investimento
· público consiste en interpor
sociedades privadas entre a
Xunta e a soc.iedade para fuxi r do control orzamentário.
As obras de parques, palcos
de música , pasos , pistas e
estacionamentos entréganse
a grupos de profisionais que
nalgúns casos aparecen f inanzados por contratistas
das· órbitas do PP pofenciados~ polo centralismo en Catalunya e Euskadi. Os proxectos fuxen da intervención local. e seguen un esquema de
ocupación dos concellos desde a Xunta con sistema de información que rodean aos
plenos. Os caciques franquistas de O Barco, Vilam,,artin ,
Molgas, Beade , Viana do Bolo o·u Ribadávia baséanse
neste sistema de obra recomendada pola Xunta, con orzamento opaco.+

Obras para corromper os votos
seu sistema produtivo baixo ameaza gravísima de
- desaparición, está abrigado a contemplar en
véspera de eleccións como os investimentos
públicos non producen ren9as sociais senon que
engordan petos privados e axudan a cimentar redes
de priviléxios e de abuso do poder. O resultado
deste proceso de especulación, a penas O partido de Fraga desnaturaliza o sistema de control
disjmulado, só podían ser obras caras , que
do investimento público desde a consellaria de Política
interesasen direitaménte ao poder e raramente á
Territorial Obras Públicas e Vivenda a partir da
sociedade .
de'legación do seu papel interventor en mans privadas.
Este desvío da función social da Consellaria permite
Mediante a ocupación de institucións intermédias, a
ao mesmo tempo opacar eficazmente os mecanismos
Xunta enterra automóbeis (Diaz Pardo) coa sua pá
de concesión de obras e extender a desconfianza
eleitoral en lugares nos que non se poden recoñecer"
sobre a utilidade das institucións públicas. A maiores ,
problemas de estacionamento; mete o cemento coma
outra ocúltación das garan.tias está en que as qbras se
a lava dun volcán deica os tobas dos coellos ou as
executen sen planificación conxunta nen definición de
r·aices das piorneiras; aplasta baixo a porla~espazos
prioridades, volume e rendabilidade.
públicos que en calquera latitude civilizada están ben e
baratamente en terra batida e importa farolas de
O r.esujtado é que un país con partes básicas do

A excavadora eleitoral do PP finanza ao partido,
b.enefícia as arcas de grupos de presión, consolida a
rede clientelar e corrompe o voto, obxectivos que só
. poden cumprirse mediante o tripada dos mecanismos
democráticos.

catálogo e barandais de ferro qO pé de adrios
románicos.
Fondos nos que confluen .cartos da Xunta e de
. Bruxelas co fin d~ axudar áreas atrasadas, paliar o
desemprego de longa duración, criar pastos de traballo
para a mocidade e server de colchón a amortización
de actividades agrícolas serven para deturpar a
sensiblidade, violentar valores paisaxísticos e
ecolóxicos, desvirtuar condicións naturais. A
excavadora eleitóral do PP non so desácredita as
institucións próximas ao·degradar as garantías dos
investimentos públicos, senon que axuda ao
descrédito da UE: na interpretación política de Fraga,
Maastricht val tahto para o roto da agricultura, os
estaleiros e a pesca como para o descosido do
sistema democrático.•
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-Unha manifestación no·Parlamento coincide coa reunión da cámara

OPP aproba o.plano do lixo coa oposición do.BNG, PSOE e ecoloXistas
rriu á descalificación, acusando
aos parlamentários nacionalistas de "fanáticos" porque "están
en contra de todo o privado, da
liberdade individual", recurrindo
ao calificativo de "libertários de
pacotilla" e asegurou que lle parecí~ "ímposíbel que o PSOE
estivera en contra do proxecto
de leí". Obviando a oposición ao
plano de resíduos nas vilas
afectadas pala instalación de
prantas empacadoras ou pola
incineradora, aseguro-U que é
"unha leí enfocada para os cidadáns" e advertiu que se basea
no princípío de ''prevención".

-0- P.C.

O PP aprobou, o pasado Mércores 9 de Xullo, a Lei de Residuos Sólidos Urbanos mália
a oposición do· SNG e do
PSOE, a apresentación dunha
Iniciativa Lexislativa Popular
que defende. un plano de tra- .
ta mento de residuos diame--tralmente aposto, e a p_e sar
das protestas dos viciños das
vilas afectadas polas empacadoras e pela incineradora. A
lei aprobada satisfai as de- ·
mandas da Fenosa e consolida o xa abultado plano de fundacións do governo Fraga.
"Sob a ·escusa da loita contra a
contaminación, o PP aproba esta lei para o beneficio particular
e privado, pero cos custes pagados polo sector público", aseguraba Emílío López, deputado
do BNG ao comezo da sua intervención . O parlamentário insistia na necesidade de ir cara a
redución, reutilización e a reciclaxe real atendendo aos pontos
recollidos na Iniciativa Lexislativa Popular rexeitaba por completo a Lei de Resíduos Sólidos
Urbanos elaborada polo PP sen
ter en canta as opiníóns dos .
sectores afectados.

e

Pésie todo, o PP insistía, na sua
defensa da lei, no caracter ecolóxico e respeutuoso co meio
ambiente, ademais de asegurar,
na própria exposición de motivos , que se terán en conta os
príncípios de redución e reciclaxe. Diante disto, Emílio López
perguntábase como "van sepa-

Emilio -~pez:, deputado do BNG, diríxese aos concentrados ante o Parlamento para lles
eselicar a postura d,o ~eu grupo ante a Lei Sogama.
.

ra·r o líxo empacado previamen- . orgánica en compost para a sua
reutilización posterior.
te, tras 15 dias da sua recollida,
cando está medio putrefacto e
misturado:'. Ademaís, lembraba
O deputado socialista Xosé Carque para incinerar ten que halos Baños aseguraba que a
ber algo que· queimar, pero se
constitución de Sogama fara ilede feíto vai a haber unha sepa~
gal e que en nengun caso unha
ración ·de resíduos reciclábeís
empresa como a Fenosa "vai
como papel, plásticos e demaís,
estar -de balde nen con ánimo
"non vaí quedar nada'', insistía.
altruista". O socialista lembrou
que existen sistemas víábeis ,
O nacionalista tamén pedíu exmenos custosos e máis respeplicacións sobre o aforro enertuosos co meio ambiente e critixético da incineración, que na
cou o papel que xogarán as. delei aparece rec.ollido baixo o noput~cións , das que os concellos
me de valorizacióñ, cando "a inpasarán a depender en matéria
cineración é a forma máis custode lixo.
sa de aforro enerxético'', aseguraba López, quen tamén de- · Para defender a sua lei, o depufendeu a conversión da matéria
tado do PP, Xan Casares, recu-

En resposta á intervención de
Casares, Emílio López lembrou
a situación de Bens, Teis e Vilaboa e asegurou que haberá
máís vilas que "seguirán fanaticamente explosionando" cando
se saiba onde van instalar as
restantes 12 prantas empacadoras. "Este proxecto é un boomerang que se volverá na contra
do PP", rematou.

Manifestación ás portas do
Parlamento
Mentres o PP defendía a Lei de
Resíduos Sólidos Urbanos como
unha lei para os cidadáns, estes
c_o ncentrábanse ás portas do
Parlamento para amosar a sua
oposición ao plano. Entre cartazes, pitos e berros de "dítadura
non, democrácía sí" e "Sogama,
PP a mesma merda é" esperaban os resultados do pleno.
Entre os concentrados, máis de
300 pésie á inmediatez da con-

vocatória, estaban viciños de
numerosos concellos galegos,
representantes da Com ísión
Promotora da Iniciativa Lexislatíva Popular, da Asociación Ecoloxista Adega e da Federación
Ecoloxísta Galega.
Manuel Soto, secretário xeral de
Adega, amasaba o seu disgusto
pala aprobación do plano pero
matizaba que ''tardará aínda catro anos en construirse a pranta". Para a asociación ecoloxista
non rematan aínda as mobilizacíóns, porque en .cfiante tratarán
de presionar para que se leve a
cabo a sua modificación, que ao
entender de Soto se conseguirá
"cun cámbio de governo en Outubro".
O único parlamentário que se
achegou a talar cos concentrados foi Emílío López, quen desde unha escada de obra e no
meío da rúa do Hórreo, xusto
enfrente da entrada ao Parlamento, deu canta da posición do
seu grupo a respeito do plano
asegurando que se trata "dun
abuso de forza, un abuso de voto e un abuso de poder" por parte do PP. López explicou que os
concellos acabarán por decatarse da sua incapacidade "para financiar sequer o transporte do
lixo" e que ao fin toda a montaxe de Sogama baséase no princí pio de "producir máis merda
no canto de buscar solucións ".
O parlamentário nacionalista
acusou ao governo Fraga de
elaborar un proxecto privado
que "terá que custear a povoación galega". +

·Asua relación coa ba_
nda desarticulada su~prende aos especialistas

Laureano Oubiña detido por tráfico -de hachis nunha escura operación
O Servício de Vixiáncia AduaFro.nte a esta ·exaltada demanneira interceptou un cargamenda de vinganza, a operación
to de máis de 3.000 quilos de
do Servício de Vixiláncia Aduahachís no Val Miñor,· prq_cedenneira, non aparece aínda sufido lago' á detención de cinco
cientemente nídia para· poder
persoas, entre elas Laureano
condenar a Oubiña pola man
Oubiña, un dos máis famosos
do clamor popular. As .versións
procesaaos na Operación Néoficiais dadas nun primeiro mocora. A incautación apreséntamento son contraditórias. Ao
se como un grande éxito para o
comezo falaban os comunicaSVA e contenta á opinión públi- _ dos semioficiais que "colleran a
ca, maiormente ás organizaOubiña coas mans na masa".
cións antidroga.
Máis tarde , -Luis Rubí, director
do SVA, afirmou .que "esta vez ·
As espectaculares operacións
si hai probas contundentes paantidroga adoitan rematar na
ra encausar e condenar a Oubi·sua maioria coa case totalidade
ña". Pouco despois, Juan .Cos- ·
dos detidos pastos en liberdade
ta, secrf3tário de estado de Fapor falta de probas ou por sucenda, non quixo precisar a
mários mal instruidos, cando
verdad,eira implicación de Oubinon por vulnerar os dereitos dos
ña, para non "entrancar as opeacusados. A detención de Laur~cións".
'
reano Oubiña, acusado de ser o
responsábel dun cargamento de
Fontes do SVA explicaron que
hachís descargado no Val MiLaureano Oubiña foi detido no
ñor, p.peitoulle de cheo a unha
baírro vigués de Balaidos, xunopinión pública que ainda non
to con outras catro persoas. As
comunicacións estaban intervidixerira a sua posta en liberdade, despoís de ser unicamente
das e semella que Oubiña se
condenado por un delito fiscal
meteu polo médio , sorprendentemente, sen contalo os
na Operación Nécora. Todos a
aduaneiros. Fontes da loita
unha voltaron a axusticiar publicontra o narcotráfico mostrácamente a Oubiña pedít"!dOlle as
penas máximas.
ronse moi sorprendidas en de-

cartan que Oubiña "acudise q.
unha chamada de socorro dalgun amigo en apuros, pois este
nunca foi o seu xeito de 9¡ierar".
Carme Avendaño , de Erguete,
pola sua banda, pon de manifesto que "cando un se mete
neste negócio, ainda que queira
abandonar non pbde".
Sexa como far, o Servício de Vixiáncia Aduaneira, en conflito ·
permanente coa Gardia Civil,
que lle está birlando a maioría
d_as suas funcións e que mesmo
se aprópria do seu traballo para
"mellorar a moral dos axentes",
segundo denúncian diríxentes
sindicais do SVA, apontouse de
momento un éxito importante do
que estaba moi necesitado.

Oubiña saíra rec_c:'nte;,,ente da_cadea despois de ser condenado a seis anos de prisión.

claracións A. Nosa Terra, tanto
porque Oubiña andase agora
metido no tráfico do hachis, como porque operase tanto con
esta banda agora detida, que
non semella adscrita a nengunha organiza?ión concreta, e.o-

mo que o fixese nas costas do
Val Miñor.
A muller de Oubiña, Esther Lago, afirma que o seu home "puido caer nunha trampa". Hai outras fontes qüe tampouco des-

, Foron os axentes do SVA os
que, sen , colaboración nen da
Garda Civil nen da policíá, dirixidos pola Fiscalía Anticorr.upción
estíveron investi.g ando desde
hai cinco meses unha rede
.arousán de contrabando dé tabaco, que se dedicaba tamén a
blanquear diñeiro. Ao final non
só at_ap·aron tráfico de drogas ..
senón .que, na .rede, caeu un
peixe godo como ·é Oubiña. •

ANOSATERBA

Despois ~a intoxicadón de_
mexilóns, F·raga v~i de romaria ·
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Manuel Fraga fai país a golpe de romaria porque sabido é
que as romaxes son populares. Despois da intoxicación
presuntamente de mexilóns, o presidente da Xunta asiste
o Sábado 12 de Xullo á Romaria do -Partido Popular no
Monte do Faro. Tamén acude o presidente do Governo
.central, José Maria Aznar, escoltado por vários ministros,
pará facer entrega do carnet número 100.000 do Partido
Popular da Galiza. A convocatória das eleicións autonómi_cas e a sucesión do presidente son os 'terrias estrelas da
xa habitual festa do PP-galego. Fraga, pola sua banda, rememorou o seu pasado como Ministro de Información e
Turismo e deu Linha clase de xornalismo aos informador$S: "a gastroenterite ·non é notícia, pero si que o · é que
non estiverq. enfermo en oíto anos".+
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Manolo Arnoia e-Isaac Vila sócios nas
Canárias
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Reúnese cos afiliados áfrente econ persoalidades políticas esindicais
Volea un camión c_
argado de lixivia
procedente de Elnosa

Beiras lanza en Lcitinoamérica
a campañá pre·eleitoral do BNG
-0- X.C.
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Manuel Vázquez, Manolo Arnoia, e Isaac 'Vila, alcalde de
Xinzo (PP), son sócios na empresa Galgit, S.L., que ten
intereses inmobiliários nas -lllas Canárias. Vázquez e Vila
foron sócios en In ver Canary e ambos comparten accións
con Saturnino Cuquejo, amigo personal de Manuel Fraga.
Vázquez, axente eleitoral popular, está incriminado como
principal acusado no-caso das contraetiquetas falsas de
Ribeiro, que figuraban nas botellas que vendia Bodegas ·
La Patena, que foi subvencionada pola Xunta sen esta entidade comprobar o bon fin das subvencións, mália haber
sospeitas de irregularidades. Vila, pola sua banda, foi condenado porque a Deputación Provincial de Ourense,
na que está integrado, comprou material nunha empresa
sua· por valor de 40 millóns. +

A máis longa xira internacional
do candidato nacionalista á
presidénca da Xunta, Xosé Manuel Beiras, ten como destinos
principais Arxentina, Uruguai e
Brasil. Queda asi aberta en certa maneira a precampaña eleitoral nacionalista que terá o seguinte fito nos actos do Diada
Pátria Galega. Desde hai vários
anos o BNG está criando novos núcleos organizados en
Latinoamérica, sobretodo nas
áreas onde hai unha meirande
povoación galega.

Beiras en Arxentina. Nese prazo
tivo tempo de solidarizarse cos
mestres que manteñen unha
mobilización permanente pola
mellora dos investimerítos en
educación ou cos familiares dos
desaparecidos galegos, que seguen unha loita constante desde
hai máis de vinte anos reivindicando xustiza para os seus tillos.

dun autogovarno dos galegos. A
Xunta debe porse definitivamente ao servizo .do país". Nesta entrevista Beiras estivo acompañado polo responsábel da Comisión de Emigración do Consello
Nacional do BNG, Xosé Fancisco Ferreiro, o coordenador do
BNG en Buenos Aires, Francisco Lores e a responsábel de Dereitos Humanos da CT A, Beatriz
Zardain.

Nunha conferéncia na Faculdade de Ciencias Sociais o líder
galega defendeu "que a globaliA metade amputada
zación esteña submetida a control democrático para que a ecoA visita de Beiras a Latinoamérinomla estexa ao servizo dos cica é a de meirande calado dun
dadáns e non ao revés" . Nesa
lider político nacionalista desque
En Decembro de 1995 , na sua
mesma liña dunha economi"a
aquel continente acolleu aos
primeira viaxe á Arxentina , o
para a xente
exiliados da Ditapresidente do Centro Lalin fora
coincidiu co lider
dura, entre eles a "amonestado" pola cúpula do
sindical De GenaCastelao . Desta
PP por presidir con Xosé Maro que recoñeceu
volta foi recibido
nuel Beiras un banquete de con- - coincidéncias coa
con grande intelfons1n
fraternidade. Apesar diso outrafrente galega "por
rese polos meios
volta nesta viaxe volveu ser este
ofereceuse a
seren ambas clade comunicación·,
centro o lugar escollido para un
ramente partidácun discurso conmediar no conflito tra
dos principais actos desta xira ,
rias dunha cono neoliberalisreuníndose Beiras con vários
ceición económim o que cala
do
Arpón
despois
centos de convidados no mesca baseada no infortemente namo salón, para apresentar desta
tercám bio non
quelas sociedada
súa
entrevista
volta o programa de governo
desigual entre as
des castigadas
que vai centrar a camapaña
CQ lider do BNG" polas políticas do
nacións", opinión
eleitoral nacinalista.
que referendou
FMI.
Beiras para quen
Este mesmo programa, debatido
"só a defensa da
Dirixiuse directacos afiliados nas agrupación de
mente aos emieconomia proBuenos Aires e Mar de Plata, foi
ductiva pode garantir un verdagrantes e ao seu papel no camitamén o eixo dalgunhas das inño da autodetermnación en Mar
deiro degrao de benestar natervencións públicas de Beiras, e
quelas sociedades que non ·quede Plata, "a Galiza da emigradas entrevistas mantidas con diren vivir subsidíadas e que con- -· ción está a demonstrar unha carixentes políticos como o ex-preda vez maior capacidade de aufian nos seus própri~s recursos".
sidente arxentino, o radical de
toorgan izaci ón, o que a leva a
o.rixe galega Raul Alfonsin, o deNa sua entrevista co e·x-presi- · se implicar dun xeito crecenteputado 9e esquerdas Carlos
mente activ6 na vida política da
dente Raul Alfonsin-, Beiras
Chacho Alvarez, o alcalde bonaoosa nación".
arrincou un compromiso do políerense Fernando de la Rua ou o
tico arxentino para mediar co
líder da Central de Traballadores
A viaxe de Beiras continua nesexecutivo na solución da multa
Arxentinos, Victor de Genaro.
ta semana con paradas en Monao pesqueiro Arpón, e na situatevideo e Bahia. Na primeira deción persoal do capitán e o xefe
Democrácia e economia
las intervirá no Padroado da
de máquinas do barco vigués.
Tamén lle fixo entrega do pro"Cultura Galega.e. nun xantar de
prodcutiva
grama eleitoral nacionalista "re-· confraternidade dos representanes de Galiza na emigración.+
alizad6 para pór os alicerces
Seis dias durou a estáncia de
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Ás cinco da madrugada do Luns 7 para o Martes 8, un camión cisterna que transportaba 25 toneladas de lixívia, derramou grande parte da sua carga ao ter un acidente e sairse da
estrada que une as localidades pontevedresas de Ponte Bora
e Marcón. O veículo procedía da factoria de Elnosa e volcou
ao tomar mal unha curva. Segundo as autoridades, afortunadamente a lixívia derramada non afectou aos regos que hai
na zona. A presenza de Elnosa en Pontevedra é moi criticada, xa que unha fuga masiva de cloro -xa houbo pequenos
escapes-, afectaria a dúcias de milleiros de persoas. +

Profesora sancionada corrixe probas de
selectividade mália estar de baixa
Unha profesora da Es~ola de Formación do Profesorado
de Lugo, que tora denunCiada polos seus alunos polas
suas atitudes de desprezo cara estes, correxiu exanies de
selectividade mália estar de baixa por enfermidade. A profesora collera a baixa despois do seu alunado manter unha folga contra-ela desde finais de Abril. Hai un mes a
Consellaria de Educación puxera unha persoa para substituila na Escola de Maxistério, xa que ela estaba de baixa,
pero a mestra acudiu ao tribunal de selectividade porque
nese posto non foLsubstituida. +

Jáuregui recomenda a Caballero esperar
_ás eleicións antes de rexeitar pactos .
Ramón Jáuregui, secret?rio xeral dos socialistas bascos e
ünha das persoas de maior peso na Executiva Federal -do
PSOE , na que é -secretário de política autonómica, recomendou ao candidato do_PSOE .á presidéncia da Xunta,
Abel Caballero, agardar ao resultado das vindeiras eleicións autonómicas antes de rexeitar calquer .acordo político co BNG. Jáuregui, que visitou Vigo para pronunciar un.ha conferéncia, discretamente tirou das orellas a Caballero
e desautorizou, unha vez máis -o secretário xeral do
PSOE , Joaquín Almúnia, tamén o fixo- a política dos socialistas galegos de confrontación co Bloque.+

A·Federación-Ecoloxista aclara que non é
unha forza eleitoral ·
A Federación Ecoloxista Galega considera "inadmisíbeis" as
declaracións do candidato á Xunta polo PSOE Abel Caballero "nas que deu a entender que os militantes ecoloxistas
.que non se identifican coa sua candidatura-son malos ou
pouco sérios". A FEG, formada por 30 asociacións, sinala
que nen apoia ríen forma parte de nengunha das candidaturas que concorren ás eleicións autonómicas ainda que sinala que non lle é indiferente este proceso tendo en conta a
incidéncia ambiental dos diferentes· programas .•
,
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OPtNIÓN
DO INTERESE QUE A TOPONIMIA DESPERTA NO·
NOSO PAIS DAN BOA FE NON SÓ OS NUMERO-SOS ESTÚDIOS QUE SOBRE. O TEMA SE_ TEÑEN
FEITO SENON TAMÉN AS CARTAS, OPINIÓNS E
ARTIGOS QUE SUSCITA CADA VEZ QUE SAE A
LUZ PÚBLICA O ASUNTO DA SUA NORMALIZACIÓN OU INTERPRETACIÓN. A DETURPACIÓN E
CA.STELANIZACIÓN QUE DOS MESMOS SE FAI EN
ATLAS E PLANOS, A TEIMOSIA ANTINORMALIZADORA DALGUNS ALCALDES E MANDATÁRIOS

VARIOS, AS INXERÉNCIAS DE EMPRESAS COMO
NO CASO AROUSA, OS ORGANISMOS QUE ROTUtAN· INSIDIOSAMENTE ESTRADAS E LUGARES, A
INICIATIVA PARTICULAR CON BOA OU MA FE,
MAIS SEN CONTRASTE CIENTIFICO, OS NOMENCLATORES OFICIAIS, A DESÍDIA POLÍTICA E UN
SENFIN DE DIVERSAS .~AZÓNS TEÑEN CONTRIBUIDO A QUE OS NOSOS TOPONIMOS ANDEN
CARENTES DO RESPEITO QUE COMO PORTADORES DA NOSA HISTÓRIA E CULTURA MERECEN.

ETA,
RUMASA
EUNHA
FISCAL

TOPOANEMIA

G.

CASTRO

XERARDO DAS AIRAS

as, coas disparatadas disquis!cións sobre se
A recente aprobación polo Parlamento EsEstas e outras no.tas que se poderían engapañol da ·oficialización ·dos topónimos de
dir fan da nosa toponímia .un elemento de ·eran Pobras ou Probas ou"o caso de Baiona
A Coruña e Ourense se ben serviu para primeira importáncia a ter eri conta no - frente ao Bayona que alguén con teimosía
proceso normalizador da nosa terra cuxa se encarga de reivindicar cada ano, ou o La
pór un pouco as cousas no seu xusto lugar,
Coruña e Puenteareas (antano tamén Puentamén deixou clara a anémia política e · solución aponta cada vez máis cara vie~ros
táreas) que os correlixionários dos devandicultural que algúns deputados do Parlapolíticos que científicos, facilmente manitos deputados se encargan de defender con
mento Galego que acudiro'n como testepulábeis segundo constatábeis experiénenfermiza cerrazón e teimosia? Por sorte xa
muñas voluntárias ao debate e aprobación
cias. En troques, tamén semella existir por
non son tantos os casos nen as retesías dos.
dos mesinos, non tiveron reparo en exibir
veces-un insidioso desinterese e despreocuelementos españolizadores ao veren aplana prensa estatal. Tanto o señor Suárez-do
pación polo' tema qué en caso de coryflito
cados os seus regresivos argumentos. polas
mesmo se xustifü::a publicamente con perePP como a señora Porteiro do PSOE coinardes e informacións que lles suministran
cidindo curiosamente na mesma análise do
grinos argumentos e non menos simplistas
desde a Xunta, ainda que en moitos casos
solucións. Non hai ainda moito ·que un
logro conseguido e facéndose copartícipes
abaixo ·firmante, que se define carlista por
non sexan tampouco as máis axeitadas,
do mesmo viñeron xustificalo como "unha
mediatizadas pala tei\ rehabilitación frente á voraxine castelanimáis señas {?), propuma normativizadora
zadora do franquist'no" (?). Mesmo coinck ña cómo solución deque as guía e pola falta
den ambos na hora de ilustrar ao xornalista
finitiva a xa tan cacade rigor e premura das
recorrendo ao xa tan manido tópico e xa
rexada como indefiniinvestigacións que
da do chamado bilinpor demáis case típico a~unto do acaecido
co topónimo Niñodáguia e a conseguinte
gu 1s mo armónico:
adoitan. naufragar na
sta é unha terra de toponímia local ao caexplicación do dislate cometido ao rotulaCando se fale en galedo como Niño de la Guía (sic). Cóntanse
ga, viña concluir, dé- infinitos nomes e.que tén rece re n da información oral 'e do traballo
bese dicer o topónimo
por centos as aberracións de toda caste que
en galego e cando se a ben falar moito e longo de campo.
coa nosa toponímia se cometen e que por
faga en castelán ... p-ois
menos evidentes e chamativos fican sen o
a traves e es
Contodo e voltando
interese que oportuna e manidamente se
en castelán. Non sei
como fará o devandito ·
aos comentários que
lle dedica sempre ao caso Niñodáguia.
Non se pode esquecer sen máis, o longo
inspiraron esta disquicando mente o Carba11 iño, ou Ogrobe, ou
sición, só dicer que fiperíodo de sombra, agresión e imposición
lingüística dos chamados Séculos Escuros,
Agolada, ou EID:ames,
camos máis a gosto e
nen os sempre desfavorecedores avatares
ou Salgueiro, ou ... Sería pois correcto dimáis solidários coa sensibilidade e contraspolíticos que sofreu o noso país, nen os escer: Ayer estuve en Roblecito, ou mañana
tes interpretativos do feíto, Ióxicos por de,
túdios do P. Sarmiento abondando na xa
voy a la fiesta a Aguallevada, óu estuve de vimáis e exentos de toda: connotación políti,
desfeita do seu tempo, nen a abraiante e
s~ta en Enjambres? T eríao ben difícil con
ca, da deputada e ·deputado de CIU e PNV
galopante perda toponímica que as conRexelos, Brañas, Carraxóo, Brantoa, Cor- · respeitivamente: A primeira, Carme Gil,
centracións parcelárias, os repovoamentos
coesto, Aldeamuíño ou Sacardebois. Aindeclaráballe ao xomalista que "a lingua gados montes, o .crecemento das vilas e cicla~
da que sempre cabe un Orense, ]allcis, Gin,
lega é forte como a súa história" e o segun,
des e o despovoámento do rural están a
zo, Sanjenjo, Rianjo, Traviesas, Cillero ou
do, T xabarri, engadía que "á esta proposta
provocar. A toponímia galega, para nós, é
meUor aínda uns híbridos Carbuero por
normalizadora presentada no Parlamento
un asunto moito máis sério. Esta é unha teCarboeiro, Haciadama por Acea da Mar,
Español lle acudían razóns culturais, linrra de infinitos nomes e que tén a ben falar
Puerto Moro por Portomouro, Olleros por güísticas e políticas". E é que como ben
moito e longo ·a través deles. As caracterísOleiros ou Sejalvo por Seixalbo. _
apostillou a deputada García Negro, "non
ticas da nosa toponímia mostran unha
se trata de galeguizar nada. Trátase de reenonne profusión da que se decataran xa o
Semella, xa que logo, que hoxe en Galiza
coñecer algo que 'tén máis de mil anos de
mentado P. Sarmiento (falaba de 100.000
história",
todo é posíbel ain<la que sexa contra natunomes), Madoz, os autores do nomenclator
ra. E postas, non rozaron antano tamén o
do XIX que tiveron que renderse ante a
esperpento as liortas polos casos das PóboXERARDO DAS AIRAS é historiador e etnógrafo
abafante e cuantiosa evidéncia .da onomástica ou a rnáis recente numerosidade q~e
Xosé Lois
mostran as obras de Carreras y Candi ou a
Enciclopédia Galega por citar algúns
exemplos próximos. A exclusividade tamén é unha nota importante pois, se son
moitos os topónimos de orixe latina que
evolucionan de· xeito específico cara o romance galego, tamén se inclúen outrbs sustratos e superestratos non menos interesantes como o prerromano ou· o xermánico. A riqueza ·que exiben o.s nosos nomes
da terra abranxe todos· os espácios xeograficos, desde o mar ao monte, desde a aldea
á cidade, desde o río á fonte, desde o antropóniI!J.O ao feíto etnográfico, cultural ou
histórico ... A súa diversidade presenta un
amplo abano que vai desde a innúmera reiteración , ás máis inéditas e .ocultas variantes ou ao aspec to senlleiro por veces inesérutábel. A condensación histórica do no-.
so onomástico subxace en moitos deles e
pa a por todos os períodos desde a prehisrória ate a actu?lidad e, incluindo tamén
caracteres de cu lto e relixiosidade non menos importantes.

'E

Estariamos apa~s no porvir das liberdades
se os pregos das cagas enrrugáranse por medo á
verdad.e.
Carmen T agle.
Coñecín a Carmen Tagle non mái aló no
tempo dun par de emana e na cale coin,
cidimos tre ou catro tarde de xentil falar,
con relaxado ambiente, bo xantar e compaña de irmandade .
Ela, madrileña de raigames en Euzkadi,
non tiña complexo ningún en asegurar que
os xuristas galegas levaban século e medio
enchendo coas súas denuncias, defensas e
sentencias os baleiros das leis que nos códigos civís, penal ·e ata militar rentan regular
unha sociedade. "Cando teño que argumentar legalmente complementando os códigos sempre vou ós galegos por <lúas ra,
zóns: polos necesarios matices e polo seu
abraiante senso común". A un, totalmente
ignorante da materia, rebordáballe a fachenda de go.lego mesmo por e o, por ser
gal ego.

./
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Era unha muller progresista e fondamente
cristiá de radical sinceridade froito da temperada reflexión. Miúda, de ollar cheo de
forza e simpatía namoradora, facíase sen
querer centro da conversa denantes mesmo
de que esta comezara.
Tiña xa practicamente lista a defen a n
nome do Estado do caso Ruma a, traballo
feito polo miúdo ata e g tar o derradeir
dos argumentos afnda tamén que sabendo
ben que aquelo estaba perdido d antemán e
que tanto a expropiación e m t do barullo que veu despois fora unha de feita que
non se sostiña en pé por moita voleas que
se lle quixera dar. A recente e coñec~da decisión xudicial non fixo mái que lle dar t da a razón.
Carmen T agle estivera de fiscal en Euzkadi
e nunca tivera maiores problemas, mai
nos últimos meses da súa vida sentíase obxectivo da ET A. A pesares das reiteradas
peticións de que non saíse o seu enderezo
na guía de teléfonos (o apelido Tagle non
ten en Madrid máis de tres ou carro abonados), calquera podía localizala sen máis
custo que o dun café e pedir o tomo .pertinente.
Cando xa lle viu as orellas ó lobo solicitou
protección policial. Negouselle -a rgumentando a escasez de plantilla. Era máis importante protexer a algún político de segunda
dos cabreos dos traballadores da reconversión do que fose que a ela.
Atopouna unha mafi á un se u compañeiro
cun tiro na cabeza no garaxc do edificio onde vivían. Por activa ou por pasiva a quen a
matou puxéronllo ben doado-.

1

Non quera; ¡Deus 1ne libre !, ac usar a ninguén . Agora ben, cu a estas altmas n.a casualid ade da combin ato ria por non· crer non
creo nin na da primitiva.+
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PARLAMENTQ_
Vitorino Núñez impediu aos deputados nacionalistas replicar ,as acusacións de antidemócratas

Os deputados do PP despiden a lexislatura
con gabanzas a Fraga-0.- PAULA ·CASTRO

O PP habilitou un pleno extra- ordinário no mes de Xullo para poder deixar aprobadas as
suas leis e cumprir cos compromisos adquiridos con empresas como Fenosa e con
colectivos como o de minusválidos. Pero en lugar de defender os contidos dos proxectos aproveitaron as suas
intervencións para facer discursos cuasi-institucionais e
para loubar a figura de Fraga.
Xan Casares mesmo adicou
unha oda ao, até o de agora
presidente da Xunta, a quen ·
definiu como " o seu guia". O
deputado do PP aproveitou
para descalificar ao BNG acusando aos seus deputados de
antidemocráticos e provocando unha discusión ao asegurar que os nacionalistas se
apresentaran a unha eleicións
con Herri Batasuna.
Non foi casual que o PP habilitara bn pleno extraordinário o
dia 9 de Xullo para aprobar leis
como a de Resíduos Sólidos Urban.os ou a de Accesibilidade e
Supresión das Barreiras Arquitectónicas. No primeiro caso estaban presionados por Sogama
e nomeadamente por Fenosa,
que precisan da lei para legalizar as suas actividades e mesmo algunhas das obras xa comezadas. No segundo, estaba
en cuestión a sua credibilidade
diante dos colectivos de minusválidos. Pero, sobre todo , tal e
como sinalaron deputados como
Alfredo Suárez Canal, tratábase
de deixar todo "atado e ben atado" por se á volta das eleicións
non son o grupo de governo .
Pésie todo , en lugar de defender os proxectos, os deputados do PP aproveitaron que as
suas intervencións como representantes do grupo de governo
son as que rematan os debates, para facer discursos eleitoralistas. Ademais , como os de-

Deputado por
un día
Ainda que o_pleno do pasado
dia 9 non pecha definitivamente
a lexislatura até que· non se disolva oficialmente a Cámara e
se conv9quen eleicións, de feito .considérase rematada: Vitorino Núñez, que non quixo ser
menos que os seus compañeiros de filas aproveitou a sua
posición para desexar aos parlamentários sorte ·tras dos comícios e que volveran aos seus
escanos. Se cadra talaba para
o PP porque alguns fotógrafos·
andaban a facer fotos aos seus
escanos para lembrar quen estaba- en cada sítio e cantos desapareceran. Neste pleno mesmo houbo quen asistiu por vez
primeira é tamén por última, o
substituto de Franco Cerdeira,
Xosé Eládio Pico Tembrás, que
para a história do Parlamento
será lembrado como deputado
por un dia.+

Un dia sen
inaugurar

O presidente da Xunta tentou demonstrar en toda momento que gozaba de boa saui;le.

putadas da opos ición non teñen direito á réplica non só fixeron propaganda do seu grupo e máis do seu presidente
senón que mesmo se auto-loubaron , desacreditando ao tempo, o traballo feíto desde a oposición .

de demonstrar O- talante democrático do ex-m inistro de Franco, porque de fundo, o depL:Jtado
nacionalista, Emílio Ló.pez desmentiu a sua afirmación berrando un "votara en contra, daquela
votara en contra!".

En ·diante comezou a liorta, porXan Casares , encarregado de
que ao escoitar esta afirmación,
defender a Lei de Resíduos preo próprio Fraga, fixo un xesto
cos brazos amasando o seu deferiu facerlle a pelota a Fraga,
de quen dixo que era "un modesacorde e indignación coa interlo de demócrata". Asegurou que
verici ón do parlamentário nao actual Presidente da Xunta tocionalista. Para defender a figura, de sempre, quen "me guiou
ra do seu líder, Casares recono camiño a seguir" e mesmo - rreu ao inuslto e aproveitando a
coxuntura política asegurou que
agradecéulle "a honra de compartir grupo parlamentário" con
"me sinto seguro con esta situael. Pero o deputado do PP coción pero non me sentiria tan
seguro se. governaran outros",
mete u o erro de lembrar que
Fraga fara un dos encarregados
en clara referéncia ao BNG. Na
de elaborar o texto da actual
sua anterior intervención referíConstitución , nun intento fallido· r ase aos parlamentár.ios na-

A

C n elleria de Cuiña debenia trocar
unha vez rnais a rotulación. As actua,
ción uxer ntemente maliciosa até
chegar á gro eria do seu titular asi o recomen,
dan. Si de carado e indecente é o comporta,
mento do motarra do Deza en casos eomo o da
empacadora de Vilaboa ou o encoro do Úmia,
· o das aves acúáticas do Lagares xa é do Kama,
Sutra. Aparecer de limpo e en plan ecoléxico ,
nun conce l~ o como Vigo onde a contamina,
ción, as infraccións urbanísticas e o abandono
do casco histórico son unha respirábel ~ visual
ev idéncia, pode ser o síntoma definitivo dun
exibicionista en permanente estado de erec,
ción política.
Fresas con champaña, colonia ]ack poúr hom,
me ou Impulso, garaxes con cama, móvil avisa
chegadas, 9Q,6Q,90, video de nove semans e
média, l'igueiros e outra lenceria fina, cenas de
traballo e rema te nos desguaces locais, pelos
no peito e abrelatas. Son parte dun ideário co
que Cuiña comunga todos os dias e que ten o
ponto rnáis elevado áo rematar .a Romería do

Pornografía territorial
e obras públicas
Partido l:opular no Mohte do Faro. Oaquela o
compromiso convértese en vicio. e a noite vai
deixando unha es tela de carros ofici ais n0s
aparcade iros dos clubes de luz vennella.

cionalistas calificándoos de "fanáticos" e de "libertários de pac.otilla" e perguntándose "quen
poderia estar seguro cos que se
apresentaron a unhas eleicións
con HB?".
Desde os_escanos c;lo BNG alzáronse voces de protesta que
desmentian esta afirmación. Alg uns pediron que especificara
cando~ outros pediron que trouxera unha soia demonstración ·
de que es.a afirmación era certa.
An remate da intervención de
Casares , Pilar García Negro
tentou desmentir publicamente
o dita, para que constara na acta, pero Vitorino Núñez non só
le n_egou a palabra senón que
mesmo quitou o son do micrófono para evitar que se puidera _
escoitar o qüe trataba de dicer a
deputada nacionalista.•

O Gabinete da Conselleríá de Política T erri,
torial, Obras Públicas e Vivenda, h ai meses
.que prescindiu dos servíc ios da innán do Presi,
dente, Charito F~aga. Seica non _daba a talla.
Outras versións falan de .enfrontamentos con
- out ra asesora de Cuiña, por cousas de celo pro,
fisional. O recámbeo ou última adquisición
_ para as labores de colaboración e asisténcia di,
t:e(:ta ao conselleiro, chámase Vanessa G onzález. Apareceu un dfa ·polas instalacións do en,
te Augas de Galiza, deixando caer que as suas
funcións non son de arquivo e apoio técnico.
Mais ben páganlle duascentas _mil pesetas ao
mes por atar todos os cabos da campaña elei,
toral do señor Cuiña. Non se lle coñecen ou,
tras actuacións .
P-ai rnoi ben. Os cargos de confianza nunca de,
ben ·ser vox populi. O seu é un labor calado, es,
curo e no que só se .adquire o compromiso de
pagarlle o favor á persoa que a esco ll~ u para
tan honroso posto, con traballo , dedicación e
·alto grado de devoción persoal. De aí as equi..:
vocaci0ns.+

Para demonstrar a sua fidelidade ao Parlamento tanto Fraga
como Guiña abstivéronse de
inaugurar obras e optaron por
asistir ao último pleno da lexislatura. A preséncia de Guiña na
Cámara foi case que un aconteci mento, porque neste ano
apenas se deixou ver. O mesmo_acontece con Fraga , que
normalmente está demasiado
ocupado asinando convénios
de colaboración con distintas
entidades públicas ou privadas
·para asistir aos debates. Nesta
ocasión, o . Pr.esidente da Xunta, que permaneceu no seu escano durante as' cinco horas
que durou o pleno, tivo ademais ocasión de demonstrarlles a todos os membrós da
oposición e aos. xornalistas que
asexaban desde ahiba, que
está en perfecto esta-do de
saude e en plena forma para
abordar a campaña eleiforal. +

Barreiras
arquitectónicas
O PP pretendia responsabilizar aos grupos da oposición ,
diante dos colectivos de discapacitados físicos , de impedir
que se aprobara a lei de accesibilidade e supreslóo de barreiras no Parlamento por ter
apresentado emendas á.totalidade do proxecto . A lei final - •'
mente se aprobou porque tanto o BNG como o PSOE retiraron as emendas para axilizar
os trámites. Francisco Cerviño
especificou que o "PP pretende cobrir o trámite para que- .dar ben cos minusválidos", e
Olaia Fernández Davila explicou que os grupos da oposición teñen direito a apresnetar ·
unha emend.a á totalidade para defender os seus pontos de
vista á hora de lexislar. A parlam_entária do BNG- lembrou
que desde hai meses o PP
apresentou a necesidade de
elaborar o proxecto pero quEl
non acordaron até o mes· de
Xullo, co que os populares serian, en todo o caso , os únicos
responsábeis. •
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Guerreiro pediu ofin do boicote porque ten oapoio da maioria

Anguita visita Galiza pará combater
o pacto de Esquerda Unida co PSOE
Caballero, recomendaO PCG encabeza unha
O Mércores ·9 de Xullo o Coordenador Xeral
ron a Anguita que reflecorrente de opinión pade Izquierda Unida, Julio Anguita, comezou
xione. Guerreiro recorra re·xeitar o pacto. O · unha visita á Galiza para apoiar a campaña
seu secretario xeral Maque desenvolve o Partido Comunista de Gali- .dou que · o pacto ·foi
aprobado polo 87% dos
nuel Peña Reí e o diriza para abrir un proceso asembleário que exivotos do Consello Naxente Carlos Dafonte
xa a demisión de Anxo Guerreiro por ter asicional e só recoñeceu
son persoas que ·dirixen
nado un pacto de coalición do PSdeG-PSOE
certa opo~_ición no Baia tendéncia anti ~ pacto.
cara ás vindeiras eleicion autonómicas. Guexo Miño a en ValdeoEn Ferrolterra a Correnrreiro, pola sua banda; reprochou a Anguita
te Crítica exixiu unha
tardar ano e meio en vir á Galiza e facelo para - rras. Para Guerreiro hai
"boicote" e "torpedeo orasemblea para analisar
tomar parte nunha campaña contra a esquerganizad_o".
o acordo de coalición
da e "para axudar a ~raga".
co PSdeG-PSOE. O líJulio Anguita non se puder deste sector ferroxo en contacto coa.direclán, Xosé Vidal, asegución de Esquerda Unidarou .que se a dirección
Esquerd a Galega para
non convoca a asemrealizar a sua visita á
blea, farao a própria
Gal iza.
Corrente Crítica: Vidal ·
dixo que canta coa
A pesar das acc1ons
maioria dos afiliados da
que algu ns colectivos ·
comarca. Mália a dispodesenvolven no interior
sición des te sector, a
de EU-EG para abortar
dirección de Esquerda
o pacto, algo que GueUnida-Esquerda Galega
rreiro considera fraudurecalcou que, segundo
lento porque a decisión
os estatutos, a petición
está adoptada -de forma
dunha asemblea debe
maioritária, a dirección
estar respaldada por un
de Esquerda Unida non
tércio dos afiliados e de
vai1 emprngar mecanismomento só foron apremos discipiinári os , sesentadas 27 asinatL1ras.
nó11 que vai combatelos
''dici11do · cantos son e
Para apoiar a estes
quen está detrás". Con
sectores e para pronunesta estratéxia, Guerre·ciar unha conferéncia
o evita o desgaste que
nun instituto vigués, Anprovoca impar sa11cións,
guita inícia unha visita á
Ulllha síl tuación que preGaliza que se antecipa
cíl samente está a afecmo.i polémica e que se
tará 01rgani1zación fedeextende durante tres
·ral de izquierda Uniida,
días nas cidades de Vique. se enfrenta ao Parg ó e Compostela. A
tido Democrático de la
campaña iniciada por
Nueva Izquierda palas
Anguita é continuación
suas faltas de respeto á
do frustrado intento de
desaprobación do pac- . Julio Anguita.
organización . Parel! amente, EU tamén manito . tentati11a que nori
festou a sua disposición a oontiacadlou a maioiria que obrigan
os estaitutos 1de !Izquierd a Unida,
Tanto o Coordenador Xeral _de
nuar vencellado a Izquierda Unipolo .que Angiuita houbo de conr
Esquerda Unida, Anxo Guerreida. "EU nunca rachará, por detentarse co rn rnegar cartas e
ro, como o candidato socialista
cisión própria, as suas relacións
apoio político á coalición.
con IU", dixo Guerreiro. +
á presid.~ncia da Xunta, Abel
1

1

#

-

NOVO 'NUMERO DE
/

C

ADERN·og
ABOSAT.IBBA

Na defensa da Terra
XOVE, AS ENCROBAS, BAlDAIO,
AUTOPISTAS...·CRÓNiCA DO
NACIONALISMO NA TRANCISIÓN

Á VENDA O 24 DE XULLO!

l o DE ·xuLLO DE 1997

quista e, en derradeiro termo,
da invasión de 1834, que custou 200.000 mortos e exilia- ·
dos, o 40% do caudal demográfico do noso. pais, a posterior destrucción dos foros e,
máis recentemente, os bombardeos sobre a poboación de
Guernika, Amorebieta,
Ourango e Bilbo, accións que
produciron uns froitos políticos aos que o Estado español
e as suas clientelas sociais
ainda non renunciaron.
Liberdade é a procura da verdade. Liberdade é que se recoñeza qi.1e a moderna nación, a
cultura e o pavo basco están
separados en tres zonas artificai e militarmente desconec~ada , escindidas por fr nteiA revista INDUSTRIAS
ras horribeis, sen institución
PESQUERAS di que pese a tonengunha que sexa o marco
dos os acordos 'multilaterai ,
de encontro do no o p b e os barcos de pe ca non teñen
pallado. Sendo que o no o
meios legais de defensa cando povo cen direito á unidad ,
os Estados ribeireños
deben eliminar e a barreira
cámbian os marco da ua
paran . Lique o e cinden
zonas económicas exclusiva , ·berdadc é que o 300
como fixo Canadá e agora a • exiliado volvan a ca a qu e
Arxentina. "Non é a primeira o 550 pre o p lític
aian
vez que a autoridade arxenen liberdade e a nova
tinas estiran a sua zona ecoxeración non e vexa lanzada
nómica exclusiva con métoao me mo desti~o que a
dos pouco ortodoxos. En
denanterior e que os cento
1992 optaron por desprazaren de clandestinos teñan direito
a liña de base deica un banco
a non selo porque chegamo
de area que desaparece co
por fin a unha solución
abalo do mar. Asi gañaron
democrática que respeita a
sete millas da ZEE e deron pé
vontade de decidir o eu futua un proceso coa administraro ao próprio pavo ba co". +
ción española que está ainda
por resolver. No caso do
apresamento do Arpón, os arrnadmes españoles protestan
porque, escarmentados en
porfías an.teriore , tomaron
todas as cau[elas para evita- ren a sua repetición. Como
ven sendo norma, Arxentina
non avi ou o cámbio da sua
liña de base, con
independéncia de que esta
modificación exa ou non legaL O seu o bxectnvo non é
ampliar por ampliar a ZEE senon expulsar da beira das
suas augas incernacionaís, ás
fro tas que se concentran ali
estacionalmente. Os apresamentos indiscriminados son
un aviso aos navegantes. ( ... )
Tanto os sistemas de navegación por satélite (GPS), coXosé Luis Blanco Campa~a.
, mo os cálculos artistméticops
realizados por expertos en navegación a instáncias da emLeccións de ética
presa armadora e pola Administración española, .
Tintxu comenta en IRIMIA a
confirman que a distáncia á
que se atopaba o Arpón a res- destitución de Blanco Campaña, director da TVE-O.
peito das extremas da Lei de
"Nalgúns meios o asunto foi
Espazos Marítimos 23.968 arxentina, en concreto a restin- recollido cos tintes mái desga ao leste do Porto Quequen favorábeis. Seguramente será
iso o que lle fixo dicer ao ine o Banco Nordeste, era en
teresado
que pensaba
todo caso superior ás 200 miapresentar unha querela. Pola
llas".•
sua parte, o doutor Sixto Seco
denúncia na prensa aleves feridas producidas por disparos dos

Cambiar os
marcos do mar

Autodetetminaéión

furtivos que, via Madrid e
usando calumniosa monición
quixeron abater un dos máis
prestixiosos e cultos xornalistas
praticando a perfidia do tiro ao
Blanco. Lástima que o doutor

C.A García Salmones escrebe
en INICIA TlV A SOCIALISTA
•un artigo·co título Autodeterminación, suscitado polo · ·
comentário editorial Eta-con- · Sixto non dispoña agora do
t~a Euskadi da revista. ".Semprog'rama que tiña na Rádio
Galega co antigo director': popré que houbera un referendo
limpo, Euskal Herria expresou deria darnos moitas leccións
a sua resolución de liberdade,
de ética e obxectiv.idade
pero a sua vontade~ foi anula·periodística que yen sendo a
da palas manobras xurídicas
sua esp~cia lidade ao
parecer".+ ·
que nacen do direito de con-

GALIZA
l 0 DE XULLO DE 1997

O Clube Financiero nace para
aglutinar empresas nun mismo foro e aspira a se~ un órgano de representación dun
colectivo empresarial. Quer
dicer esta declaración de intencións que '10n serven os
órganos existentes, especialmente as asociacións de empresários? ·

Ternos uflha función complementária. As organizacións empresariais realizan un abano de
representación máis ampla. Son
a mesma expresión que neutro
ámbito teñen os sindicatos. Defenden uns intereses que Jle son
próprios e xogan un papel importante á hora de estabelecer
acordes que incidan na política
do Governo . Neste foro, no que
tentamos estean representadas
como máximo cincocentas empresas, nun 90% pemes, non ternos nen apoios nen axudas de
carácter institucional. O que lle
oferecemos ás empresas son
infraestructuras para que podan
aceder a unha mellor información .
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Xesús Bahillo
"Tem.os que aliarnos no asociaci_
onismo empresarial catalán"
9* A. EIRÉ

DESTACADO MILITANTE DO PSOE, DEPUTADO EN MADRID, XESUS ~AHILLO ABANDONOU A POLÍTICA
"P:ORQUE NON ESTABA DISPOSTO A ANDAR A NAVALLADAS", ·CONVERTÉNDOSE EN DIRECTOR DO
CLUBE FINANCIE/RO VIGO. AFIRMA QUE O EMPRE$ARIADO GALEGO ESTA A MUDAR E XA LLE PERDEU
O MEDO AOS POLÍTICOS DE ESQUERDA. APOSTA POLA PALABRA "MODERNIZACIÓN" COMO MEDICIÑA
QUE CURE O DESENVOLVIMENTO, RELEGANDO A UN MOi SEGUNDO _PLANO A POLÍTICA ECONÓMICA.

A política foi unha circunstáncia
personal. Militei de xoven na esquerda e tiven problemas por
defender a Democráciá. Nun
momento dado o meu partido
ofereceume a posibilidade de
facer un traballo e procúrei realizalo o máis dignamente posíbel.
Pero. a política debe de ser un
' acto de servício público que é
preciso limitar no tempo.

A sociedade viguesa non está
suficientemente vertebrada. Calquer institución, empresarial, social , docente, etc. que se crie,
está contribuindo á modernización. O Clube Financeiro enmárcase nunha función socieconómica, porque vai opinar sobre a
marcha da economía e do mundo da empresa. Cada sociedade
cumpre o seu papel pois ten un
obxecto social diferente.

Esa toi a única causa?

Desde logo. Hai que voltar á
profesión que un teña e non
perpetuarse ou darse navalladas por un posta. Funme da política co mesmo patrimón.io eco. mo mesmo tipo de vida que tiña
con anterioridade. Vivo na mesma casa e sigo tendo os mes- ,
mos amigos.

Unha das funcións do Clube
Financeiro é a demanda de investi mentos, traballando a
xeito de grupo de presión, como o Eixo Atlántico pode operar no ámbito europeu ...

Na Galiza os seus antíguos
compañeiros do PSOE semellan que non teñen a mesma
visión. O cpngreso do PSdG
celebrouse -antes que· o 34
congreso do P.SOE e Francisco Vázquez semellou aproveitar para ser un dos poucos
secretários xerais que se
perpetuaron no cárrego ...

Non somos un grupo de presión
política. O CFV é un grupo empresarial que vai defender os intereses das empresas que pertencen ao grupo.

Preferia ·non contestar a e.s ta
pergunta. Estou totalmente
apartado da política, ainda que
siga a ser vsocialista. Todos os
partidos talan de renovación pero a xente tende a perpetuarse
nos s~~s postas. Todos falan qe
rexeneración, renovación, pero
siguen a aparecer as mesmas
caras nos mesmos postas e cos
mesmos discursos. Non hai valentia pará fac.elo.

A quen van presionar, demandarlle investimentos, segundo
recollen os princípios fundacionais do CFV, se non é ás
Administracións?

Pensamos que toda iniciativa
de carácter asociativo é moderNen eu o afirmo. Pero vostede· nizadora e integradora. En Casabe que as ideas, para levatalunya o asociacionismo acadou unhas cotas que estamos
las a cabo, necesitan capacimoi lonxe de conseguir. Ese dedade de presión, ou se non 11.e
gusta a palabra, interlocución. _ be de se'r o naso exemplo a imitar. O tecido empresarial galego
está en transición do tradicional
Aspiramos ' ª que o CFV se
ao moderno. Nun.has áreas vai
constitua como un interlocutor
máis adiantado e neutras máis
de peso en todo o que sexa a
atrasado. Vigo podía ser unha
realidade económica do Noroesdas pontas de lanza da moder'te Peninsular. Non pretendemos
ocultalo.
· nización e da industrialización.
O empresário é p.roducto do
seu tempo. Nos tres anos que
A imaxe do empresário
levamos tendo contactos con
eles podo dicer que é unha xenEntre os obxectivos que se
marca o Club Financiero Vigo
te traballadora, inqueda e que,
non .enxerguei que se contem- · sec,adra o que necesita é un implpse o de millorar a imaxe do
pulso maior do que pode chamarse cultura empresarial.
empresário. Como explicaría
Maior aceso á información, a
vostede a percepción social
novas tecnoloxias para mellorar
que hai do home de empresa
_galego?_ ·
a estrutura productiva. Ainda

Pode. Todo é uh corixunto de
circunstáncias. Os entes empresariais son· consecuéncia da realidade na que se desenvolven.
As próprias institucións, incluido
as políticas, terían que modernizarse e realizar proxectos máis
globais, qüe non fosen só á instrumentalización de axudas pon.tuais . Oeste xeito tamén o empresariado iría aprendendo a
non vivir das subvencións públicas. Ao mesmo tempo, a Administración afaríase a non malgastar os recursos de todos. Hai
que ollar moi ben onde_se invisten os recursos, pois a política
consiste no reparto duns orzamentos escasos_
Por que abandonou vostede a
política?

Pero en Vigo existe o Eixo
Atlántico, a Zona Franca, s
Fundación Pro Vigo, os clusters empresariais que tanto
publicita á Xunta ... Non hai
moitas organización para o tecido empresarial existente?

Non quero que nos definan como un ente local. Ternos a vocación de facer un foro no que
as empresas máis dinámicas do
Sul de Galiza e Norte de Portugal esteñan representadas. Pero iso non é mao.

Ainda así, ten que ter perspectiva para poder ollar se
unha das eivas non será que
falla a pólítica económica que
se aplica na Galiza?

Ag~ra

queda moito por facer, sobre todo porque hai un seGt<;>r un pouco irresoluto.
A imaxe que sé difunde maiormente, mesma alén das nosas
fronteiras é que o empresária:do galego non ten i.niciativa,
que está atado ás axudas oficiais, un empresario moi especulativo e que, aquel q!Je fai diñeiro, é que está relacionado
co narcotráfi~o.

· Pero os responsábeis da Caixas _de Aforro afirman que na
Galiza hai aforro, pero que
non hai empresários que demanden créditos para investimento. Qué é o que falla?

que está na banda empresarial. de· novo, pode contestarme a outra pergunta.
Como ven os empresários
aos políticos? .

Os sindicatos precederon na
modernización aos empresários.
A estes custoulles tempo en viSecadra as pequenas empresas
non están dabondo 9apitaJiza- . vir a polítiq1. con absoluta nordas. Pero, sobre todo, porque o
malidade. E unha contradición
prezo do diñeiro era moi alto e,
recorrer ás_lnstitucións e logo
os empresários galegos, moi_tas
despreciar aos políticos. Penso
veces escarmenados, son pruque a visión da política que tiña
dentes para non lanzarse a
certo empresariado está a muEsta visión non se corresponde
dar, dándose canta de que non
aventuras de endebedamento.
coa realidade .. Se cito nomes
Co prezo do diñeiro que hai' lle teñen que ter medo ás formadeixaría moitos , pero existen
cións que se denominan de esagora e uñha situación econó:
empresários meritórios, e non
mica favorábel as causas debequerda. O CFV é neste senso
rian mudar.
un exemplo . Estase a mover
me estou referindo aos das
grandes famílias . Esa imaxe necon total equidistáncia e equidagativa pouco a pouco vaise -esO abandono da ·política
de entre as distintas formacións
como demostra que proximaluindo. Ternos sectores, como o -mente estará aqui Xosé Manuel
db· viña , gañando • os máis imVostede é un político ...
portes prémios internacionais,
Beiras para apresentar o seu
Xa non. Xa non milito.
pero non é o único.
programa ec~nómico. •
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Teñen .confinriada asisténcia 138 paises entre o28 de Xullo eo5_dé Agosto

·Galizci.terá, por vez primeira, ..-epresentación própria
no Festivaí Mundial da Xuventude en Cuba
~

.

*

..

ªº

Coa recuperación do movimento ·dos festivais, Cuba convertirase, por uns dias, no centro de
atención_internacional ao acoller
a máis de 11.000 mozos e mo-'
Z9-S chegados de todo o· mundo.
"E unha grande monstra de solidariedade ca naso pavo ~ en
contra do bloqueo que permitirá
. á mocidade do mundo decatarse de que a xu\'Jentude cubana
ten direito a decidir sobre o seu
futuro sen presións exteriores",
aseguraba o Cónsul cubano en
Compostela, Felipe Vázquez.

'

'

. Comité galega

·,

.

ventude de todo o mundo "poda
coñecer por sí próprja como se
. vive na 'illa e cal é o sentí r
maioritário do pavo a respeito
do sistema político , económico
e social"_. Un coñecimento directo porque serán as próprias famí.lias as que acollan aos mozos
nas suas vivencias. -

P.C.

A Galiza terá representa ción de seu no Festival Mundial de
esfo.rzo dos
c 'u ba grácias
moz9s e mozas que forman
pa~te do Comi té Preparatório
Galega . Entre os días 28 de
Xullo e 5 de Agosto , a mocidade será a ·embaixadora do país
aportando monstras da realidade social , económica, política e
cultural galega nos distintos foros de debate , charlas , encontros e exposicións parellas
· aos concertos musicais que se
celebrarán na illa caribeña. o·
comité ·galega participará no
encontro xunto coas represen- .
tacións de outros J 38 paises
que xa teñen confirmada a sua
asisté'ncia.

(

~

Pésie á tentativa do comité do
estado español por aglutinar todas as representac ións nunha
soia, as presións dos mozos galegas e cataláns por ter o seu
próprio comité, como corresponde a paises con realidades diferenciadas,' foi o que posibilitou
-que a ~al iza teña participación
de seu. Q Cor:nité galega , co
que se transladarán á illa 50
Os 50 mozos e mozas que acuden a Cuba
moz;os e mozas de entre 16 e
queren dar a coñecer a realidade de Galiza.
32· anos dará a coñecer "a realid ade do país- desde distintas
A celebración deste festival para
Cuba é todo un reto dadas as- perspectivas ao formar parte
. dificultades econ'ómicas·dos ·últi- - das mesas de debate e comi sións", segundo explica o .seu
mos 5 .ana·s , coa aplicación da
lei Helms-Burton. Vázquez exrepresentante, lnácio Pavón.
plica que pésie todo o pavo vólDesde o mes de Decembro, o
c~~se en apoio ás suas mócidaComité galega ven real~zando
des mesmo _a riível ecqnómico,
xuntando, "desde que .s.e anunnumerosas actividades por todo
ciou a sua celebración, máis de - o país para poder recadar fundos . Mália terse pasto e.n con30 millóns de pesos cúbanes. O
cónsul resaltou a importáncia - ti;icto coa Dirección Xeral da Xuvent~de, co Consello de Xuven.:
que ten para o país. que a xu-

tude e co Consello de Relacións
. Exteriores, _non obtiveron-.res- ··
.posta, "o que fai pen,sar que non
apoian .esta in iciativa ", ind ica
Pavón. Tamén se puxeron en
contacto con· todos os concellos
-galegas, ainda que só pr~staron
o s_eu apoio económico Fene,
Corcubión , Allariz , Castroverde,
Rairiz de Veiga, Bueu , Cangas ,
Moaña, Poio, Vilar de Santos e
Porto do Son, pero ~·n on perdemos a esperatnza de que ainda ·
se sumen alguns concellos
máis", engade.
·
Os cartas recadados estarán
destinados · a un Fundo Internacional de Solidariedade , para
axudar no desprazamento aos
Comités daqueles pavos sen recursos co-mo o Sahara , "que
doutro xeito non poderian asistir" , e como "apoio e solidariedade co governo cubano": De feíto, todos os Comités están a recoller material escolar e médico
para axudar a Cuba a superar
as. dificultades derivadas do bloqueo imposto polps Estados
Unidos. Paradóxicamente, máis
de 1.000 mozos estadounidenses teñen solicitado a sua participac;:ión no encentro "pero opaís máis libre do mundo non o
permite", indica o cóñsul cubano
Felipe Vázquez , quen éspera
que ainda podan a~istir . •

Miguel A. C~pón Rei
alcalde ~e ~ui (PP)

'Na cris.ecos escindidos
do PP non preciso de
apoio de Santiago'
O PP quedou en minoria en
Tui, non ten dificuldades
para governar?
En Tui xa se governou en minoría e non houbo problema
nengun. Nestes momentos
estamos a tratar de aprobar
os orzamentos deste ano e
traballamos cos presupostos
prorrogados do pasado exercício. Até o momento non
houbo dificuldades , mesmo
os investimentos, que non están consignados neses presupostos , foron aprobados en
pleno sen dificuldade.

E que posibilidades de pacto ten?

A Xunta fir~a un convénio para recuperar as pensións complementárias suízas
Por fin, despois de meses ne- gando que puidec;en ser milleiros
os afectados, a Xunta ven de
.anunciar que subscribiu un convénio cunha empresa suíza para
recuperar os dados de cotización
de galegas retornados eón dereito a pensións complementares.
O "fraude" pódia proqucirse porque moitps galegas ql,J~ traballaran na· Su.íza e descoñecian
os s·eus dereitos a unha prestación, tanto básica como comple-

mentar. O asunto fora descoberto polos sindicatos suízos epasto en coñecemento público en
programas de TV e 9iferentes
reportaxes realizadas · polo noso
semanário .

~

.

-

-

das eleicións e a viaxe do candi. dato do PP á Confe-deración
Helvética, podia deixar en evidéncia a polítfca de xestos do
-governo autónomo.

Segundo ·os dados feítos agora
Foi esta informacióA, e a evidénpúblicos, só en Xenevfa, onde a
cia resaltada tamén pola prensa
investigación está máis avanzade Suíza, de que miles de mi-. . da, 22.000 persoas teñen dereillóns estaban por cobrarse por . to a perce.ber unha pensión báemigrantesre!ornados, o que
sica, que se teria perdido de non
obrigou á Xunta a posicionarse,
mediar a informatización dunha
máxime cando a proximidade
manchea de fichas "martas" nos

O FARDEL DA

MEM~RIA

arquivos consulares.
En canto -ás pensións complementares a Xunta non facilitou
dados de recuperadón , pero segundo os informes sindicais (a
CIG ten as suas delegacións en
Xenebra e Zurich traballando na
matéria) son vários centos as
consulta·s realziadas, que poderian acelerarse se finalmente o
governo ·autónomo decide invo1u crarse a fondo máis alá da
época preeleitoral. •

No concello de Tui hai dezasete concelleiros , dos cales
. seis son do PP , outros seis
do grupo misto (cinco tránsfugas do PP e un que marchou
do BNG). tres do PSOE , un
do BNG e outro da CNG . Con
ese abano de forzas é posíbel chegar a acordes plenários, e de feito ás veces coincidimos até co BNG .

Non pensa invitar aos escindidos do PP a formar
parte do governo?
Os escindidos do PP xa estiveron no governo e marcharon . Con eles hai posibilidades de pactos puntuais, pero
non vou integrales na comisión de governo.

E outros?
Non, o futuro xa se verá, vivo de realidades , non de hipóteses.

Sinálase a Diz Guedes co. mo a persoa que está detrás dos escindidos do PP,
que opina?
.. lso haberia que llo perguntar
a eles e a Diz Guedes, non a
min.

Non pensa pedir un pronunciamento do PP de
Compostela?
Non teño . necesidade. Gonto ·
co apoio dun Comité LoG:al
do PP integrado por 25 per- _
soas que son representativas
de todas as parróquias do
concello, eses apoios son
sobrados para continuar no
poder.+
·
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Oproxecto acométese sen unha experiéncia piloto prévia

·A peatonalización do Ensanche compostelári terá conlo

Vertido de·piiarra no
, rio Quiroga

contrapartida a privatización dos aparcamentos
'*P.C.

O governo municipal compostelán ven de apresentar un
proxecto no que se prevé a
peatonalización do· Ensanche.
O plano ponse en marcha sen
unha prévia experiéncia piloto, e cédese a construcción e
explotación de aparcamentos
a unha concsionária privada.
Para a oposición debiase oferecer previamente unha boa
alternativa de transporte público e garantir un maior control municipal.
Na proposta técnica, apresentada polo governo municipal, a reforma das ruas do ensanche e a
construcción dos aparcamentos
correrá a cargo dunha empresa
concesionária. Para cobrarse os
investimentos, a empresa terá,
en diante, a explotación dos
aparcamentos e da ORA. Esta
mesma empresa será a responsábel de renovar tamén o saneamento da rede de pluviais e fecais . Dunha soa xeira, Xerardo
Estévez ten ideado un plano
que solventa os principais problemas do Ensanche, pero o
grupo municipal do BNG dubida
da viabilidade dun proxecto no
que todo o investimento e explotación posterior quedará nas
mans dunha entidade privada.

Inválida a ocupación de
fincas do encoro do Umia
en Caldas.

Xerardo Estévez plantea a peatonalización das ruas do ensanche compastelán sen ter feito un plan piloto previo.

gundo a concelleira municipal
en prazas de mazás nas que se
Mália asegurar que se trata
do BNG, Encarna Otero, "esto
habiliten zonas axardinadas para
dunha boa alternativa, Encana
"humanizar de verdade o ensan- ·Otero sinala que os elevados
ten que ir acompañado de reunións prévias cos viciños para
che". O grupo nacionalista consiprezos disuadirán aos condutocoñecer as suas prioridades e
res. Para a empresa concesiodera ademais, que se esQuecen
saber en que medida saen benária estes cartas serán o únios espazos culturais e, por iso
neficiados ou prexudicados". A
co meio-de r.ecuperar os inves~
propón o uso público de vários
representante nacionalista entimentos realizados. Ainda así,
edifícios que nestes momentos
tende que coa participación dos
-o cancel lo compostelán ten
están d~socupados.
O modelo que se pretende aplisectores implicados nas análiprevisto acollerse a planos eucar en Compostela imita aos . ses prévias poderá determinarProblemas de aparcamento
ropeus de urbanismo, através
modelos de peatonalización de
dos qüe se outorgan subvense se o proxecto se axeita ou
cidades como Girona, Bizkaia
Un dos aspectos· máis preocunon as necesidades dos que vicións cando as obras xa están
ou Ovieu . No caso des tas vil as
ven e traballan na zona.
pantes é, sen · dúbida, a execurematadas. Segundo a conceo proceso de peatonalización foi
lleira nacionalista, esas subción das obras e máis dos aparprog resivo. Primeiro acotouse
Encarna Otero ,asegura que o
camentos subterráneos. Para " vencións deberianse destinar a
unha pequena zona que serviu
plano apresenta importantes ei- · reorganizar o .tráfico prevese es"subvencionar as prazas de .
como experiéncia piloto. Consvas. Ao seu entender "un proxectruturar o ensanche en tres tipos
aparcamento e abaratar os
truíuse un aparcamento e comde ruas, unhas palas que só cirto destas características ten que
custes, pero seo embargo irán
probóuse como ·funcionaba. Unir coordenado cunha alternativa
culará o tráfico de carga e desa parar á empresa concesionáha vez analisada a viabilidade
de transporte público, para que a
carga e os accesos ás vi vendas,
ria para que recupere as inverdo modelo foi cando se extenoutras nas que os coches circuxente que ven de fóra poda
sións feitas en superfície" . A
deu ás outras ruas . Pola contra
achegarse sen dificultade". Adelan pero non aparcan e un terauséncia de ihvestimentos pú-·
en Compostela preténdese acoceiro tipo no que os veículos cirmais, non se prevé ur. verdadeiblicos pode condicionar o futuro
meter a peatonalización en toda
ro Plano Especial dirixido a mede todo o proxecto se non se ·
culan e aparca,n con ORA. Para
a zona á vez.
que os coches podan quedar no
llorar a calidade de vida. O BNG
prevén as repercusións que te- .
propón que na execución do proexterior da zona peatonal hai
rá deixar a humanización do
Tanto no caso destas vilas coxecto se teñan en canta os quinensanche en m.ans da ·iniciativa
tres aparcamentos previstós cun
mo no caso compostelán , seteiros existentes para convertilos
total de 2.955 prazas.
privada.+

Acusadas 38 persoas de impedir aextración de area

As eleicións prOvocan o aprazamento do xuízo

polo caso da Costa da Vela
Ao parecer dos 38 encausados
no xuízo polo caso da Costa
da Vela, no aprazamento da
vista até o 3 de Novembro,
despois das eleicións autonómicas, hai intencionalidade política. A auséncia do ex xefe
provincial de Costas como testemuña, foi o argumento empregado polo xuiz para xustificar a sua decisión, ainda que o
dia no que se produciu o aprazamento esa testemuña non
estaba.citada a declarar.
O aprazamento producíuse o Xoves tres de Xullo é o titular do xulgado do..penal número tres de Vi-

lndústrias pizarreiras de
Pácios da Serra verteror:i
ilegalmente. escombros
contaminantes ao rio Quiroga,
denundou o alcalde de
Quiroga, Xúli_o Álvarez Núñez
(PP), ante a Confederación
Hidrográfica do Norte e ante
as Consellarias de lndústria e
Agricultura. A contaminación
tora detectadasemanas atrás,
pero·as autoridades
.
municipais pensaron que
abondaba con comunicalo ás
empresas para que
extremasen o cóidado nos
vertidos, pero posteriormetit~
a ·poliCia municipal volveu a
detectar novas vertido
procedentes' das mesmas
empresas,+

go, o ma~istrado Miguel Anxo
Narváez amosou un certificado
médico conforme ao cal o ex xefe
provincial ,de Costas, Xaquin Medrana Fuster non podía personarse porque estaba aqueixado dun
cólico nefrítico. A argumentación
do xuíz non convenceu aos catro
avogados dos encausados porque a comparecéncia de Medrana non estaba prevista na sesión
na que foi aprazada a vista até
Novembro e porque a suspensión
do xuízo supuña un quebranto
ecor:iómico para os acusados.
O dia da vista QS xulgados de
Vigo qu~tl~0ff~offi'Pfüíéfos polos

simpatizantes dos acusados e
na ria de Vigo organizouse unha
concentración marítima para
testemuñar o seu apoio ás persoas que ian ser xulgadas.
Os acusados, catro deles. encaus.ados por- sedición e q resto
por coaccións, trataron de impedir, o 19 de Febreir0 de 1993, a
extracjón ilegal de area na "costa da Vela para destinala a rexenerar unha praia de V; ' ~garcia
de Arousa. As irregularidades
na concesión de permisos foj o
que motivou a intervención dos
pescadores e a abordaxe da
draga que procedia a retirar a

area do fundo da ria.
A defensa pensa demonstrar a
inexisténcia de delito ou, no seu
caso, a atenuante de estado de
necesidade dos' encausados,
que estaban a defender un banco marisqueiro de grande valor.
As reaccións de políticos, sindi- ·
calistas e representantes, dos
·pescadores ante o aprazamento
do xuízo foron de condena e todos coincidiron en sinalar que a ·
decisión xudicial tiña marcado
cariz poi ítico ante a celebración
das vindeiras eleicións autonómicas do 19 de Outuqro·. +

A empresa· Augas de Galiza
non realizou en forma os
procedimentos
administrativos para
proceder, en Caldas de
Reis, á o~upación das
fincas afectadas pola
construción do encoro do
úmla. Augas de Galiza non
avisou por rexisto ao
alcalde da vila, Xosé Maria
Tobio (PSOE) e este non
acudiu ao acto de
ocupación, polo que este
carece de validez, xa que é
precisa presenza dunha
autoridade municipal.
Contodo, Augas de Galiza
conqueriu alterar os ánimos
dos afectados ao pretender
levar a cabo .o levantamento
de actas coa presenza da
Garda Civil. A resultas da
provoca.ción rexistaronse
incidentes entre Garda Civil ·
e viciños.+

a

Péden _facer un albergue
_
nas baterias de defensa
do Cabo Prior
As Xuventudes Socialistas do
Ferro! pediron que as baterias
de defensa da costa no Cabo
Prior sexan convertidas nun
albergue xuvenil. Esta
proposta súmase ás
reiteradas peticións para que
os bens desafectados para o·
uso da defensa continuen no
. património público e non
sexan .vendidos para mellorar
as arcas do Ministério de
Defensa. Cómpre ter en conta
que grande parte das
instalacións militares agora
desafectadas para o uso da ·
defensa foron expropriadas a
baixo prezo ou foron donadas
por outras institucións
públicas. Por outra banda, o
Martes oito de Xullo meio
centenar de inquilinos das
vivencias da Armada en Naron
efectuaron unha protesta en
Ferro! para exixir renegociar a
venda destes inmobeis. Está
situación pon de manifesto
que o Ministério si aéepta o
'traspaso de terreas militares a
prezos que non son de
mercado. +
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Oxuíz decretou que os contratos de urxéncia duran-todo overán

.Os traballadores do lnfoga gañan o xuízo .
por despido irregular
é que o capataz non estaba nas .
xéncia. O seú lugar. de destirio
listas como tal senón·para o serfoi a reserva central con sede en
v.izo de vixianza móbil, así que
O lnfoga comeza a ter proble-· Sergude,. que depende .directaen lugar de recurrir ás listas de
mente -de San Lázaro, ainda que
mas leg.ais polos despidos que
capataces colocáróno a el. Adeestá a realizar: na província de
forma parte da chamada comarcal de Ordes. "Eramos tres pemais, é chamativo que se trata
Ourense os traballadores gaña.do fillo do Direcón s e un caparon o xu izo por ter sido despeditaz'', explica Pilar,
tor da Escala de
dos sen aviso prévio e sen xus"co q1:Je ·é evidenCapacitación
tificación aparente. Na província
Agrária de Ser- te que se nos 1
da Coruña, .onde ·até agora paOs Servizos de gude".
chamaban pa [ a
recía que non se daban este tipo de circunstáncias, están apa- · un incéndio non o
Extinción- de .
poderiamos sofoEste despido irrerecendo os primeiros casos de
car".
irregularidades como o de uriha
gular
non é o únilncéndios para
co que se ten
traballadora contratada o 26 de
Ao pouco a un
Marzo e despedida o 5 de Xuño,
producido na Coformar as
dos seus comparuña, pero si un
que xa está na maxistratura de
cuádrillas liveron dos poucos que
ñei ros chámano
traballo.
para ir a traballar
se denúncian.
que tirar das
a Ourense,. taPésie estar desCo surprendente bon tempo que
mén no Servizo
pedida
a traballafixo a princípios de ano, O? Serlistas do ano
de lncéndios. O vizos de Extinción de lncéndios
d ora continuaba
dia 5 d.e Xuño,
da Xunta de Galiza tiveron que
a 13 de Xuño de
1996"
realizar contratacións de urxén- · sen mediar explialta ná segurida-.
cación algunha e
de social. No cacia para poder facer frente aos
sen entregarlle a baixa, o· próso dos despidos irregulares de
incéndios que se estaban a propri o capataz anúncialles aos
ducir. Para formar as cuadrillas
Ourerise, en circunstáncias similares, solventáronse a favor
tiveron que tirar das listas do
dous ,peó_ns que forrnan a cuados traballadores. O ·xuiz decredrilla que ao dia seguinte xa non
ano 1996, xa que nen sequer se
teñen que ir a traballar. Curiosaabrira o prazo deste ano. Pilar
to u que os contratos de urxénmente o único que mantén o
Estévez, en lista de espera, recLa, que son contratos por obra,
s8u pasto é o capataz neutra
cebeu a notícia de que entraba a
teñen que durar até que remate
cuadrilla. Pilar Estévez explica
traballar o dia 26 de Marzo polo
a tempada, é dicer prorrogarse
que "o máis sangrante do caso - durante a época de verán.•
sistema de contratación de ur-

Autoód_io
MANUELCAO

-0-P.C,

Manuel Mera, presidente da CIG, conta no artigo "A lingua
das elites foráneas", aparecido nonº 783 de ANT, unha anéc,
dota ilustrativa do que todos sospeitan e ninguén di: os proble,
mas de Galiza non radican nas clases populares, senón nunha
elite dirixente foránea e imposta históricamente en Galiza po- lo poder violento nos momentos críticos e pola inércia deriva- da da secular imposición. Estes médicos non ven a necesidade
- de aprender galego, pois intuen que están mm país conquistado e yencido no que eles mesmos foron contratados ao tempo
que s~ condeaba ao paro e á emigración a outros posíbeis médi,
cos galegas que poderían desempeñar a súa prof~ ión a atisfa,
ción do~ pacentes galegos. Dias atrás saían na TVG médicos
galegos importantes emigrados en Canadá, EEUU, etc., que
·nunca puideron vir a Galiza, pois outros --os que colocaron a
estes no seu posto- ocupaban o·seu lugar.
A natureza deste problema en Galiza é coñecida, pero claro, é
perigoso decilo. A elite dirixente non perdoa, é implacábel e
non ten inconveniente en deseñar e aplicar calqueira norma
escrita o u non para excluír ao galego. Da[ que acabara tend
éxito unha versión que acababa responsabilizand ao próprio
povo galega da desnacionalización do país: o autoódi . O povo
ga lega, non se sabe por qué, sería o axente principal que
nunha actitude suicida e incomprensíbel acabaría por ir contra
sí mesmo, contra a súa cultura, tradicións, etc., sendo o responsábel principal ou único da destrución do próprio paí . Tal
"conceito" ou "teoría" non é mái que a versión para Galiza do
famoso: "a víctima é o culpábel" elaborada polos opre ore e o
seus seguidores para xustifiqu o seu domínio concreto.

O próprio Mera, no seu artigo, dá a entender que o comportam·ento <lestes médicos é secundário, pois eica hai moito galegas que falan ca telán, ergo ese galega
erían o culpábei -,
polo autoódio de que
os médico
non
aprendan o galego.
Curio a argumentación que permite á
elite dirixente Je ,
prazar ao galega ,
alegando que como
teñen autoód io e on
o primeiro e pañ li ta p demo e ·c ,
ller españoi e marxinar ao galeg . A
orixe ocial da maioría da elite p lítica e
ocia! en Galiza pr ,
cede J ir ctamcnte
d e pañ li m .

Profesionales vidos de fora non ven a necesidade de aprender o galega.

'O povo galego, non
.se sabe por qué, sería o
axente pfincipal que
nunha actitude suicida
a~abaría por ir contra sí
mesmo"

feréncia entre o na,
cicinalismo e o simple comportamento
es tratéx ico da e lite
dirixente. Un n acionalista ten claro
que e'stes m édic os,
pagados pola sacie.
dade galega, poderán
odiar aos galegas eI'l privado, máis, no seu traballo han de pres,
tar un servícid axeitado e para iso han de ~om unicarse perfectamente xa en galega cos seus cidadáns. Para outros 1 iso ten
pouca importáncia, a culpa será dos pacientes españolizados, é
_ un dereito individu al, hai que pagarlle cursqs de galega, o que
pasa e que non hai médicos galegas, hai que comprendelos pois
son de fo ra, depende st: son de esq uerdas, hai algt'.ins que son
nacionalistas, etc., etc. Calqucira ca usa menos ter en conta, en
· primeiro lug·ar, os dereitos e a sat'.ide dos galegos. •
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AConfederación de Empresários de P~ntevedra celebra oXX ~niver~ário

Pastor e Cabca Galicia ·

o·empresário pode ler _a Utopia de Moro

incrementan a participación
en Unión Fenosa

1 .

pero debe facer previsión de futuro como Verne
39 empresários da cidade por
contar a sua firma con máis de
50 anos de actividade. Tamén
foron entregados os prémios In. vestigación e xornalismo e Xuvenil de redación.

"Está ben que o empresário
le~ a Utopía de Tomás Moro,
pero o importante é que faga
previsión de futuro, como Julio Verne, e non que diga, co- ·
mo Jorge Manrique, que todo
tempo pasado foi mellar".
Con estas palabras dirixiuse o
alcalde de Vigo, Manuel Pérez, aos congregados par.a
conmemorar o XX aniversário
da Confederación de Empresários de Pontevedra.

Xosé Guiña interviu para sinalar
que "a política é efímera" e que
. estaba convencido de que volveria a ser empresário: "empresário da fariña, como os irmáns
Reyes, aquí presentes".

A CEP celebrou o festexo o pasado dia 2, cunha cea no Hotel
Samil , á que asistiron 500- persoas. O seu nacemento como
asociación coincide coa chegada da democrácia.
Manuel Pérez dirixiuse aos empresários de Pontevedra con gran aparato de citas literárias.

Ademais de Manuel Pérez, encontrábanse entre os presentes,
o conselleiro Xosé Guiña e o
presidente dos empresários españoi s, José Maria Cuevas. O

prémio de empresário distinguido recaeu sobre o nonaxenário
Casimiro Durán, patriar9a da
consignatária fundada en 1860

tlfiid•M-lkiltih-1
SANTIAGO DE COMPOSTELA

26 e 27 de Xuño de 1997
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BCH, Banco Pastore Caixa
Galicia repartiranse o 7,5%
das accións que até agora
ostenta Endesa no grupo
Unión Fenosa, segundo
anunciou o pasado 7 de Xullo,
en Madrid , Vitoriano Reinoso ,
conselleiro delegado da
empresa eléctrica.

Laóan~o
(TónALAs D'E.NoM1NAc1óNs): Va.L óa Lenoa

polo seu avó Estanislao Durán e
que hoxe dirixe o ex-deputado
popular Alberto Durán. A continuación foron homenaxeados .

José Maria Cuevas realizou a
intervención máis crítica. "Durante moitos aAos -afirmouos empresários tivemos que
aceitar que a empresa pública
ocupase o naso lugar". Agora,
indicou , os governantes volveron ao rego. Cuevas resaltou o
pacto logrado cos sindicatos e
pergunt6use retóricamente:
"Quen cría riqueza? Os. empresários". +· ·

Un empre~ário dos que poñian
en hora o relóxio polo Big·Ben_
Casimiro Durán Goméz, o receptor do prémio Empresário
distinguido no XX aniversário
da CEP, naceu en 1907. Hoxe,
ainda que ,retirado, segue a ser
un dos patróns emblemáticos
da cidade e tamén de Galiza. A
empresa que posue , ademais
de consignatária de buques , é
ademais inmobiliária, empresa
financeira e axéncia de viaxes.
Tamén foi vicepresidente fundador da sociedade hispano
noruega Kvaerner Eurekaa.
A sua lista de títulos abarca entre outros o de Cabaleiro da
Real Orde de San Olaf de Noruega, membro de honor do
Honorábel Carpo Consular e
Oficial da Orde do lmpério Británico. Déixase ver nos mesmos a pegada da influéncia inglesa no porto da cidade. Casimiro Durán , lqgo de estudar
nos Maristas , realizou prácticas
en compañias consignatárias e

M.

Con esta participaciór;i,
Galiza, rep~esentada polo
Banco Pastot e Caixa Galicia, ·
melloraria de forma
importante a sua
representación. Tanto o
Banco Pastor, como o BCH,
xa contaban con paquetes
- importantes das accións da
_ compañia. O 40,4% das
accións de Unión Fenosa está
repartido entre pequenos
investidores. Outro 25,4% é
propriedade de investidores extranxeiros. +

O dominio de Washington
·na Otan favorece á
indústi'ia aeronáutica
norteamericanaA nova compañia aerea
norteamericana, froito da
fusión entre Boeing e
MacDonnell, controlará o
70% do mercado
aeronáutico mundial. O 90%
dos avións .q ue crucen os
nosos ceos serán da sua
propriedade. As empresas
estadounidenses gañaron
nos últimos meses a
partida competitiva frente
ás europeas, tanto na
venda de méios de
transporte aéreo comercial,
como de helicópteros e
aparatos militares. Próxectos da indústria
aeronáutic_
a europea
comezan a sentirse
desprazados dos
mercados. Analistas
diversos relacionan este
avance norteamericano coa
recente confirmación da
supremacía dos Estados
Unidos na Otan. +·-

de armadores de Liverpool e
Londres. Dise que a burguesia
. local, da que forma parte sobranceira a sua fam ília, tiña en .
orgullo poñer o relóxiQ en hora
polo Big-Ben de Londr.es que ·
escoitaban pola rádio. Inglaterra e'ra daquela a grande poténcia mundial e Vigo estaba a un
tiro de pedra de Londres. Entre
outros negócios os británicos tiñan establecido en Vigo o G..abo .
inglés, servizo de asisténcia ,
técnica do cabo telefónico que
unia EL!ropa con América, a _
Mala real inglesa (correo) e nu:
merosas com-pañias de transportes de viaxeiros e mercadorias, algunhas das cales se especializaron en levar emigran- .
tes a América. Os Durán fixeron grande parte da sua fortuna
r:ieste negócio.
Casimiro Durán xa recebira,
anos atrás, a V de Vigo, galardón que outorga o concello..

V EIGA

Menos_inflación, máis paro
·- O dogma neoliberal manda reducir o .déficit público e a inflación. A
notícia recente é que a economi-a meilora. Pero os dous asertos son
discutíbeis. Reducirase temporalmente o déficit público grácias ás privatizacións, pero despois o Estado terá que prescindir dos sµculentos
benefícios que ano a ano lle aportaban Telefónica ou Eruiesa (máis de
cen mil' millóns cada docé meses só esta última). Ademais, o· déficit
público poderiase reducir doutra forma: elevando (e nori reducindo
como na prática se está a facer) os tipos impositivos das rendas máis
altas. Os impostas veñen ser un dos poucos mecanismos de reparto de
riqueza neste sistema. Canto menos se recurra a eles, canto máis se '
apliquen proporcionalmente ao asalariado e ao pequeno e_mpresário,
en vez de ao grande, máis aumentan os desequilíbrios.
A créncia.de que unha baixa inflación conducirá automaticamente a
un maior crecemento non está tampouco refrendada pola experiéncia. A inflación pasou do 10,6% de média europea nos setenta, ao
6,5% nos oitenta e ao 2,6% en 1996. Pola contra o crecemento económico ralentizouse e o paro incrementouse desde o 4% en 1970, ao
8,9% en 1990 e ao 11,2% en 1996. Este últimos dados están recollidQs do recente: Chamamento dos economistas para sair do pensamento
único, d1fuhdido en totlos os paise europeos, ainda que non aquí.+

_

o54% dos obreiros están
someridos aos produtos
químicos
As tres cuartas partes dos
obr-eiros están expostas a tres
ou máis danos físicos, frente
a un pouco máis da cuarta
parte das demais categorias
profisionais. A agricultura, a
construción e as indústrias
extractivas son os sectores de ·
actividade máis afectados. Na
hostelería, a restauración e os
servizos de saude dominañ as
tensións posturais. Son dados
dun amplo inquérito realizado
en Fráncia.
Un de cada dous
traballadores exponse a
axentes químicos. Ademais
-existe unha grande
desigualdade: o 54% dos
obreiros, o 27% das profisións
·intermédias e o 8% dos
directivos superiores están
expostos aos produtos
químicos.+
·

SOCIEDADE

14

ANOSATERBA

NQ 786 - ANO XX

José Ignacio U~rutia fo~ denunciado por apropiarse de subvencións.eprémios ca siléncio da Universidade de Vigo

·Prof~sor experto en cartos e proxectos ·alleos

'

'

1O DE XULLO DE 19-97

Elias Rozas.e Ramiro·Paz
voltan ao cárcere

A Garda Civil detivo o 8 de
-Xullo a Elias Rozas e Ramiro
Paz en Arousa para facer
efectiva a condea de dous ·
campus
de
Ourense
en
Xuño
de
*A. ESTÉVEZ
anos catro meses e un dia
1996, .que se aprobou en Xunta
para o primeiro e dous anos e
lturregui
de
Governo.
Urrutia
O 19 de Xuño entraba no rexis- medio para o segundo a
deuse (je baixa na equipa, fortro xeral .da Universiaade de Vicumprir na prisión militar de
mou
outra,
lmaxen,
e
levouse
o
go a denúncia do- grupo de inAlcalá de Henares. Esta pena
proxecto cuxo orzamento. é de
vestigación HIS "O vestixio ·do
foi imposta polo tribunal militar
un millón de pesetas. Todo contempo", cuxos membros proceda Coruña tras o xuizo
sentido pala Universidade", exden de Belas· Artes, sobre as
celebrado o pasado 16 de
plica Xavier Blanco. ~un diário
actuacións de José Ignacio
Maio. Os dous insubmisos nos
local de Ourense, o porfesor
Urrutia lturregui, profesor asocuarteis foron detidos en
Urratia declaraba en Abril que o
ciado. Entre outras, acúsano de
Marzo e xa
proxecto de sinaléctica poderia
terse quedado con 450.000 peestiveron en
levarse a cabo neutros campus
setas aportadas polo concello
Alcalá de
galegas.
pe Oúrense para que este grupo
Henares
1evara a cabo as 11 Xornadas de
dous meses.
Na
denúncia
do
19
de
Xuño
na
Investigación Galiza: Arte e SoPor outra
Universidade, Carmen Sobrino
ciedade despois de falsificar a
parte, o
e
Xavier
Blanco
lémbranlle
ao
sinatura da directora da equipa
tribunal
reitor Xosé António Rodríguez
no cheque. O grupo H~5 tivo que
militar da ·
Vazquez, que Urrutia foi declasuspender as xorr:iadas. CarCoruña
rado en Setembro polo xulgado
men Sobrino, a directora, Xavier
condeou a 2
de Carballiño como responsábel
Blanco, o coordenador e Carlos
anos,4
de lesións á directora da equipa
Calviño, colaborador, son os
meses e Un
e no exame psicolóxico sinálase Poñer pe de foto.
que asinan esta denúncia. "Aindiaao
que é "basicamente manipulada non recebemos resposta da
insubmiso Plácido Ferrándiz
dor", que "chega a dicir que a
Universidade, eremos que están
nunha senténcia emitida o
sua versión dos feitos non é unintentando ' convencelo de que
Luns 7. Unha nova delegación
ha versión nen un ponto de vista
devolva os cartas e que se esde
xuizo tivo lugar en Vigo ese
senón
a
verdade
mesma"
e
que
queza todo", di Xavier Blanco,
mesmo
día no proceso contra
precisa "atención psicoterapeuquen sinala que persoalmente
o insubmiso Xabier Fernández
téñenlle comunicado ao vicerreita". A equipa di que a Universique ao considerarse inocente
dade ten que rematar co siléntor de investigación as actua- O profesor José Ignacio Urrutia desenvolve o seu traballo en Ourense.
e non elexir entre o código
cio e tomar medidas. A fama
cións de· Urrutia.
penal vello e novo, veu como
Urrutia lturregui vendeu algun , deste profesor trascende a fronimpresora para grandes formao seu caso traspasouse á
deles e hai que reseñar que. ten
tos) da Universidade para o seu
teira galega xa que foi declaraO pasado Agosto cando ·carProvincial.•
Audiéncia
apresentado facturas á Univernegócio particular, que se atopa
men Sobrino requeriu á sucurdo persoa non grata polos artesidade por importe de 500.000
na rµa Antonio Puga de Ourensáns de Castela-A Mancha. Ansal de Caixa Galicia o nome da
se .·Non ·se devolveu ao campus
pesetas con cargo aos prototipersoa que falsificara a sua sigel Chicharro, deseñador casteaté o mes de Abril. A equipa inpos", din.
natura no reverso do cheque,
lán, denunciou ao reitor de Vigo
vestigadora "O vestíxio do temrespostáronlle que fara José Igque Urrutia embolsarase un miPara os membros da equipa a
nacio Urrutia lturregui. Depois
llón de pesetas_dun premio conpo" ten elaborado prototipos
Mália que xa hai u~ mes que
dignidade da Universidade está
con cartas universitários· dos
disto e aproveitando a auséncia
cedido pota Junta de- Castilla A
se comercializa o seat
xogo. "O grupo HIS apresentou
dos resto dos membros da
Mancha a un proxecto apresenque non sabe onde están. "TeArosa na Galiza, os
rnos indícios fundados de que
un proxecto para sinalizar_ o
equipa, levouse o plotter (unha
tado entre os dous. •
concesionários non
dispoñen das placas
correctas, segundo informa
A Mesa pola Normalización
Lingüística. A empresa de
automóbeis informou hai
Antonio Fernández Vazquez,
tres meses que os clientes
respostou á denúncia alegando
DA
galegos que o desexaran
YERRA
.
que Vanessa González Cruz "foi
podian levar as placas de
AS2BALLADA
nomeada corno persoal even,
Arousa. Ainda que desde A
tual da consellaria, facendo uso
Mesa non se aprobou esta
do artigo 3 5 da lei reguladora da
medida xa que só hai unha
Xunta e do seu presidente que
forma correcta, sinala que
estabelece a posibilidade por
A socioloxia moderna descubriu un pensam"ento das marxes ou -das
nen sequera existe esa
parte dos membros da Xunta de
beiras. Nos periódicos expresariase, por exemplo, fora dos editoriais e
"suposta liberdade de
designar e cesar libremente ao
dos títulos: ~os anúncios por palabras ou nas esquelas. O ABC, pésie
eleición".•
persoal colaborador .e de asís,
á sua ínoral conseryadora, ·publica pequenos e discretos reclamos de
téncia directa respondendo uni,
casas de putas. Hai historiadores que xa fan seguimento das esquelas
p~ra
camente ao feíto de prestar ser,
como método máis doado de recomposición das ár.bores xenealóxicas
vizos nas dependéncias do orga,
das grandes famílias dunha localidade.
nismo autónomo Augas de Gali,
magné~cos
cia, a falla de espazo dentro dos
Nesas marxes, podianse descobrir, no Faro de Vigo do p~sado Luns
locais reservados ao gabinete do
dia 7, as seguintes perguntas realizadas por Natália Vaquero a un
conselleiro de Política T errito,
· lingüista: "Será necesário poñer subtítulos aos informativos dar
·A CIG denunciou ante a lns,
rial, Obras Públicas e Vivencia".
TVG para que os entenda o pavo?", "Que lle parece que pontue
Unha equipa da División de
pección de T raballo e a conse,
igual un curso de gal ego ' que un máster de 100 horas de medicina
Epideomoloxia e Xenética do
llaria de Política Territorial e
Para a CIG, unha asesora ten que
de urxéncias?". Obviamente, este diário, que canta loas á língua ga,
Cancro do Instituto Nacional
Obras Públicas a situación de
ter capacidade profesional. ''Neste
lega todos os 17 de Mai6, non permitiria que nengun dos seus xor,
do Cancro dos Estados
caso os seus coñecimentos perma,
Vanessa González Cruz, que re,
nalistas lle pergt.intase-a Lázaro Carreter se non ere que xa está ben
Unidos fixo un estudo que
aliza tarefas de persoal funcio,
necen ignorados para quen a ven
estrae como conclusión que
de publicar periódicos en castelán ou de realizar emisións de rádio
nário /no ente Augas de -cfalicia,
ocupar despacho e utilizar teléfo,
non hai evidéncia que viver en .
n~se idioma cando a maioria dos ou-vintes de Gal.iza s~ expresan
·situado na estación de autobu,
no móbil todos os dias cun salário
casas cor.i campos
(segundo o IGE) en galega. Nen tampouco est:tbleceria nunca un,
ses' d~ Compostela. Segundo es,
como' técnico de aproximada,
magnéticos incremente o risco
ha relación enfre o escudo e o coñecemento obrigatório de língua
de leucémia. O .estudo fíxose
ta denúncia, asinada por Xesus
mente 200.000 pesetas mensuais".
española e nnedicina.
a grande escala entre rapaces
T arrío, presidente da xunta de
que vivían eR casas sometidas
A central nacionalista de~ún,
persoal dos Servizos Centrais de
Uns poucos dias antes, o Venres 4 de Xullo, La Voz de Galicia,
a campo$ magnéticos e
San Caetano, "non se coñece a
cia que Xosé Cuiñ a xa tivera
acompañaba cun deseño infográfico un cuestionário a Uxia Senlle
acompañouse de medícións
praza
que
oc.
u
pa,
nen
a
que
ca,
corno
asesora
a
Rosario
Fraga,
sobre os seus libros favoritos. O deseño, cuxa función era mera,
dos campos
irmá do presidente da Xunta, e
pítulo se carga os seus haberes,
mente o m~ m ental na información, representaba unha pila de -li,
'electromagnéticos que
·
actualmente
en
tre
os
se
us
sistema
de
acceso,
cotizacións
á
que
bros que. tiñan escritos no lombo o nome de autores como Moliere,
afectabán ás casas. Do
Seguridáde Social, modelo de
asesores fi gura co mo au5< ili ar
Wild ~, Larca, Cervan tes, Lope de Vega, San ta T eresa ou r\.ay Lo;
resultado de conxL,Jgar os
Rosario Crespo Iglesias, irrná do
eo ntrato e data ·de entrada da
riga: E dicer, todos clás icos e un n ovo . N engún galega . As ·respos ,
dados non se tirou nengunha
Xunta". ·Segun palab'ras de Va,
alcalde de Lalín, que é funcio,
tas reais da interrogada, pa.radoxicamente menos destacadas que a
conclusión que pudese dar
nessa González, viciña de Lalin,
nária pero de libre des ignac ión.
infografia, incluían sen embargo cinco autores galegas de· dez, máis
evidenéía de relación entre
Peden a Manuel Fraga que "tal
o seu cometido é "levar a cabo a
un portugués.
leucémia e liñas de alta
campaña elc itora l de Cu iña".
como defende .nos programas
ten sión. Ó estudo desdi
éleitorais este tipo de contrata,.'
É a ideoloxia subliminal"que predomina entre as bambi\lelas. Como
informes anteriores
cións se rcduzan ao mínimo im,
O secretario xeral de consellaria
. a dos líderes políticos que botan o di curso· en galego e, ante un erro
elaborados, segundo os
·de Política Territorial, Xosé
prescindíbel". •
autores , con menor
da rncgafonia, interrumpen: se me escucha?•
exaustividade. +

Non hai placas de Arousa

· ·
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A ideoloxia secreta

TrabaUo·en Augas
de Galiza
"a
campaña eleitoral
de Cuiña"
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Un estudo indica que os
campos
non
provocan leucémia
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Aentrada na OTAN eaCEE supuxo ofin dos GAL edo golpismo ,.
'

Felipe González comeza a irísinuar
os verdadeiros problemas da Réstaura~ión
.
::

e<> A. EIRÉ

Felipe González decidiu ateigar de entrevistas despois da
sua renúncia á secretária xeral do PSOE. Nelas, curnprindo coa promesa de botar luz
sobre a chamada Transición,
está a insinuar as imposicións dos poderes fácticos· na
laboura guvernamental. A
cortina que comeza a descorrer mostra as sombras que, ·
desde o 23-F, se viñan explicando desde estas mesmas
páxinas.
Emile Zola afirmaba que o Exército e os servícios segredos forman o grupo duro do Estado ·
dentro do Estado, gardando as
pretendidas eséncias e impoñéndolle as grandes liñas políticas ao Governo. Un século despois no Estado español, mostrábase esta realidade, ainda que
a maioría tentase voltar a cabeza para outro lado. Felipe González , despois de renunciar ao
liderazgo orgánico do PSOE ,
pretende explicar a Restauración Monárquica, "recuperando
a memória histórica".
De momento, a explicación, realizada no seu discurso de despedida, nunha entrevista ten Antena 3 e neutra en El País, só
fai insinuar concupiscentemente
as partes escuras daquel menage a trois entre o capital , o exército e a clase política, co pavo
aplausando , chamado Transición.
Esta explicación , loxicamente
interesada, parte dun feíto obxetivo: "a xente non quer entender
que se respeitoµ un aparato do
Estado herdado do Franquismo", afirma en El País. González explica os GAL desde esta
realidade, poñendo de manifesto que non foi unha criación do
seu Governo nen tampouco unha novidade na loita antiterrorista. lnsinua, máis que afirma,
que estas accións ilegais do Estado son froito do núcleo· duro
do aparato franquista, hexemónico ainda nos pontos neurálxicos . Deixa entender que o seu
Governo non puido desmantelar
estas prácticas até 1986.

Portugal vai modernizar a
·poli'cia contra os abus.os·
A policía e a xudicatura,
serán modernizadas erí
Portugal xa que estas están
moi atrasadas , anunciou o
vicepresidente do Governo ,
António Vitorino (PS). Os
abusos e violéncia policial
revisten caracteres de
' escándalo, por isa o Estado
procederá á
desmilitarización dos corpos ·
policiais para que sexan
civis quen os dirixan. A
respeito da xudicatura,
Vitorino recoñeceu que esta
ten unha maquinária
buror.rática que lle impede
r~accionar con celeridade.
Nesta cuestión, o Governo
pretende axiliar a Xustiza
para permitir realizar con
maior premura os procesos
da pequena delincuéncia,
asi como informatizar os
tribunais. +

~iberado. o veterano

preso -

dos Grapo Olegario
Sánchez Corrales
O dirixente dos Grapo,

González añrma que un dos grandes erros do seu governo foi co~vocar o referendum da OTAN.

mesma postura, citando expresamente a Fraga lribarne e os
que se opoñian á Constitución e
que, agora, queren aparecer como adp.lides das liberdades.

O desmantelamento dos GAL
González reivindica para o seu
Governo a acción de desmante1ar aos GAL. lmplicitamente dá
a entender que eran sabedores
da sua existéncia máis que "pala prensa", como tiña anunciado. Cando nega que fose unha
montaxe estratéxica do seu Governo deixa sen explicar se tivo
que ser unha organización consentida que puxeron en marcha
os elementos golpistas infiltrados nos aparatos do Estado ou
unha consecuéncia dos pactos
do 23-F, firmados entre o esta-

do e os elementos_ golpistas fllilitares. Só reivindica a figura dos
militares que levaron a .dirección
da loita antiterrorista, como Galindo, Casiniello, Saenz de Santamaria ou Manglano, apresentándoos como os artíficeS' dos
desmantelamentos golpistas.
Causa-efecto das suas accións'Z
A institucionalización do · GAL e
a implicación directa da Guardía
Civil en Euskadi foi o trow para
non desplegar o exército no
Norde como pedían os golpistas?
Os-.GAL formaban implícitamente parte do Plan Zen, e as su_as
accións foron institucionalizadas
dun ou doutro xeito, postas en
marcha sincronizadamente coa
Lei de Defensa da Constitución,
a Lei Antiterrorista, ou a LOHA-

M. VEIGA

Histéria e ·frivolidade
arred.o r .d un secuestro

,

Hai tres dados importantes que
González aporta no seu discurso, pero sen querer relacionales. O desmantelamento dos
GAL coincide coa entrada na
OTÁN, na CEE e, unha novidaSe non fose porque o dramatismo e a perda de vidas humanas desade para a maioría: co desmanteconsella unha comparación asi, poderia dicerse que a violéncia no
lamento da trama dun grande
País Basco enxendra polémicas ,similares ás dos partidos de fútbol.
golpe de Estado. Agora alguns
Os comentaristas máis exaltados corean as avanzadas dos xogadores
daqueles perdedores golpistas ·
próprios e enfrían con :>iléncio os ataques do adversário. A Garda
"tentaron sair por outros camiCivil liberou a Ortega Lara, pero tras 532 de fracaso na busqueda. A
ños", segundo afirma en El Paliberación de Cosme Deldaux foi, pola contra, un gol para ET A.
. ís. En ~ntena 3, apontou como
. Despois ven a rnoviola: sé un está máis gordo que o outro, se a tobeiun dos seu·s grandes erras de
ra era máis inhumana ou menos. Mistúranse dados e ocúltanse in· governo o co'nvocar o referendo
formacións.
O nicho de Ortega só puido ser visitado por xomalistas
da OTAN, dando a entender
acreditados
por Garzón catro dias logo de descuberto. Agachous_e,
que non había outro remédio
durante meses, que Ortega era militante do PP. Díxose que estaba a
que entrar na Alianza, porque
froitas e verduras por desexo próprio. Logo negouse. Desde a banda
"non se lle· pode facer carregar
contrária, Egibar (PNV) manifesta -a sospeita de que o funcionário
ao povo cunha decisión que ten
de prisións realizaba funcións máis alá das.difundidas. O diário Egin
que tomar o Governo".
escrebe, en primeira: Ortega volve ao cárcere. Titular frívolo e demagóxico, próprio da sección deportiva. Ortega, Delclaux, os seiscenNas explicacións da Transición
González afirma, cada vez máis
tos presos de ETA e todris as vítimas do enfrentamente merecen al- .
nídiamente, que non todas as
go sérÍO: un ha explicación de porque non se resolve o conflito. +
organi~acións políticas tiñan a

PA. Non hai que esquencer que
o PSOE foi un dos promotores
destas medidas. Tampouco que .
elementos socialistas, éomo Enrique Múgica Herzog, e$taban
relacionados con algunhas das
conversas que levaron ás actuacións golpistas do ·23-F e que
agora tentan apresentalas como
intentos de desbaratar o verdadeiro golpe, o dos coroneis.

No GAL hai dirixentes socialistas como Damborenea ou San-juán, confesos de participar na
sua fundación, ·cando non inspiradores desta filosofia, se cadra .
por tentar liderar esa guerra sux a contra os nacionalistas.
Dentro do Plan Zen aparecia
claramente o papel dos meios
de comunicación e xornalistas .
A maioria deles non só silenciaron totalmente as torturas, se. nó'n que xustificaron as martes,
acochándoas baixo das versións oficiais de Estado, trucadas e alentando ferventemente
9u de xeito máis pmfisional as
actuacións do GAL; que se xustif icaban, como sempre , polo
"clamor cidadán". Alguns deses
xornalisfas son hoxe os que, se- .
gu.n do González , estarían a
destapar estes escándalos. De- .
trás seguiría a estar o mesmo
interese: a chantaxe ao Estado,
o golpismo.
González recoñece agora que
"o siléncio pódenos facer chegar
tarde" á superación da ·fractura
histórica "das duas Españas" .
Un siléncio que foi condición basel ar da Restauración Monárquica. Un siléncio que lle furtou
a duas xeneracións a memória
histórica e que, Gonzáez, administra ainda como un codiciado
teso uro ·do que só enseña a
chave. E a chave non é outra,
na sua egologatría, que Felipe
González Márquez , carne viva
de história. +

Olegario Sánchez
Corrales, foi liberado o
Martes 8 de Xullo do
cárcere de Topas, en
Salamanca, despois de
permanecer 20 anos na
· cadea_. Sánchez era o
preso máis antigo do
Estado español e a sua
posta en liberdade tiña
que terse producido tempo
atrás, xa que lle
correspondia unha
redención ordinária da
pena que só foi recoñecida
recentemente. A sua
participación no secuestro
de José María Oriol e de
Emílio Villaescusa,
presidente do Consello
Superior de Xustiza Militar,
costou .a Olegário Sánchez
a pior vinganza por parte
do Estado e o seu
encarceramento por u-n
periodo de 20 anos.+

. lnicia~va per- Catalunya -e PSC estudan pactar,
Esquerra Republicana
rexeita acordos
\
lnidativa per Catalunya e ·o
Partit des Socialistas de
Catalunya (PSC-PSOE) van
elaborar unha declaración
·conxunta que fixe as
prioridades para un governo
de progreso en Catalunya.
Contodo, o documento non
será un programa eleito~al.
Pala sua bañda , Esquerra
Republicana de Catalunya
descartou a sua
·
participación en calquer
clase de preacordo eleitoral
con nengunha outra forza
política ainda que deixou
entrever a posibilidade
dalgun tipo de entendimento
d'espois das vindeiras
eleicións autonómicas. O
portavoz do PSC recoñeceu
que o seu partido non se
entenderia nunha coalición
con ERC, ainda que qe que
poden visualizarse accións
comuns das forzas
progresistas.•
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'" -Secretário Xeral da Uniáo Nacional dos Trabalhadores de Guiné-Bissau

Deseiado Lima da Costa
'

,

'Os intereses econó1
micos franceses controlan Africa occidental'
mentários recusaron participar
nas sesións da Asemblea Nacional Popular. Houbo un boicot
por parte da oposición e- o Presidente da República asumiu as
responsabilidades constitucionais ·(a finais do mes de Maio).
Coido que haberá a serenidade
suficiente para qae se normalice
a vida política da Guiné, porque
de princípio o Presidente non
ten aos tres poderes controlados. O máis probábel é que non
se convoquen eleicións anticipadas e que o presidente convide
a unha figura, dentro do seu
partido, para formar un novo governo. _

mierament e economicista. As
pernoas on. teñe n subsídios
poll as grande,s pre sións financieiras que sofre o país.

-0-- PAULA CASTRO

1

Catorce p~ises da costa oc,ci,(::tental atrtcana están integrados na chamada Zona Franca.
Ünha área de influéncia económica francesa que reproduz o modelo de dependéncia
política e económica da época
colonial. Guiné-Bissau acaba
de entrar a formar parte deste
mercado comun africano,
cunhas regras económicas
impostas por Franza que están a provocar un cada vez
-maior empobrecimento·da po·voación, mentres que as multinacionais medran e o capital
francés acumula benefícios.
Desejado Lima da Co~ta, ana:lisa a situación eqonómica do
país e as graves repercusións
das políticas económicas do
Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a
Zona Franca.
Cales son os requisitos que
debe cumprir un país para entrar na chamada Zona Franca?
Non hai nengun requisito a pr"iori
pero tes que cumprir uns requisitos a posteriori. No caso de
Guiné-Bissau , non houbo nengun tipo de preparación prévia.
Cando entramos a for~ar parte
da Zona tiñamos unha inflación ·
que superaba o 56% e unha débeda externa que rondaba os
300 millóns de dólares. Ademais
debíanse os salários atrasados
aos tral:mUadoires da administraci'ón públ'icá, polo que non póderiamos cumprir nengun tipo de
requisiito 1económico prévio.
Sen embar,910, Gruiné Bissau
ten q111,e ad.0 ptar,, ,olbrigatoria-mente d~v 1e1rsas medidas económicas.
1

Son de diversa índol e. Ademais
de ter que cumprir os planos estructurais da Zona Franca ternos
que cumprir os irnpóstos polo
Fundo Monetário Internacional
polo Banco Mundial, que obri9aron a privatizar as empresas públicas, mesmo aquelas que daban benefícios ao estado. Moitas persoQ.s, sen nengun tipo de
contrapartida foron despedidas
desas empresas que foran -:.outrora rendíbe is. O mercado o'briga a ter un crecimento fixo, un
rendimento fixo. É un esque111a

e

Cales son as repercusións sociais que están a provocar os
planos estruturais?
Neste momento levamos xa tres
programas de desenvolvimento
estrutural e teñen un impacto
tremendo. Deron como resultado unha creba do poder económico dos trabal ladores. Todas
as conquistas sociais habidas ·
nos anos 80, que teñen que ver
coa asisténcia médica, co ensino, cunha determinada capHci dade de compra foron afogadas. '
Aplicáronse 1hedidas prnamen~e
económicas e non foron acompañadas doutras medidas compensatórias que puideran suavi1 zar o impacto social. Os. s1Jcesi1vos gpvernos que asum iron a
responsabilidade de dir1ixir opaís taran incapaces de desenvol
velas. En consecuéncia t emos
. un sistema de saúde completamente desartellado, un sistema
educativo case que infuncional
e unha situación económica xeral desastrosa. Pésie todo, o BM
e o FMI felicitan ao país por_terse producido un medre económico do 4%, só, que ese crecimento, na práctica non se tradu· ciu en nada. O único que trouxo
foi unha pauperizaci.ón maior ·
dos traballadores e da povoación en xeral.
·

Pódese falar logo dunha situación de neocolonialismo?
Hoxe estamos nunha nova forma de entender a economia
mundial xurdida tras da caida do
Muro de Berlín. Estanse a instalar cada vez máis empresas norteamericanas practicamente en
todos os paises que nestes momentos están cun programa do
BM . Nesa perspectiva podemos
afirmar que estamos baixo dun
control político, económico e social externo que condiciona as
actuacións dos nosos governos.

1

-

1

Que relacións mantén a Guiné-Bissau con Portugal?

A decisión de asumir os pro'gramas de reforma estrutural
ou de entrar na Zona Franca,
foi adoptada libremente polo
país ou h-o_ubo algun tipo de presión?
Foi feito' moi ás presas por vontade da política do governo francés , que queria que a GuinéBissau entrara na zona. Coa nasa adesión vaise suprimir o control sobre ,a circulación dos productos entre os paises, estabelécese un sistema de libre circuación de persoas e bens. Os
nosos productos van estar totalmente desprotexidos nos tr.ocos
comerciais e a nosa clase empresarial, en -formación, non vai
poder competir. Coas medidas
económicas impostas pola Zona
Franca e· máis polo FMI e o BM
vémonos obrigados a adoptar
1

ANXO IGLES IAS

políticas -deseñadas desde fóra.
Isa implica que a nasa soberania está alienada, porque todos
os recursos xerados pasarán a
·integrarse nese prooeso.

O governo accedeu a entrar na
Zona Franca sen ter reunións
prévias cos sectores implicados,
polo que esqueceu adoptar medidas dirixidas a minimizar o impacto dos planos estrúturais. Is,Esta crise está a provocar un- - to traducíuse na incapacidade
ha ·grande ineslabilidade polípara pagar salários e nunha retica, cal é a situación nestes
d u c i ón dos servizos sociais .
momentos?
Diante desta situación os parla-

Portugal só ten u·nha influéncia
cultural que se cingue básicamente aos centros urbanos .
Quen ten realmente influéncia é
a Franza. Tamén tiveron grande
importáncia a Unión Soviética e
os seus aliados, pero cando a
URSS caeu pasou directamente
á Franza porque Portugal non
estaba en condicións de ter unha influéncia económica. De feito temo$ moitas máis relacións
co Brasil. Cremas que seria comenente ampliar as nosas ,relacións culturais coa Galiza. E necesário que se descubra á Galiza e ao meu regreso vou tentar
de promover Asociacións de
Amizade entre ambos paises.
Coido que é imprescindíbel que
haxa unha cooperación. Estou
informado de que anualmente
Galiza xera unha cantidade de
30 millóns de dólares ao ano e,
diante diso, ainda que só houbera relacións e·conómicas xa
interesa, non xa só polas afinidades culturais. +

Oopositor Cárdenas novo alcalde da capital federal

·OPRI perde a h.exemonia en México
Nas eleicións lexislativas, municipais e federais parciais do Qomingo seis de Xullo, o Partido
Revolucionár io 1nstitucional,
PRI, perdeu a hexemonia -política que disfrutaba en México
desde 1929. A alcaldia da capital federal pasa a , mans de
Cuauhtémoc Cárdenas -tillo do
ex presidente priista Lázaro
Cárdenas.:..., presidente do opo sitor Partido da Revolución Democrática, PRO, de centro esquerda. No Congreso, o PRI
o:nt~Atia -a:- sef_a-pfimBir::a- forza-,

pero perde a maioria ábsoluta.
Os com ícios supuxeron un grande avance para o Partido de Acción Nacional, PAN; de tendén-·
cia conservadora , que pasa a
ser a segunda forza do país detrás do PRL O POR , máfia gañar na capital ,' é o terceiro partido de México. ·
No cómputo xeral para a renovación do· Congreso , o PRI obtivo o 38,2% dos votos, o PAN o
27,31% e o PRD o 25,22%. Estes- resultaclos abrigarán ao PRI

a pactar no congreso con algunha das outras duas forzas
maioritárias. ~
Na cidade de México, onde se
disputaba a alcaldía, Cuauhtém oc Cárdenas , do PRO , co nqueriu o 48% dos votos , seguido do candidato do PRI Alberto
del Ma,zo, ca 25% dos sufráxios
e de Carlos Castilla Pera:za, do
PAN, co 16% do? votos.
Outro lugar onde o PRI sofreu
u-Ah-a· derrota fei AO l;stade d~

IMuevai león, onde o candidato · cámbio radical na composición
do PAN, Fernando Canales,
política do país e situan ao PRI
acadou a presidénci'a, Estes
na tesitura de ter que enfrentarcomícios federais só se celese ás presiden9iais do ano
braron en seis dos 31 estados
2000 con ~érias posibilidades
que compoñen a repúbli~a, e o •de perdelas. Cuauhtémoc CárPHI tamén perdeu o poder en
.denas, que despois de intentalo
Querétaro: O partido óficial
en duas oca9ións, postúlas.e
quedou moi to~ado nos estacomo candidato á presidéncia,
dos de San -Luis Potosí e Coliterá que enfrentarse a dou s
ma, pero ·conservou o poder
anos difíciles á frente da alcalintacto en Sonora e Campedía da Cidade de México, a urche.
be máís populosa do planeta~
que se atopa nunha precária si-Estes restt-ltatfos. s1:1froñen- u·rr-.r·. uación. +
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OE~tado español non conseguiu entrar na estrutura militar no cúmio de.Madrid

.Os colonos adoptan a
estratéxia da provocaC:ión
no Ulster

.Os EEUU demostran ,quen manda na OTAN
ao frear a .sua ampliación
mente á expansión da OTAN, "o
que pretenqen os paises ex-comunistas é integrarse na UE", a
OTAN só sería o primeiro paso: .

-0-B.L.

Os Estados Unidos impuxeron o seu critério de ampliar a
OTAN a só tres paises do Leste: Polónia, Chéquia e Hungria. As pretensións europeistas, comandadas por Fráncia
e ltália foron derrotadas, tendo que agardar Roménia Eslovénia a ter unha millor posición económica que lles permita mercar material militar
aos EEUU. O governo español
tamén fracasou no seu intento de entrar neste cúmio madrileño na estructura militar.

A integración española .
O Governo Aznar buscou desesperadamente o éxito da integración do Estado español na
estrutura militar da OTAN no cú'mio de Madrid; como éxito da
sua política exterior, pésie a
conculcar os princípios votados
en referendo. Só o BNG e IU se
opoñen a esta integración. Aznar está disposto a ceder o
mando rexional da augas de
Canárias, o Estreito e Baleares,
en mans foráneas xa na práctica, e só puxou por millores postas dos militares españois no organigrama militar aliado, supeditándose totalmente aos intereses americanos.

e

O cúmio da OTAN celebrado en
Madrid non foi o do grande cámbio que propagandeou. a Administración española. Fixados os
obxectivos estratéxicos desde
hai tempo (ver recadro) tiveron
que aprazar até Decembro a reforma da estrutura militar, ·na
que se nega a entrar Fráncia.
Os galos demandan unha política de defensa autóctona no
marco da UE, apoiados por ltália e incentivados por Alemaña.
Dentro desta política , Leonel
Jospín, o primeiro ministro francés , demanda o control do Mediterráneo para os paises europeus e a ampliación a Roménia
e Eslovénia.
Os EEUU non queren deixar o
control do Mediterráneo polo valor estratéxico de subministradores de matérias primas que teñen os paises do Golfo e negaronse a unha ampliación maior
ao considerar que, de momento,

o

Diversos colectivos e organizacións políticas manifestáronse contra a OTAN en Vigo o
Luns, dia 7.
-

as espectativas da sua indústria
armamentística están cobertas
e que os noves paises non van
poder pagar a merca de material estadounidense. O Pentágono e a CIA calcularon os custes
económicos da expansión , cifrados en máis de 3.000 millóns de
dólares e, logo , os beneffcios
que podían obter as· indústrias
armamentísticas, decidindo restrinxir a integración , ao tempo
que llo vendian a Rúsia como

B.

unha concesión ante as suas reticéncias atlaritistas.
A expansión da OTAN ao Leste
é, sobre todo, un negócio. Máis
de 3.000 empresas ocidentais xa
están negociando a venda de armamento -e tecnoloxías várias.
Por outra banda, os europeus
queren integrales na UE, para_
venderlles millar os seus productos . Segundo afirmaba o New
York nmes, que se opón radical-

Máis
reparto do mandó no
Atlántico é a principal cuestión a
debate, xunto coa do Mediterráneo, entre europeus e americanos. Non existe un problema entre o estado español e o portugués, senón entre o SACLANT
e o SACEU R. A OTAN está dividida eh duas partes fundamentais: a Atlántica, que depende
dun comandante ameriQano,
que -responde ao nome de SACLANT, e a europea, coñecida
como SACEUR. Se as Canárias, quedasen baixo control españo I, os EEUU perderían o
control e o mando nesta área,
para eles de suma importáncia,
ao integrarse no SACEUR. • .

LAXE

Os pobres do Terceiro Mundo
principal obxectivo estratéxico
a antigua e trutura bipolar do sistema mundial (EEUU-URSS) qued u u nha uperpoténcia militar: a OTAN, co seu poder hexemónico, a Unión Americana. Esta alianza militar, defensiva, segundo a sua
carta fundacional, c nverteuse ao comezo dos anos oitenta nun poder
agre iv . A i o evidéncian o cámbios da uas concepcÍóns estratéxicas e tácticas Air-Land Battle 2000 {Combate Terra-Ar 2000), versión
d Blitzkrieg hitl riano adaptado ás condicións da guerra electrónica.

As apoloxias do domínio occidental, con variante máis ou menos académicas permítennos orientamos na dirección na que impulsan. á
OTAN. Entre estas hai que consignar a do "choque das civilizacións",
formulada por Samuel P. Huntington. Segundo este profesor de Harvárd, os confitas do futuro serán entre "Occidente o o resto, pero non
sobre recursos, senón sobre valores fundamentai.s, que Occidente ten
que defender". Neste momento, o principal enemigo seria o integrismo islámico.

De pois da voadura do s cialismo na URSS, o caracter ofensivo da
Esta xustificación ideolóxica, é a mesma desde a Reconquista española
OTAN fíxose cada vez máis patente, sendo o feito má-is relevante a
.agresión contra o Iraq. Pero xa desde a mesma fundación quedou cla- , ou as conquistas coloniais, pero está hoxe monopolizando todos os debates, incluso os académicos. Roben L Bartley, editor do Wall Street
ro, como afirma o profesor alemán, Heinz Oieterich, que a sua princíJurnal, formula <leste xeito a xustificación do poder militar da OTAN:
pal misión "foi o control das masas e recursos do Terceiro Mundo".
"non podemos ignorar o poder militar. A utilización da política dos
dereitos humanos, pon en risco a estabilidade de paises como Exipto
O papel da URSS como potencial contrincante bélico de Occidente
ou T urquia, os balua'rtes contra un fundamentalismo islámico que vai
desde 1917, pero, sobre todo, desd~ 1945, debíase a que era, ao mesmo
tempo, parte do T erceiro Mundo e protector parcial del. A URSS foi · en detrimentó da liberdade sendo menos susceptíbel da influéncia océidental". ·
blanco principal da ¡;i.meaza militar imperialista porque constituiu o
poder efectivo qu,e respaldaba a única alternativa de evolución fronte
O problema son os "pobretóns perigosos", afirma o alemán Michael
ao capitalismo. A loita anticolonial e antimperialista contra o sistema
Jochum. Os novos enemigos que deben de ser árromblados, "son Chide élites atlánticas apresentouse, a partires de Outubro de 1917, como
na e os estados bandoleiros terceiromundis.tas cqmo Íraq e Irán. Na cabe_unha alternativa consecuentemente anticapitalistá. "Actualmente,
za dos p.lemáns existe un erro perigoso: o de pensar que a forza militar
coa reversión da URSS a unha semicolónia do sistema, é lóxico que
perde importáncia. Sen oportunidade algunha de comezar o despegue
as .forzas militares aliadas volten a manifestar a sua razón de orixe: o
industrial, os pobretóns perden os seus últimos ingresos en div.isas pola
.control do-Terceiro Mundo", afirma Chomsky.
, crecente independéncia -e n matérias primas dos xigantes económicos.
Non sorprende, logo, que moitos paises terceiromundisras Gavilen
Ao desaparecer a ameaza militar para a estabilidade do sistema imperialista desde a URSS ou outras poténcias militares terceiramundistas de · que só mediante ·a posesión de annas nucleares vanlles facer caso á nímenos poderío, transformáronse de novo as estratéxias, as tácticas e as
vel mundial". É po'r iso polo que Fráncia, segundo formulou o Ministro galo Charlles Millon, seguiu coas probas nucleares no Pacífico, so
tecnoloxías bélicas do poder imperial. Estas tranformacións son as que
verdadetramente esti'veron a discutir en Madrid. Pero as liñas básicas espena de perder a sua forza nuclear intirhidante que hoxe lle permite
tán asentadas: as guenas do futuro exec'.utaranse contra estados do Ter~ ·plantarlle algo de cara aos EEUU, tanto nos conflitos africanos como
na reorganización d~ OTAN.+
·
ceiro Mundo e mediante os paradigmas, mellorados, da Guerra do Golfo.

O Governo laborista do Reino
Unido autorizou un provocador
acto convoc-ªdo pola Orde de
Orange, integrada por colonos .
protestantes, para celebrar un .
desfile pola localidade católica
irlandesa de Portadown o
Domingo seis de Xullo . Ante
semellante reto, os
nacionalistas irlandeses
realizaron mobilizacións de
protesta en Belfast, que
remataron en fortes
enfrentamentos coas forzas
policiais. Pola sua banda, o
Exército Republicano Irlandés,
IRA, reivindicou a colocación
dunha bomba que explotou ·
nunha comisaria de Belfast e
que causou feridas a un
axente.t

Soldados alemáns .
adestrados para executar
prisioneiros en Bósnia
Un vídeo difundido por unha
·canle de televisión
independente .alemá
demonstra que soldados da
unidade 571 do Exército · Federal foron adestrados
para matar antes de ser
enviados a Bósnia e_l1
misión de paz. Os sold_a dos
facian exercícios na escola
de infanteria de
Hammelburg, e o seu
adestramento consistia en
matar a prisroneiros a cara
de can. Ante o escándalo
süscitado pola noticia, o
Governo de Bonn a·f irmou
que se trata dun caso,_ illado
e que só sete soldados
están implicados. As
· autoridades tamén
aseguraron que os sete
implica~os van ser
xulgados. Descoñécese se
os ·m andos da unidade, asi
como a dirección da escola
de infanteria, tamén serán
incriminados.•

Estados Unidos contra as
doazóns da China aos
partidos
O comité de Asuntos
Guvernamentais do Senado
dos Estados Unidos está a
investigar as irregularidades
cometidas por demócratas e
republicanos no financiamento
da campaña das últimas
presidenciais ao aceitar fundos
procedentes do-estranxeiro. O
Senado aponta á China como
orixe do financiamento ilegál
do Partido Demócrata de Bill
Clinton e as~gura que este
país ten un plano "para
incrementar a influéncia da
China no proceso político
, norte-americano". As
acusacións do Señado~
formuladas polos
_
representantes do Partido
Republicano, contrastan coas
denúncias formuladas contra a
China na descolonización de
Hong Kong. Estas acusacióris
.indican que na éx colónia
británica producirase un
recorte das liberdades, entre ·
as que se atopa a proibición
de financiamento estranxeiro
dos partidos poi íticos en Hong

-Keag.
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A gastroenteritis non_
é a enfermidade de "'
Fr~ga. Cando menos,
non a m~is importante.
O seu mal é ter que
recebi r a todos os
conselleíros, inaugurar
un clube financeíro e
dous congresos no seu
prímeiro dia de postconvalecéncía. Fraga é
un adito ao traballo. O
que lle causaría
verdadeiro dano seria
pasear, palicar sen
apuro cos vecjños, ver
como faí un niño un
pardal. Se tivese que
regar o xardín pañería
as plantas eh fila,
chamaría a tres
xardíneiros e darialle
arde de botar ao cesto
do lixo as frores r:nenos
perfumadas.

O concerto de rock en
Monterreí (incluido no
proxecto Galicía Terra
Unica) chamábase
Rock na Raía, pero
algún govemante
encontroulle
connotacións
sospeitosas e mand6u
ir mudando o nome
polo de Acudide
vesíños, asi con seseo,
1
1 ainda que ·nesa zona
1 non existe.

Stendhal, Émile Zola. e Fran(_(ois
Truffaut. O deste último, por certo, recordaba a austeridade do
cineasta e das suas películas.
Eu aquilo tomeino como urí
adianto do gran momento que
sen dúvida ía constitu ir a visita
ao gran cronópio.

O Consello da
Xunta condecorou
en 1991 á Martínéz-Barbeito
En referéncia á información publicada p_
olo semánário· A Nasa
· Terra o pasado dia 26 de Xuño
na que se facia alusión ás relacións do escritor, recentemente
falecido, Carlos Martínez-Barbeito co presidente da Xunta de
Galicia, ·Manuel Fraga, é necesário poñer de manifesto á total
falta de veracidade das
opinión s ver - . ac·tual
quidas polo 0
autor do arti- presidente da
go, quen se limita a fazer Xunta foi un dos
xuízos de va- pimpulsores·do
lor sen contrastar os da- . nomeamento de
tos apor_tados Martíneze obviando
feitos obxecti~ Barbeito como
vos que evi- director do
déncian todo
Museo de
o contrário.
É un feíto que América en
o actual presidente da Xun- Madrid
ta foi un dos
principai-s· impulsores do nomeamento de
Martínez-Barbeito como director
do Museo de América en Madrid, cargo que o intelectual desempeñou no período que vai
· desde Novembro de 1968 até
Decembro de 198C. No momento en que o escritor comezou a
súa xestión á fronte desta institución Manuel Fraga aínda era mi~
nistro de Información e Turismo,
polo que carece de -sentido talar
da existéncia de calqueira ~lase
de veto á súa figura.cu á súa ac·tividade.

,1

mación sobre "o resentemento "
que, na súa opinión, o xefe do
Executivo galego mantivo contra
Martínez-Barbeito desde a presidéncia da Xunta. Mentres qu-e
no artigo se asegura que_Manüel Fraga excluíu ao intelectual
"de toda relación posíbel_ coa
institución que preside", é facilmente comprobábel que, no ano
1991 e por decisión do Consello
da Xunta, Carlos Martínez-Bc;i.rbeifo foi galardoado cunha-Medalla de Galicia de prata.+
GABINETE DE COMUNICAClON
. DA XUNTA DE GALICIA

Perdoa, cronópio ~_
A primeiros de Febreiro deste
ano estiven en París. Se algo levaba na cabeza· era facerlle un-

Doutra banda, tamén é gratuita
·a afirmación do autor da infor-

r

ha visita a autor dos cronópios
no cemitério de Montparnasse,
aproveitando un paréntese na
axenda, un buraco no programa
acordado. Desta non me veño
de París sen renderlle unha
mostra de admiración e recoñecimento ao gran home e escritor
que queremos tanto, p_ensaba
eu daquela cheo de confianza.
Quixo a casualidade que o primeiro día de estadía ·na capital
francesa acabáramos xantando
nun restaurante situado á beira
mes.me do cemitério de Montmartre-: Rematamos de xantar e,
como ainda dispúñamos duns
minutos, acercámonos até o
camposanto que tíñamos a uns
metros de distáncia. Pedimos
na recepción- unhas guias onde
viñ'an sinalados os lugares dos
sartego.s das muitas personalidades ali soterradas e apenas
tivemos tempo de visitar os de

Nome ............. : ........................ Apelidos .................... ...... .
Enderezo ................. ......................................................... .
Co\:J. Postal ............................. _Teléfono ........................... .
Povoación .... :...................... ..:..N.l.F.

1
1
1 As· im·axes m.ostran·
1 ao Rei botando unhas

Província ............ :................:._...País ................. :.............. .
.suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre
Europa ....... ........ ......................... 10.920
· América e resto do mundo ......... 13.080

CANTINA
MEXICANA

·b) Para o resto do mundo

a) Subscricións para o Estado espa- .
·· ·ñol
·
. O Talón
O

C Cheque bancário adxunto

banc~rio adxunto

O

Xiro Internacional a noma de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.
.

Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os OAOOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Ci?ixa de Aforros ........................................................... .
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1
11111111111

1

1 1 [O

Titular ..... ................................ ~ .. :.................~ ............................. .
_...................................... :.............. Nº Sucursal ....·.................... .
Povoación ................................... Provincia ................ ........... ..
Sér\tanse tomar n¿ta de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu noma lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).

RUA MARTIN CODAX
VIGO

·~·

DATA

ATENTAMENTE. (SJNATURA)

A axenda seguía o seu curso e
non me deixaba levar a cabo o
que para min era un pensamento fixo : Montparnasse. A oportunidade presentouse o día antes
de vimos. Faltaban dez minutos
escasos para as cinco da tarde.
Desculpeime diante dos meus
c::ompañeiros de viaxe , pedinlle
información á recepcionista do
hotel sobre o horário de peche
do cemitério en cuestión, díxome que pechaba á média das
seis e sen mais demoras púxenme en marcha. A causa non era
fácil, pero había que intentalo.
Gorrín a coller o metro á Place
de Clichy e as agullas do relóxio
marcaban uns minutos mais das
cinco. As estacións de Saint Lazare, Miromesnil, Champs Elysées e Invalides ian ficando
atrás , perdidas na escuridade
dos túneis. Enfre os pasaxeiros
pareceume recoñecer á Maga,
ao Oliveira e a outros membros
do Club da Serpe. Os segundos
desprendíanse cruelmente do
contador que ]evaba apreixado
na muñeca esquerda e caían
como badaladas de marte no
meu peito acelerado. Cheguei a
duvidar que aquela viaxe tivera
término. Cando baixei en Montparnasse estaba a pique de dar
a média das seis. Apelando ao
tópico do cartesianismo francés
podíase concluir que a aventura
remataba naque! preciso momento. Así e todo, apurei o mais
que puden e presenteime na entrada do cemitério pasados dez
minutos do horário oficial. Como
era de esperar, as portas atopábanse pechadas. Fiquei parado
frente á entrada e niso que vin
sair un encarregado. Perguntei-

~

I
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1 risas .con Clinton.
1 Tamér:i ri Aznar ·(cando
· 1 deixe a presidéncia
1 sentirase liberado por
1 non ter que rir tanto). E
1 .ri n todos os presidentes
1
1 europeos na foto de
1 família da Otan. O de
-1 Solana son xa
1 gargalladas festeiras.
1-- Os espectadores e·
1 leitores pergúntanse
1 extrañados de qu~ rin.
1 A xente do común non
1

,,,,

E un bo momento para que o governo ~spañol
translade aos presos de ETA aos cárceres de Euskadi?

1

lle encontra grácia ªº :
paro,
nen ao traballo
1
1 precário, nen a que os
1 cartas dos seus
1 impostas se gasten en
.1- avións-de bombardeo.
Espera que os
governantes se tomen
os seus problemas en

1

Alfredo Dominguez

Verónica Santos

Xesús

Xosé Manuel Rei

Mari Carme

Parado

Es tu dante

Dependente

Xomalista

Graduada Social

Está ben que l iberara n
a Ortega Lara, pero do
tras lado do presos pe n,
so que quedará prepara,
do para o próx imo se,
c uestro que h axa . Está
be n pa ra eles q ue os
tras laden , ai n da que a
min , a ve rdade é qu e
me dá o mes mo , tant o
po r unh a ban da co mo
pola o utra. T an to me
te n q ue faga n o q ue
que iran, po rque total xa
o están a face r. +

A todos nos pareceu moi
ben que liberaran a Orte,
ga Lara, porque todo este
as unto paréceme un
pouco unha loucura ain,
da que penso que non va,
le a pena tanta história.
Do translado dos presos
aos cárceres bascos non o
teño moi claro. Supoño
que ceñen que estar .codos
xuntos e non hai por que
illalos porque parece que
se trata un pouco dunha
marxinación . +

A liberación de Ortega
Lara é unha cousa estu,
penda, estamos todos en,
cantados co n iso , pero
me parece moi mal que o
PNV siga pedindo, o
translado dos presos. E o
de sempre e está claro
que os presos de ETA tí,
ñanse que pudrir no cár,
cere. Haberia que facer
outra causa con eles, pe,
ro se non se fai , cando
menos que se .queden no
cárcere.+

Todas respiramos un pou,
co máis tranquilos desde
que liberaron a Ortega
Lara, en certo modo pode
ser a tumba de ETA. So,
bre o translado, negociar
sempre é bo e favorecer o
contacto coas famílias ta,
mén, porque elas tamén
están sofrindo, ainda- q~e
ceder á chantaxe non é
boa cousa. A negociacióri
si, pero ter a xente como
tiveron a Ortega Lara é
nazismo puro.•

Paréceme fenomenal que
liberaran a Ortega. O do
translado dos presos tera,
no que solventar eles. O
importante é que el, des,
pois de tanto tempo, xa
está na casa. Xa hai elei,
cións, xa votamos e serán
os políticos os que resol,
van as cousas . Eu non
son quen de dicer o que
se ten que facer cos pi:e,
sos, eles son os que si,
guen a política que eren
convinte.+

lle se podía pasar un momento
a ver a tumba de Julio Cortázar
e r~spondeume "C' est fermé , c'
est fermé". lnsistinlle co propósito de amolecer a sua certeza e
repetiume con cara de poucos
amigos que si, que Cortázar estaba alí soterrado, pero que xa
pasaba da hora e non había nada que-facer. Fiquei tan comocionado da negativa que non
me valeron as forzas para imitar
aos personaxes de Rayuela ,
cando ao final da novela e no
mesmo cenário xogan a lanzar
boliñas de papel a xuntarse con
Baudelaire , Maupassant ou
Aloysius Bertrand do outro lado
do muro. Para outra vez , callo,
agatuño pala parede, bótome
dentro e non hai "c' est fermé"
que valga. En fin , que encaixei
como puden o contratempo e
refoleguei a desolación paseando por Montparnasse. Hai xostregadas que deixan marca.

Avolta de París o primeiro que fixen foi mergullarme de novo nesa brincadeira labiríntica e revolucionária que é Rayuela: universo
en expansión, xogo combinatório
sempre pracenteiro, xeometría de
cintilacións poli$dricas, aposta
anovadora por outras realidades
fóra da convencional, leitura de
leituras, arredor de fragmentos,
frondosidade de páxaros, xoia de
puantiosos quilates, monumento
vivo ao bon gasto, á intelixéncia e·
á sensibilidade.
E o que son as causas. Agora,
nunha pizzería do Raval de Barcelona, rexida por un uruguaio
grandullón e "lletraferit", veño de
presenciar un documental extraordinário de Tri stán Bauer sobre
Cortázar base ado en grava cións , texto s e entrevistas do
próp io escritor, con música de
fo ndo de Mozart, Bach e tango,
e estreada no Festival Internacional <:lo Novo Cine Latinoame-

ricano (A Habana, 1994). A película reconstrúe a vida de Cortázar desde o seu nacimento en
Bruselas no 1914 até a sua
morte en París no 1984.
A presenza cálida de Cortázar e
o tratamento poético das imaxes
de arquivo convérteno nun documental único, exemplar. Que
voz, que tempos, que estampas,
que sensacións, que lembranzas : ponse un nó na gorxa da
emoción que
~e sinte.

Pergunteille se

Pala pantalla
van pasando podía pasar a
a infáncia arver atumba de
xenti na ,
a
época de pro- Julio Cortázar e
fes o r , a marrespondeume
cha a París no
1951 coa che- "C' est fermé e'
gada do peroestfermé"
nismo, a leituré1 de Torito , o
proceso da revolución cubana no seu desperté!r· politice e ideolóxico, a explicación de Rayuela, o maio do
68, a importancia do boom na
configuración dos sinais de identidade do continente latinoamericano, a xunta de Videla e o sofrimento arxentino, o problema do
exílio físico e cultural, París como cidade mítica, o Sena, o metro , as pasaxes, as pontes , as
ósmoses, os signos, as· constelacións mentais e sentimentais,
as galerías cobertas, o compromiso C!'.>n Nicaragua, a marte de
Carel Dunlop, Os Autonautas da
Cosmopista ... Que pracer escoi- .
tar ao enormísimo cronópio . Cátedra deslumbrante chamoulle .
García Márquez -naqu el memo-.
rábel artigo publrcado en El País
dez días despois da sua morte.e
titulado "O arxentino que se fixo
querer de todos". Que ber soa
na sua voz o texto de Ultimo
Round dedicado a maio do 68 e

'

á ocupación da casa da Arxentitelediários. "Un cronópio atopa
unha flor solitária en meio do
na, onde pon de exemplo. vivo a
campo. Ponse de xoellos ao seu
Che e fala contra a colonización
lado e xoga alegremente coa flor:
física e moral. Que ben soa
aloumíñalle os pétalos, sópralle
"contra a colonización" nestes
tempos en que a razón de esta- para que baile, zumba como unha abella, cheira o seu arrecendo é a única razón patolóxica
do, e finalmente déitase debaixo
empregada polo poder, a pantaqa flor e dórmese. A flor pensa:
lla se converteu no ogro filantróE como unha flor. "Xa ves, Julio,
pico que nos devora os cerebros
e os enterradores mediáticos de
e nos reduce a internos de calquer internet, e as fosas comúns , ofício (campanas incluidas) sen
da miséria non dan feíto a amose decataren que dormes baixo
rear farrapos humanos.
unha flor qu~ arrecende a cronópio e soñas con Rayuelas revolu- ·
cionários e modelos para armar
E este documental lévame a
e voltas ao día en oitenta munesoutro documental escrito que
dos. E desde a flor exerces a tua
é o libro de entrevistas con
cátedra deslumbrante.+ ·
Ornar Prego, e no que leo, na
parte que nos toca e dita polo
EMILIO Cm FERNANDEZ
própio Cortázar, que o único
(BARCELONA)
canto que non incluiu en Bestiario deullo a Arturo Cuadrado,
que dirixía nese tempo Únha re.vista eri Buenos Aires , e el publicouno. Nos anos setenta, Luis
Seoane dedicoulle duas "Figuracións" en La Voz de Galicia, e
na segunda di que conserva "as
copias de algúns dos orixinales
que foron mais tarde modificados ou esquecidos polo escri=
tor". Alegra saber que algúns
orixinais do Cortázar están en
b~as maos galegas.

sério.

A españolización da
toponímia dá para ·
·moito. Sempre hai
causas novas e
simpátic~s. Conta
Manuel Maria, no
1 Correo do dia 8, que na
Coruña houbo unha rúa
dedicada ao escritor ·
portugués Teixeira de
Pascoaes. Unha man
civilizadora traduciu o
nome por Tijeras del
pescador~ agora, por
riba, veu outra que
rebautizou Teixeiro de
Pescadores. Manda
caráfio.

Xura o ex-ministro
Corcuera que el non
sabia nada de Roldán ,
nen dos seus cazos,

No teu quiosco

Ao final da película, a cámara
recréase no cemitério de Montparnasse e na lousa que· pon
Julio Cortázar. Houbo qu~n botou un laio da emoc.ión e a quen
se lle encheron os ollas de bagoas. Non é de estrañar. O que
non puden ver na realidade véxoo agora ~o cine.
París , domingo '12 de Febreiro
·do ano '1984: non sei que repeni. ques fúnebres anúncian os badalos das camp anas, dos xornais e. dos te lediários parisinos:
Mentira, todo mentira podre, a
marte non pode cos cronópios.
Coitadas c.ampanas , xornais e

..
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· nen dos seus
guateques. Roldán era
un incontrolado, unha
·ovella negra. Corcuera
ten dereito a mentir
· para defenderse. O que .
mete medo é a de xente
que habia no PSOE que
se non c.hegou a ser
Roldán foi porque non
cadrou. O leitor pode
suxerir nomes . .

4 Xunta quixo
cargarse a De Juana,
subdelegado do
. governo central en
Ourense, .por ter
recoñecido o dereito de
manifestación a uns
veciños que lago
apuparon a Fraga.
Madrid interviu para
lembrarlle ao
presidente da Xunta
que os subdelegados
non estaban babeo a
sua competéncía.
Fraga roeu freo e por
unha vez pareceulle
pouca a autonomia.
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Piso e levanto
Deambulo palas rúas a ritmo
moi lento. A lentitude como actitude e como estado de ánimo. ·
Un paso eterno que permite desenrolar un pensamento, pisG. ,
lnício outro _paso que remata
coa conclusión do desenrolo antes pensado. Así, aos pouquiños, vou consumindo este anaco de vi,da.
Levanto o pé e penso: "bo sería alimentar unha vida sen
tempo, Ünha vida onde a importán_cia nori es1ivera no ·que
aproveita o tempo, senón no
que o perde".

léncio con tales causas, saben-_
do que existían, despois de todo , mesmo na esquerda (que
tanto abusa de palabras como
solidariedade, democracia, progresismo, caciquismo, f~anquis
mo, etc., etc.,__ etc.) hai non SÓ
pluriempregadi;>s con saldos de
luxo ... senón que ademais,
aparte de declarar para o povo,
ou sexa para os dernais, a incompatibilidade de empregos e ,
saldos de 100.000 pesetas ao
mes (e menos), para eles, é todo o contrário ... é dicer, poden
ser ministros ou airectores xerais e dirixentes dos seus partidos, o ben concelleiro e alcalde
dunha graAde cidade (como é o
caso da Coruña) e deputado no
Congreso, ou deputado en Madrid e concelleiro en Barcelona,
ademais de presidente dunhas
tantas empresas públicas municipais, como é o caso de Pilar
Rahola, e mesmo senador en
Madrid, e deputado en Barcelona, como o seu colega Colom ...
e asi, un longuísimo etcétera,
porque a lista seria moi longa
(por certo, estas situacións eran
do que máis se botaban en cara
durante a transición aos franquistas), polo que hai que dicer
España ainda é distinta! Até
cando?+

Suso Sanmartin

IV Festa de Exaltación do

MENÚ:

+
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Piso e.levanto de novo: "perdélo
tempo observando como medra
unha árbore, perdelo tempg observando coma se carga unha
rezos
nube, perdelo tempo talando _
populares
arreciar dunha mesa -namentres_
disfrutamos
do paladar e
· Monte do Faro, 12 de xullo de 1997
tabaco,
do
perdelo tempo "Bo sería
e non atopalo
até que des-· alimentar unha
dados abrumadores. Por certo,
nos estaleiros espa·ñ ois da
cubrámolo. va- vida onde a
cada_vez que escrebe o señor
Al.E. (antigo 1.N.l.),_ apesar das
lor ·do sinxelo
Sotelo, hai que mirar con lupa.
suas crises, _falta de pedidos;
e a mediocri- importáncia non
etc. Si, xa sei que pon a carne
dad e da, vida estivera no que
Tampouco hai que estrañarsé
de galiña, pe(o é un .dado non
ca nos venden
· rebatido.
de que políticos de todas as faXOSÉ GARCIA CORTIJO
coma única". · aproveita o ..
mílias e cores teñan gardado si(FENE)
Escasamente
hai
uns
dias,
as
Piso e levanto tempo, senón no
· empresas públicas (mesmo as
de novo: "mira que operde"
que perden. diñeiro), segundo
tí na cidade
·~
.outro informe_ aparecido na
[ Haberá comida e bebid~ ]
que vivimos.
·prerisa, sa.ían a relucir os auFume,
merda;
Manuel Pérez, alcalde
_.mentos de soldo ... apesar das
·gases, . intoleráncia, racismo ,
de :Vigo, interviu no acto soidade forz·ada, insoliedarida- · cuantiosa$ perdas dalgu_nhas,
un ha autántica ruina. _E asi po..
de, masas de globalizados, indide vinté aniversário 'da
derian citarse un montón de
vidualismo mal entendido, mate- _exemplos: todo iso, ainda que
Confederación de
rialismo coma fe ... "
situacións provenientes do franempresários de
quismo, tamén sucedeu cos goPontevedra. "Tedes que Piso e levanfo de novo: "vinte vernos democráticos da UCD,
anos dende as prinieiras eleiPSOE, PP (e os seus sócios de
me disculpar -dixozóns posfascismo. Vinte anos - coalición parlamentar), sen queCOMPOSTELA
pasaron e na Galiza segue o
pero vou talar agora en
nen eles nen os sindicatos o fi· mesmo".
xeran nunca p_úblico; nen os singalega". Foi o único
dicatos respectivos, fixeran algo
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Piso, levanto e penso: "segue -o
que empregou a língua
por evitalo. Evitar o negócio que
rúa,
o
cacique,
segue
o
dono
da
supuña para eses privilexiados
de Curros.
deus que tivo a benevoléncia de
da "Clase Obreir.a Aristocrática"
nos conceder a liberdadé de
ter, por un lado, saldos moi ele1997
prensa.. todo un demócrata. Sevados (ademais doutras prebenu e a manipulación, segue o
das: economatos, gardarias, be-·
O pasado 28 de Xuño gatraso
económico e a nasa 'criba
cas, elevado absentismo labo·a maioriapopularde
en benefício do estado español.
ral ... ), por outro, luxosas e inexSegue que te segue o _pavo caPlltrocln•
plicábeis hoSamos (dez
el!$ . . .
ladiño ... "
ras extras. To_
A
NOSA
TERRA
concelleiros· de once,
t á I, un negó- Non meestraña
PERIOOICOGl\LEGO SEMANAL
Piso pero xa non levanto, mellar
qinda que ese dia
cio: non me
't
non penso máis por hoxe. •
es.traña que que mol as
OFERENDA FLORAL a Rosalia e Castelao con
faltáballes un) rexeitou
moitas persa- persoas,
RICARDO CA.STRO BUERGER
·seis propostas dun
no Panteon rJe Galegos Ilustres
as, sabendo
b d tod
'todas
estas
sa
en
o
as
: - concelleiro do BNG,
(Membro da F~ÍÓn de Mocidades Galeguistas na década do 30)
causas, non estas cousas,
aproveitando que se
queiran ser
·
empresários, non que1ran ser
encontraba ausente.
(Poetisa)
4:
,, •
estabelecerse
empresários
·Nen que tivesen medo
pala sua can(Presidente da Fundación A NOSA TERRA)
a ser convencidos polos
ta, arriscar. ..
Queria dicer algunhas cousas · claro, existinargumentos do único
do esas lucrasobre un tema moi prosaico, pef.;f#iltf.fil,f.ht»
. - - -- - - - ·- membro da oposición.
ro en cámbio moi concreto e
tivas e cómodas maneiras de
significativo: tala da pouca sogañar diñeiro (mesmo un millón
...
lidariedade, na prátié:a (en teoria
nun mes}, con só por a man, e
é todo o contrário, como adoita
que outros pensen, para que
A historiografia
pasar) da chamada "clase obreimolestarse en complicarse a vi(Secretá.rio Xeral de Galiz.a Nova)
. da? Se Fulano gaña tanto, vive
ra'\··· Vexamos:
esppñola anda revolta.
tan ben , "sen dar nen golpe"
_ Queren recuperar o bon Hai algun tempo, nun nieio, que nalgun-s casos, con só pór a
(Deputado e membr~ do Consello Nacional do BNG)
talvez tora o diário La Vanguarman a fin de mes, sen nengun
nome de Felipe 11, o rei
dia, faiábase de que e·n Seat,
tipo de responsat;>ilidade (vaia a
que inventou ohai 15, 20 ar.os, cando era do
empresa como vaia), todo é lé(«O Carrabou_xo» dará leitura ao pregón)
xenocídio. Sacrificou a
I.N.I., chegouse a cobrar (referíxico, encaixa ben. Non me esase á- Seat-Barcelona) 18.000,
traña que hai' uns anos escrebemédia povoación de
20.-000- (e máis) pta. a hora exra no País o profesor es.pañol
Castela: os moriscos.
tra en fins de semana. Como
en Berlin (Universidade . Libre}
SUSO
ccantautor)
(Folk)
soa, ainda que soe moi forte.· E - lgnácio Sotelo un magnífico e
Calquera dia aparece
iso en plena democrácia.
clarividente artículo sobre a freGarcia de Cortazar
(Tradicional)
cuente confusión , neste insólito
Hai menos dun mes, un periódie especial país, entre o público
escrebindo o guión
co como El País, nas suas páxie o privado ... Sobran exemplos,
(Folk-ro~k)
(Bravú) .
cinematográfico do Cid
económicas ,
citaba
desde logo , tiña unha grande
n as
-campeador. f
600.000'-horas extraordinárias
base documental para facelo,
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A xeración que viviu a República
lembra a Carlos Maside no seu centenário
As tertúlias das que era asíduo rememóranse en Outubro no museo do seu nome
mesmas tertúlías .en Vigo nas
qüe estaban a "soñar sempre un
futuro _para Galiza e a arte galega, coa sua obsesión por crear un
museu no que estivesen repre sentadas a· pintura e escultura
nosa". Da sua etapa en comun
despois da guerra, na que Maside foi tamén destituido da sua
praza, quec;loulle a D~l Riego a
imaxe de intelectual, home culto . e artista completo, autocrítico e rigoroso coa que o define
lembrando a sua preséncia e activismo "nos actos de proclamación da República e na axitada
vida cultural do ni.omento".

-0- CARME VIDAL

O 18 de Marzo cumpríanse cen
anos do nacemento de Carlos
Maside na parróquia de San
Xián de Requeixo, concello de
Pontecesures. A data do ceri.te ..
nário, que está a pasar case
inadvertida, serviu para que na
sua localidadade natal nacese
unha asociación co seu nome
que quer recuperar a sua me ..
mória. Con este fin celebraron
unha mesa redonda o pasado
venres dia 4 e inaugurouse a
exposición con obras do artista
"Maside: retrato da terra" que
poderá ser visitada até o día 14
de Xullo na Casa do Concello.
Na apre entación, a Asociación
Carlos Maside propuxo como un
dos obxectivo da conmemoración "retérmolo na memória
desta terra como un arti ta, pintor, intelectual, debuxante, xornali ta ... Sempre, en toda a
ua numero a facetas, inclu o
no silenzo da ditadura franquista, o amor pola terra, o compromi o, a co.eréncia, o equilíbrio.
ó e tas vidas, e te home , poden facemo medrar no comun
orgullo de ermo e entírmono
galega ". E como acto central
da ua particular homenaxe
. c nvidaron o pa ado venre a
catro exemplo · da memória viva
do paí que, de de o eu contacto direct con Ma ide, fixeron
partícip a toda a per oas que
ateigaban o ·alón de acto da
Ca a d Concello dunha etapa
chea de ilu ión e proxecto .

~ LOIS DIÉGUEZ
úZ

J

.

elipe Senén contaba un dia·que
. a sua avoa, vendo .unhas fotos do
Partenón de At~as, sen se poder
conter, exclamou: -

Foi o ·comprÓmiso do que tamén
falou ·o sobriño do artista, Emilio Sobreira Maside, unido de
-Que pendello máis bonito!
forma "case telúrica " co seu tío
xa que, segundo dixo con simpatía naceu "na mesma casa, no
é que eu queira imitá-la ao .
mesmo cuarto e na mesma. me atapar fronte a ·estes dous "parcama". A integridade personal
tenonciños11 que· a Xunta de Galiza
de Carlos Maside fo¡ a caracte- · montou na Praza Maior _de Lugo
rística na que máis fixo fincapé
para expoñer algunha peza dé inteeste médico que lle facia as anárese da época romana e mesmo
lises clínicas ao seu tio que paprehistórica. Máis ben diría o condecia un delicado estado de saútrário, sobre todo ao ~alq1lar os cusde. "Combatía as ·ditaduras por
tos lambidos polos devanditos penmeio das suas publicacións gráfidellos.
cas, pas.ou penalidades polas suas
ideas políticas, polas que estivo
,preso na cárcere Modelo, foi
Z.go
sen contar cunha
de tituido do seu posto de profemínima infraéstrutura cultural. Pero
sor de instituto e negouse a asi- . ten unha fennosa catedral necesitana r unha disposición na que
da de reformas, moitos ediffcios vaacataba os principios do moviliosos a piques de se derrubar e mu- .
mento que lle- propuxeron con
seus que piden urxentísima axuda.
forma case de chantaxe" lemO présuposto dos pendellos poderia
broy o obriño perfilando un reser utilizado en arranxaren algo destrato que se veu repetindo duta penúria e teríatnos, asi, o marco
rante toda a xomada.
apropriado para contemplar pezas
artísticas desa Galiza castrexa e roUn dos organizadores do acto e
mana que andan esparexidas pala
membro da Asociación Carlos - nasa cidade. Asi se fai cando en calMaside, Lois Xil Magariños, faquera Comunidade se móstra aós
lou da necesidade de dar a coñeforáneos o que de valor conservan.
cer ás nosas persoalidades históMais aquí somos "Terra única", por
ricas que foron tan silenciadas e
iso andamos ao revés e queimamos
destacou o feíto de que por vez
os cartos como se nos sobrasen ou
primeira se pode ver "a obra de
non tivésemos xa que rehabilitar os
Maside no seu concello natal".
nosos desatendidos monumentos.
Xunto cun bo grupo <le viciños
que se achegaron a presenciar a
mesa redonda estaban membros
unh¡ linda obra esta da
da família do artista e amigos · "Galicia, terra única", se se plantecomo Avelino Poi.isa Antelo ou
xase como a idea colectiva dunha
Bernardl:no Graña.
nación que necesita amasar-lle ao
munao e a ela mesma o seu tesauro,
e tirar-lle, a cámbio, algun carro
Foi este un dos poucos actos celebradas a té. o momento para
para invester no seu cuidado. Pero
conmemorar o cenrenário
parece que os autores <lesa .obra
dunha · persóa de tanta trascenpensaron máis na subvención dos
seus amigos, ou na utilizac ión da
déncia na nosa cultura e históarte nas suas múltiplas manifestarias recentes pero, no entanto,
lsaac Díaz Pardo comentou o
cións ,para o seu interese partidário.
feíto de que para Outubro vai
Asi, aparece a história medieval
ter lugar no Museo Carlos Masinosa manipulada nun curio~G diálode de Sada unha homenaxe tri~·
go entre un nobre e un.plebéio, ou a
dimensión folclorizante nos eternos
butada polos contertúlios do artista -nomeadamente os do Café
ap1:e~entadores da TVG, ou a selecEspañol, que xa mostraron a sua
'ción de artistas nunha rara mistura
vontade de participar na remedo nacional e intemacioal pola vara ·
ni.oración daquela época de tanesa con que a Xunta acostuma a
ta ilusión e axitación política e · castigar aos-ás iconoclastas. Asi n01~
cultural. Bernardino Grai1a, Mairnos a ningures, e seguiremos, uns e
nuel Maria, Uxío Novoneyra e
outi:os, dependendo da mi éria
tnehtal <lestes terríbeis governantes.
Salvador García-Bodaño son algun dos que cornpartiron ani- · ·Hora é xa de cambiá-los. +
madas conversas co artista.+

g

~egue

Autorretrato de Carlos Maside.

"Ma ide quería premiar ao que
e taban peor que eran o que
e t ban no exflio".
O ·p i de·de tacar a nece idade
d r cuperar a memória como
unha da ua teima e agrad cer
a iniciativa da nova a ociación,
Oiaz Pardo --ca-fundador xunto
con eoane . do Mu eo Carla
Ma ide en ada- chamou a
atención obre a própria obra do
pint r que se converte, tamén
na ua particigaci ' n xornalística, en "te temuña gráfica da
A emblea dos·concellos do 193 2
en antiago deu logo pé ao Estatuto". No fondo latexa tamén,

ao seu ver, un "compromiso político, ,atacando sempre aos caciques" sinalo u rodeado dos seus
debuxo con estampas _populare
-que combinaban co vangardismo dun dos renovadores da
arte galega-J moitos deles feítos
na compostelá feira de Santa Suana que asiduamente visitaba.
Con Ml3side compartiu Francisco del Riego mesa e mantel.
nunha ituación "moi precária
na que ó podiamos facer unha
comida diári a en restaurantes
baratos como o Mundial ou o
Mosquito; porque era dunha
amiga". , Participou tamén das

pintor.
O xomalista que estivo no cerne de moitos feitos culturais desenvcilvidos en Compostela dos
que tamén partillaba Maside,
formou parte da comisión creada para xestionar o seu legado
en calidade de vicepresidente
senda tamén albaceas testamentários tres ilustres exilados
-Rafael Oieste, António Baltar e Luis Se ane- circunstáncia ' que fixeron nq_tar máis dun
dos participantes. Para Isaac'
Oíaz Pardo significaba . que

Pendellos na
"Terra única"

Femández del Riego ·e Borobó no acto celebrado en Pontecesures en homeñaxe a Maside.

~a
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• Ramón Caride
Ogando gaña o
Dublin de
narrativa breve

..........................................................................................................
.

• Defenden o pracer da televisión no, congreso Pé de·Imaxe .
Pechouse o 4 de Xullo o VI
congreso pedagóxico Pé de
Imaxe, que organizaron. a.Nova Escala Galega e a Escala de
Imaxe e Son, tras seis dias de
debates e conclusións sobre os
méios audiovisuais como instrumentos educativos. O obxectivo de formar espectadores críticos estivo presente nos
relatórios de experiéncias intemacionais neste terreo. Ana
Graviz e Jorge .Pozo,
pedagogos de Uruguai e Chile
respeitivamente, levan traballando en Sufría vinte anos
cun modelo chamado "Nimeco" (nenas, méios. de <;omuni-

O IV Prémio de Narrativa Bre~e
Café Dubün, concedido' o 2 de
Xullo, foi para Ramón Caride
Ogando pola obra Sarou no cre¡}úsculo que se apresen tara.co lema Beiramar de luz e morte. Caride Ogando, da vila ourensá de
Cea, comezou con libros de poesía como Paisaxe de verde chuvia
e Toda quanto há no mundo para
continuar cos relatos de.. Os ollos
, da noite e Crónica de sucesos.
··
Con Soños eléctricos, gaño u' o
Prémio Blanco Amor do ano

1992.

~

O xuri do Dublin estivo formado
por Francisco Femández del
Riego, Xosé Manuel Martínez
Oca, Xosé Maria Dobarro e Carlos L. Bemárdez con Xosé
Ramón Pena de secretário sen
voz nen voto: Este prémio
incluiu .e n anteriores edicións,
ademais da publicación da obra,
unha viaxe por Irlanda. Quedaron finalistas as obras apresentaqas cos seguintes lemas: Alguén
matou a Bambi e Goodnigth Ma-

rilyn. +

Ramón Caride Ogando.

• Garcia Teixeiro
e Marilar .
Aleixandre na
lista IBBY
Antonio Garcia Teixeiro, por

Na fogueira dos versos, e Marilar
Aleixandre, pola traducción da
obra A caza do carbairán de Lewis Carroll, foron nomeados pa.ra a lista de honra do IBBY, organismo internacional encarre-..
gado de promoyer o libro infantil e xuvenil nas modalidades de
·autor, ilustrador e traductor.Galix, a asociación galega do libro
infantil e xuvenil sinala que a
selección de libros do IBBY destaca polo seu interese e calidade
, e informa que estos ?erán expos, tos no 26º congreso do IBBY a
celebrar en Nova Delhi en 1998
e na fe ira de Bolónia no ano se. gu~nte.+

·• Festival no rio
Castro'
Desde hai tres anos a asociación
de viciños O Castelo de
Narahio, no concello coruñés de

~

cación e coñecimento). O seu
método tenta adaptar o
alfabetizadór criado polo
recentemente finado Paulo
Freire xa que "ler e escreber
coas imaxes debe concebirse
como un .acto criativo que implica unha comprensión crítica da realidade".
Pola sua parte a profesora do
colexio Edmon Michelet de Paris, Silvie Vadureau, expuxo
que non lle preocupaba tanto
que os rapaces e rapazas fosen
consumidores de televisión senón que ese consumo sexa elexido polo que é importante
1

carregados de conducir o espectáculo serán o actor Luis T osar e
o director de teatro Quico
CadavaL+

que saiban xustificar esa eleición. Salientou.a televisión
como instrumento .para desenvolver a linguaxe. T amén o
italiano Marco Massa, amosou
a experiéncia da cooperativa .
Lanterna Magica, que consiste
en colaborar cos mestres nas
escalas para realizar películas
de animación nun proceso
controlado por nenas e nenas. ·
Proxectáronse algunhas destas
películas causando a
admiración dos asistentes ao
congreso, que se pechou .o dia
4 cun colóquio sobre atrancos
e pulas da imaxes nas aulas de
Europa.+
-

...•.•..•••••.••.••...••.•••.••.••..•••.••..•••••••••••••.•..••.•.......••..........................••

San Sadumiño, pon en marcha
o Festival do Rio Castro "para
contribuir á promoción e
difusión da cultura, tanto musi- ·
cal como artística, que se está a
-facer en Galiza, asi como
-doutras do Estado español e Portugal". A data da cita <leste ano
é o Sábado f2 de Xullo e o
lugar, como en anteriores
ocasións, o paraxe natural coñecido como Lugar da Bola, á beira do rio Castro. Desde a mañán
invítase a ·todo o mundo a que
instale as sua merendas para entregar prémios as tres mellQres.
. Pola tarde, xogós pópulares co
grupo de animadón Xalgarete e
xa na noite baile a cargo de Alxibeira, de Narón, cantareiras do
Padroado de Cultura de Narón,
o gaiteiro Carlos Lorenzo de Fene, cantigas de cego por Cego
Casimiro de Vigo e folk da man
de Albariza da Coruña, Bágoa da
Raiña, de Ortigueira, e
Brendefolk, de Fene. +

• Carne e música á brasa na
Estrada

~iadores. Estiveron presentes
·Avelino Pousa antelo, presidente· da Fundación Castelao, Henrique Monteagudo, profesor en
· Compostela e Isaac Diaz Pardo,
responsábel do seminário de
Sargadelos. +

• Xogos náuticos
,, .
e mus1ca en
Ferrol
Os III Xogos Naúticos Intercélticos do Ferro! queren ser "unha
homenaxe ao mundo celta", segundo a organización que corre
a cargo da Asociación Deportiva e
Turística Ferrol 97-99. Estes xogos desenvólvense_do 19 ao 25
de Agosto con vários ·apartados;
no da música cóntase con Carlos Nuñez, Os Cempés, Xaque
Mate ,]ack and]enny Band, Omna Ny Mos, Bágoa de Raiña, Kev-

ren Brest St. Mark, Crannog,
Rancho de Monte e Vai de Roda,
, entre outros. A Irmandade Galiza-Bretaña encarrégase, pola su
parte, de organizar unha reunión
de especialistas no celtismo con
Xosé Lois Armada, Luis Monte-

· A Asociación Gastronómica da
Estrada ten un ano maís o
obxectivo de promocionar a
tenreira galega na VI Festa da
Carne, que se celebra o 12 de
Xullo no recinto da praia fluvial
de Portapousada no rio
Liñares.Ao pan, o viño é a car, ne engádeselle a: música á brasa
.con Treixadura, o gaiteiro Xosé
Manuel Budiño máis Kepa Junkern e o grupo Korosi Danzas,
cuxo guitarrista Manuel Seixas
actuará de pregoeiro. A festa
continua o Domingo coa animación da asodación cultural

A asociación cultural Berra! de
Lalin é a responsábel da primeira Foliada, que se celebra os dias
19 e 20 de Xullo pretendendo
ser unha cita musical estábel na
comarca do Deza. Comparten
escenário os dous dias Berrogüetto, Kepa Junkera, Dhais , Os
Cempés e a Brigada Victor Jara.
Ademais, no conservatorio de
Lalin impatiranse cursos de violin, acordeón e gaita cos profesores Quim Farinha, Luisa Sarmiento e Santiago Cribeiro, e
. un taller de percusión con Pablo
Caramés. Este encontro mu ical
celébrase nunha carballeira perta da vila onde se haberá unha
romaria e unha feira de
'a rtesanía e na que se oferece a
posib_ilidade de acampar. Os en-

"A partir de agora, os galegas poderemos empregar o noso tempo
de lecer para coñcere mellar a
nosa língua dun xeito ameno e
sinxelo", din o criadores da revitsa O cruceiro, desde Fene, que
ven de sair á rua. Encrucillados,
autodefinidos e caldos de letras
n os que a aprendizaxe da lfngua
vai parella á habilidade para resolvelos. Está nos qúiosques e
custa 195 pesetas. +

•Música en
axuda dos presos
De pois dunha concentración
na praza da Constitución en Vigo o Sábado 12, celébrase un
concerto no pub Anoeta en olidariedade co pre o e pre as
política da Galiza, organizad
palas ]uga, Comités Antirepresivos e ACPG. Actuan ba e
de Skunk, o catalán d lnadaptats e os gal gos d Meninhos da
rua a partire d
ne . A
entradas cu tan 1.200 pe eta na
taqui lla e 1.000 anticipada e
apoian este acto entr outr ,
mocidade da C IG, Primeira Li,
ña, AMI, ANOC e Proposta de

•Xomadas de
teatro e danza en
Vigo
A .asocjación cu ltural Ailalá
apresenta as I Xomadas de Teatro e Danza Cidade de Vigo que
se desenvolven do 14 ao 19 de
Xullo. Hai obradoiros de máscaras e Francesc Bravo impartirá
un curso. e. un obradoiro de danza contemporánea; o dia 18, unha mostra de inonóTogos con
textos de Garcia Larca, Dario
Fó e García Marquez, entre outros, e odia 19 videos de danza e
mostra de extractos
·
coreográficos. As actividades lévanse a cabo n o LB.M Coia 4 e
para máis información .están .os
telefories {986)203772 e (986)

1

. Alba de Groria
O Martes 8 apresentáronse na
galeria Sargadelos as 64 figuras
que interpretan os personaxes ·
que cita Castelao no seu discurso Alba de Graria, de 1947. A
mostra conta.cos estudos históricos, os deseños e ·o proceso no
que se formaron os prototipos,
intervindo deseñadores e histo-

· • Galiza, Euskadi
e Portugal na
Foliada de Lalin

• O cruceiro:
pasatempos en
·galego

Acción Zapatista. +

T amparrantán. •

• A presentan as
person~es do ·

agudo, André Pena, Isidoro Millán González Pardo, Blanca
Garcia-Femandez Albalat, Fernando Alonso Romero , Rosa
Brañas e Ladislado Castro.+

Kepa Junkera.

212879 .•
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conta de libros

Memória,
história: ficción
Autor: l lmaciti Vá:qucz Ria!.
Editorial: Edichmcs B.

McmóTia, histórü,~: lonxe de er
sinón imo so mo conscientes que
todo as opón. A memória é a vida
(. .. ),en evolución permanente,
áberta á dia léctica da lembranza e a
amnésia, inconsciente das suas
uce iva deD rmac ións, vulnerábel
a toda as utilizacións e
manipulación , ucepríbel de longas
larénci a e da reconstrucción
empre problemática e incompleta
do que xa non é. A memória é un
fenómeno empre actua l (. .. );a
hi t'ria unha repre entación d
pa do( ... ). A memória é un
ab luto e a hi tóri ó cuñece o
relativo.

Les Ileux de la mémoire
Pierre Nora
Horacio Yázquez Rial (Bueno
Aire, 1947) é o autor de Frontera Sur (Alfaguara, 1994), talvez a mellor e máis importante
novela obre a emigración galega en Buenos Aire . T amén é
autor de toda unha sé rie de
obras que conforman unha intere ante narrativa da que no n
no trae agora falar aquí. O pretexto hoxe é a sua última novela, El soldado de porcelana.
Esta nova obra de Vázquez Rial
ten como protagoni ta central
unha per oa histórica, un per onaxe real, de carne e oso, de vid a vivida: Gu tavo Durán.
Quen era e te? A medida que
avanza a novela o leitor de cubrirá un per onaxe fa cinante.
Nacido en Barcelona, tras ladado
a Madrid coa família, amigo de
toda a xeración do 2 7, de l.

Erenbhurg, de H em in gway que se baseou na sua figura pa ra
cqnformar o heroi de ¿Por quen
tocan os sinos?, a mellor novela
obre a guerra civil española que
se teña crito até o momento,
de Anais Nin, etc., estivo durantt an s considerado como
unha das grandes esperanza da
música cul ta españo la. Nos anos
30 sofreu un cámbio -por que?
como?- que o leva en Xullo de 1936 a colocarse ás ordes do governo da República e do xeneral
Rójo en particular. Das suas fazañas guerreiras clá conta a novela, a i como das suas dotes de
organizador, sen ~squecer elementos importantes da sua vida
privada (o pai, contra quen loita
e quen, quizá, determinará a ua
personalidade, a ua nai, os irmán , o seus amigos íntimos, a
sua sexualidade, unha visión de
Madrid nos anos 20 e 30 que o
narrador deixa muitas veces á
imaxinación do lector para que
e te configure aquela cidade, para que a invente, porque as cidades as inventan os poetas e os
narradores, etc.). Acabada a
guerra civil, vai a Inglaterra, onde casa, e logo aos USA, onde é
captado por Eleanora Roosevelt .
T raballa para o governo ameri.:
cano contra os naz is e falanxístas que pululaban por Cuba ,
contra Perón -ben que este,
como avisa o narrador, pactará
finalmente con Brademann, o
embaixador norteamericano, cobrindo a ua infámia cunha retórica nacionalista que dura até
hoxe nas filas peronistas. Abandoa o servício ao governo americano e pasa a ,~aballar nas Nacións Unidas. E acusado polo senador McCarthy de ser axente
comuni ta, acu ación da que é
"lavado". Está no Congo como
representante da ONU durante
o proce o de descolonización
de te país. É enviado a Grecia,

onde coñece a Jaime Gil de 1 Bibiano Osorio Femánclez-Tafall ·Carriiño de Sirga de
Bied rn a, onde o colle o go lp e - (a e te último dedicou lle un !idos coroneis -que lembranzas
bro Santiago Á lvarez que caliJesús Moneada
1le traeria?- e onde morre. To- _ - fica1:emos como penoso, para ser, ,
A novela Camiño
do i to, ev identemente, non dá
digamos , xenerosos, todos eles
de sirga publicow
contado imenso traballo de búsmencionados na novela, todos
e en 1988 na sua
-queda de materiais e das investíeles homes que xiraron arreciar
vers ión orixinal
gacións levada a cabo polo audo PCE durante a guerra civil
en caralán; nove
tor, que tivo entre as mans ata ·
pero qué non eran comunistas · anos máis ta rde
aparece en Xeos li bros de contabilidade de - ou por des se sentiron engarrara is es ta obra de
Gustavo Durán cando era ~-epre
d os -Serra no Poncela, · poi:
Jesús Moneada,
sentante da ONU no Congo .
exernpl o-, máis que v ian· no
escritor de
PCE o único meio para gañar a
obras destacaA partir· deste personaxe históriguerra) ..
das na literaco, esquecido polos que escrib itura de Cataron a história da nosa guerra 'CiEl soldado de porcelana , porén, . lunya como
Históries de la
vil desde unha 9gtica ou oficial
non é unha biografía. T ampoumá esquena ou La galeria de les esfranquista -estes, máis que es~
co é unha n ovela histór ica ao
tátues . En Camiño de sirga, o autor situa
quece lo, dedicáronse a infamauso. É, simplemen te, unha noa tra ma no derradeiro século da antiga
lo- como desde unha óptica esvela que usa da história, el.a mevila de Mequinens.a, onde.el na ceu, ~
.marcada pola construcción de encaros. ·
que rdista (sic) que non podía, ou
mória ( o u é memó ria porque
Unb.a novela densa, dividida en partes
non quería, perdoar a Durán os
como di P. Nora esta é a vida) .
desde o Edén até o exílio, traducida
servicios (resic) prestados ao DeUnha n o vel a, unha ficción.
por Xab ier Rodríguez Baixe iras. •
partamento
Mergullada na história, histoTide Estados
cidade pura, como a poesía. MeUSA. Uns e
mória individual e memória coRecontruir a Blanco
outros "esque- A figura de
lecti va, porque subxectividade
ceron", "1nahistórica.. Si. Todo iso, quizá
Amor
Gustavo
n i pu l a ron",
máis. Ou men os, mais, sobre to"deformaron" Duránpode
do, repetírqolo para que n on se _ Morte do Mi Padre (Bases para o esrudio e recuperación dun manuscrito
a figura de servir para
confunda ninguén, unha noveinédito ) é un traballo de Carlos Laiño
Gustavo Du- que se
la. Unha novela na que a históLorenzo que reconstrue o prox~éto que
rán . Esta n oria aparece baixo unha forma
Eduardo Blanco Amor tiña para unha
vela, se non recuperen os
temática problematizada:- a hisnove la curta con este título. Laifio
tivese outros nomes de
tória de España, a guerra mun- - tenta dar orde e lóxica aos manuscritos
que EBA deixou : 19 follas e un reta llo
méritos, dos Serrano
dial, o anti-semitismo, a descode 15xll que se conservan na Biblioqué se falará a
lonización, etc., son colocadas
teca da Depuración de Ourense. •
ou
Poncela
contin uac ió n,
en paralelo co "caos-concreto"
tería o grande Bibiano
marxista ·e permite acentuar unde recuperar Osario
ha v'isión materialista non meAsi viviron Fole e Paio
canicista -( e moito menos reduunha parte da Femándeznosa memória
G. Chariño
cir a históiia a un enfrontamencolectiva (e Tafall
to entre bos e malos, ao estilo
Xosé Amónio Neira Cruz emrega dous
das que nos tiña afeito a Acadede clarifica f
novos volumes da série Asi viviu desta
puntos determia ·de Ciéncias da fenecida
vez ad icadas a Anxel Fole e a Paio G.
minados, lease a información
URSS e os seus acólitos exterioChariño, as biografias no.veladas efa nque dá María T e;esa León en
res , ve rdadeiros inimigos do
tásticas orientadas aos leitores e lei~oras
Memoria de la melancolía de
pensamento marxiano) da his- _máis novos. Do primeiro, no ano da sua
homenaxe., o autor propón unha vi<:1xe
como salvou ·a vida Durán), un- tória. Nove la porque todo un
polo te mpo para coñecer a sua figura a
ha figura que é paradigmática, e
xogo de ficcións, paralelo á histravés do protagonista <lestes libros,' o
que pode servir para que, dunha ~
tória real, son concebidos como
aventureiro internauta Amaro Mendivez por todas, se recuperen os
contra-ataques ideolóxicos. N oño. Do troveiro Paio G ómez Cb.arifio
nomes de Serrano Poncela o u
vela porque contesta os aconte- - descobre o seu mundo, o do século .

NOVIDADE

Xlll, a ra iz. do descobrimento dunha
cantiga inédita.•
·11€0~~-::-c

XERAIS

~"
~~

A anticipación, a memoria
e a solidariedade
·O centro do labirinto
Agustín Fernández Paz
Se o valor dun libro se medise pola ambición que o autor puxo .
nel , entón habería que dicir 'que este é o meu libr-o máis valioso.
Quixen falar de todo o que sinto e penso, Í'leste tempo e neste
país, e quixen contarllo xente, especialmente á xente moza, coa
que comparto te~11po e país. E-como non é u~ ensaio, ·senón unha
novela, fixeno artellando unha historia e trafando de que tivese valor '
por si mesma.
O autor

a

Edicióf1: bilingüe dos
poemas de Paul Eluard
O París dos anos 30, das vangardas culturais e do compromiso político non se
poderia entender sen os nomes de Breton , Char, Ernst, Malraux e, por suposto, Paul Eluard, autor do emblemático
poema Liberté. Espiral Maior ap resenta
Capital da dor, os 113 poemas publicados conxuntamente en 1926, cuxo título orixinal ia ser A arre de ser infeliz. Na
Galiza houbo traduccións ao castellano
e ao galego de poemas soltos <leste libro
de Eluard por parte de Eduardo
Moreiras, Cunqueiro, Helena
Villa Janeiro,
Fem ández del
Riego ou Xesus
Gmrnzález Gomez. Nets·a edi- ción bilingüe,. en
galego e francés,
a responsábel da
traducc ión é Helena Goniález e
Laurence Brault. •

1-
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que non poidamos.quedar na anécimentos histórico~ por medio
dota, rta história. E necesário ir
de ficcións históricas privadas,
máis alá, ao fondo da novela (do
libremente inventadas, inseri relato); unhá novela que -como
das na história real, que respontoda~ as grandes novelas inventa
den ás ficcións oficiais facil un ha realidad e, cria unha ·mernómente aceitada~. Novela porque
ria e pon as bases para unha antiestabelece un equilíbrio entre a
mitoloxia que axude aos homes e
utilización particular de persomulleres a encontrárense a si mesnaxes reais (cáseque todos) a
carón de personaxes ficticios mos encontrando a verdade.
Nunha palabra, a criar un novo
que poboan o universo de outras novelas do autor-. Estes
imaxinário, porque o imaxinário
últimos -os persona.Xes de fico crian os poetas e os narradores,
ción- poñen en perigo a credie Vázquez Rial é un grande narra-.
bilidade dos primeiros no canto
dor que despois de devo~vemos a
de, como é característico n as '
história da emigración galega á .
Arxentina, agora nos devolve unnovelas históricas, prestárenlles
ha figura, unha parte importante
axu da a aq ueles. Quer dicer,
non son o outro, o dobre, o reda história dos demócratas españois, dos antifascistas españois. + ·
verso, a conciéncia, son, en úl~ora~io Vázquez-R_
i al.
tima instáncia -os personaxes
XGG
inventados que ás veces rouban,
Outra característ ica, esta estrucomo non poclia ser menos, protagonismo aos "principais"- os
tural (ou de "feitura", se a un lle
detentadores da mernó ria. Ou
gastan os termos máis sinxelos),
sexa,. son, e volvemos a Nora, o
é a técnica narrativa. Vázquez
abso lut o . Daí a cantidade de
Rial usa, conscientemente, da ·
históri as paralelas que confortécnica da novela decimonóni- .
. ca, da grande novela do XIX, de
man a novela e que serven como contraponto, corno contraBa.lzac a T olstoi, pasando por
ataque ideolóxico. Personaxes,
Stendhal e Dostoiewski, que
. consiste, en tempos de crise, en ·
persoas que desaparecen nun
tempos de que non se sabe ben
momen to dado e que so9 amosTítulo: Os poetas galegos e Franco.
tra daqu ilo que está no fo ndo da
qu e é o novo, usar do "vello"
Autor: Xesús Alonso Montern.
Ediioriál: Akal.
aparente, da técnica do folletín,
novela, do que o autor, quizá ~a
da gran novela do XIX, que permén o narrador, quixo que .fose
"Estudio e antoloxía" reza como
o seu relato: un canto á solidamite unha série de disquisicións
s.ubtítulo. Ben cornezada a leituriedade humana, o grande v~
nas que entra a história das idelor, tan esq uec ido, das _esqueroloxias do século XX, as con.ra, darémon os canta de que. en
frontacións científicas e filosófi- · _realidade é unha crestomatía, o
das (sen olv idarse das histórias
autor procura deixalo mot' claro .
de amizade, ás veces treizoada) .
cas do noso século, ·e, sobre toC ausa de pontualización "ciendo, unha série de histórias paraDe todo isto poderia, tamén,
tífaca": as diferéncias entre unha
deducirse a oralidade que deita
lel.as que van conformando o rea 'novela, pero isto nos levaria
e outra son mínimas . .Non podelato artellado en base á memória
mos evitar a sensación de engademasiado lonxe, só apun temos
individual que, mm ponto deño pois non atopamos o que se
q ue a m emória, quéirase o u
terminado, se converte en conon, é oral, e toda nove la q ue
lectiva. E de fondo, un personanos anúncia. Pero é fácil .d e xusintente ser rn emória , parte do
xe real, coas suas dúbidas, as
tificar esta meia verdade e, por
riba, axuda a certa captatio beneabsoluto, deberá ter en canta as
suas grandezas, as suas cobardías,
moda lid ades e as técnicas d a
os seus éxito¿, os seus fracasos ...
vo lentiae. N on acontecerá o
oralidade (en certos momentos,
·mesmo máis adiante; cando quer
a oralidade de Vázquez Rial é a
Horacio Vázquez Rial, ao acabar
fundamentar ó traballo non · ne
oralidade galega que nada ten a
a sua longa novela, avisa ao lei- · serven os critérios estéticos, apetor que forma parte dun todo.
la ás "ideas e act itúdes" como
ver co folclore nin con danzas e
coros).
Un todo que é un vasto fresGo
motor á vez que reivindica o stada história española, arxentina,
tus de "traballo ae história liteEstes personaxes fictícios dentro
do século XX e parte do XIX.
rari a". É dicer: o único motivo é
da história cumpren na novela
Unha história feíta, conformada
a preséncia de fr anc ofó bi a e
unha función específica. Ou se
a base da memória individual,
irancofília entre os escritores gase prefire, uqha que se divide en
da hist óri a relativa , das luitas
legas, pode algúen dicerme qué
du as - oh, manes de Mao Ze
dos homes e mulleres por face r
interese ten iso para a hi stória
Dong!-: a crític~ ideolóxiea
un mundo rñellor, dos seus frada literatura? É máis, cómo endesde o interior e un labor de zacasos, das n osas desfeüas e, ás
tend er que se valorize máis o
pa do xénero (da novela históri. veces, das nosas pírricas vitórias.
laudatio que a execratio aducindo ca). Quei: dicer, os personaxes
que a sátira ofrece mellares posifict'ícios atacan a relatividade da
Para acabar, e como curiosidade, ·
bilidades poéticas que a apolohistória en n ohle do abso luto
o leitor galego achará unha série
xia laudatória? Un bon poeta saque é a memória (estúdese ben o
de personaxes de ficción que son
be fu xir tanto do panfletismo
personaxe Reyles_, por certo, gada nosa nación. Escrebín, tal vez
choqueiro como da exaltación
lega ). Des ta confrontación enC\presurad ament'.e , de ficd ón e
enfer!niza e interesada, ademais
tre personaxes reais e fictícios,
non é así. Son figuras, anarquistas,
ou entre rnemória e história, o
social'istas, o vello dirixente sociaautor tira unha nova mitoloxia
lista de Betanzos que morre na
-uso esta a _palabra a sabendas
Arxentina confortando a melanda sua inexactitude semánticacolía de Reyl~s; a námorada <leste,
realista e crítica ( eis o papel que
que morre no fronte de Madrid,
cumpre un person~xe tan fasci- · comunista e cristiana, eses anarµante como Beckrnan , ese xuquistas, Xosé, que ax ud an a Dudeu revo lucion ário que sabe que
rán... personaxe;;· de ficción, n orL ·
·camiña cara á sua própria desPersonaxes da memória, dunha
trución , rnais que desa des trurnemórla -que vén da oralidade ...
ción espera a creación dun munEl soldado de porcelana descubrido novo). Unha mitalox ia, a
rá a muitos, á maioria, un persoúnica ao seu entender (o do a'unaxe mítico, un dos herois repu·tor ).. q ue se pode opor eficazblicanos da guerra civil, un home
mente tanto a unh a cultura de
contraditório mais fiel. aos seus
destrución e manipulación da
ideais, mais cómpre ir alén. Cóm· mernória como a Lmha fixación
pre sobretodo ler o texto como o
enfermiza ao pasado. Para o naque é, unha grande, unha imprerrador de El soldado de porcela,
sionante novela onde o novo, a
na se o esq uec·e r é matar a vida,
crítica da história, da memória e
o presente e o fut uro', demasiada
da literatura, aparece baixo a camemória, manéa. ' Fa~ dano, despa, baixo a fo rma do vello. Dai
trózanos, impédenos actuar.
Xesú~ Alonso Montero.

Enganado por
un catedrático

os dous bandos puideron optar
por calquera de elas, se.a laudatio
é ·inferior non se -debe a causas
intrínsecas á forma poética: qu
son inferiores os poetas ou ternos que mudar opinións cornuns sobre a poesia feíta a redor
da primavera, o amor, o maquinismo, o pranto, o virxilianismo, o vilancico, as nainas ... Recorrer á falta de autenticidad e
exculpatória como p~ra os francófobos, é infravalorizalos; dubidar da sinceridade entre os francófilos, é insultante e, salvo patentes prácticas a postas , pouco
respectuosos.
Iso si, queda perfectamente claro
que Alonso Montero .non perdoa
aquel franquismo da nenez padecido polo nen o de aldea. T amén
queda moi claro que o outr fran quisrno --enténde e, que non se
di, o do derradeiro anos; máis
concretamente: eu entendo aquel
·que vén de Fraga para acá- fica
perdoado porque non ma'rca nin
influe seriamente na sua vida. Dubidemos outra vez, moi fortemen te, ou que alguén me expliqu e a qué Cómo
vén esa referéncia á Gue- entender
n-a Civil como que se
"grandiosa ex- valorize máis
periencia hiso laudatio
tórica" ? Cada
vez confirma- que a
mos rn á is a execratio
créncia de que adu e indo
Alonso Montero é h om e que .a sátira
moi impresio- ofrece
nábel. lrnpre- mellares
siónao o grande, o poder, e posibilidades
non o dá disi- poéticas que
mulado nen a apoloxia
asimilado a dilaudatória?
mensión do
que significa o
ga l eguismo,
vivir este país e cravizado e aldraxado pola man do poder op,resor
que de tal xeito o apampa. E home con afán de grandeza e a ese
propósito diri xe os eu esfo rz ,
botando man do que cumpra cando sexa necesário; por ese camiño
non se pasa da mediocriJade.
- A lonso Montero quería conmemorar o vixés imo cabodano de
Franco. N inguén con memora
nada qüe para el non sexa significativo, polo que ratificamos a
opinión de que a figura do Dictador ten para el moita trascen-

déncia, que vai máis alá do que
se pode supoñer en quen di que
padeceu a gran lnfátnia. Ten
que ir mais alá ou que alguén me
explique por qué ese empeño en
festexar os 60 anos do Glorioso
Alzamiento, visto que non puidera refestexar ao Caudillo. Pero
un sospeita outra vez, mira por
onde o libro edítase en plena viruléncia electoralista do Partido
Popular; e o dato é máis relevante cando se compraba a fó·bia que o nacionalismo lle produce e demostra cada vez qu e
pode, abonda con follear as súa
derradeiras oportunas aparicións
na pren a. N on n engaña, este
home fai política quei-endo que
pen emos que estúdia a literatura; como ainda ere na a cendénc ia social de estu iosos e erudito , e qu a úa po ición int 1 ct u a l o eleva obre o r st d
mortai , p n a ta~nén qu o que
el diga, polo die r quen o di, '
cr do de anta devoción.
O libro xa viña pr cedido dunha
certa polémica. Ninguén na Galiza o quixo editar e houbo de recorrer a unha editora madrileña
que o dá á luz na colección "España sin e pejo". El, asepticamente, inocentemente, deixa
entrever que e trata dun problema de am igui mo. Pero toda a
argumentación fica no chan de de o momento en que pontualiza, e ben claro, a pouca trascendéncia ideolóxica e vero emellanza dese texto pertencente
a autore do que mesmo inala
as ci rcunstáncias en que foron
abrigado a e cribir. Ben, e tan
pouca impmtáncia teñen, a qué
vén ese empeño en acalo á luz
pa~ando por riba da vontade dalgún autor vivo. Tráta e dun home que alimenta o eu ego a base de di cursear co pr texto que
sexa, tráta e de crear polémica
para que se fale del. Precisam nte por i o, todo o dito quizá ficara mellar no tinteiro. Per é que
un t n a nece idad vital de r bentar, non se a[Ura tanta imp tura fachenda a; ad m i hai
algún dato , leitor que he deben ser d moit utilid d .
Di títu lo que n p eta
go , m ntira que el me m r coñece poi haino que ' viv ir n
aquí a lgún tcmp e n n n g l go . Di qu é un estúdio de hist ' ria literária, supoño que e r ~ rirá á Literatura galega. Q ué li te ratura galega hai nesta anto loxia?;
pouquí im a: de a redor de 70 áu,
tore , a red r de -60 preséncias da
lingua imperial, en recon t pouco mincioso l?ero moi significativo. Querer, por pa iva, infilt rar
n a literatura galega ñames como
Isaac Pastrana, Brau lio M artínez,
Leocad io López, César Abellás,
Juan a T eresa Juega e un longuísimo et caetera, et caetera é unh a
a ut éntica barbaridade, de un
candor e sobrees tima inc ribles
ademais de pretender 'unha realidade absolutamente fa lsa para a
fisionomia da literatura galega.
Calquera leitor r por pouco avezado que sexa, pode darse conta.
Pero o peoré que quere reeditalo
e incrementalo, e mesmo se dirixe· ao Instituto Ramón Piñeiro
(a quen se non?) como parceiro
na tarefa. Deus o guie por outro
camiño, q ue por esta congostra
esmendréllail.os a todos .+

r
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Música
._

É portavoz do Movi~ento Defesa da Língua
111
t ·- - - - :
. --

loábel
Título: Lúa Nova.
Autor: Jei Nogueml.
Discográfica: Fonomusic.

Pasaron máis de dez anos desque
o Jei Nogueral nos déu se~ último disco, pero afortunadamente
non ~oi o derradeiro, xa que este
galega de Barcelona nado en Vive i ro non parou durante este
tempo de compor cancións, algunhas das cales forman parte
de te novo disco, "Lúa Nova". E
como queira que i to de arrellar
letra con mú ica é ante todo un
ofício, up n e que á forza de
tanta continuidade acabará nun
resultado como o que agora se
no fer e : carorc cancións do
t
mái ligno qu
t na no a língua, u o que é o
me mo, un repertorio --o do disco- que non ten de perdício.

Jei amo a unha con

iderábel capacidad e para criar mundos próprio , no que a imaxinación é
unha constanre, e as referéncias
á prosaica realidade prácticamente non exi ten, ou cando
meno re ultan inapreciábeis.
Unhas veces mó trase observador, cal paisaxista reflexivo que
non e queda na simple contemplación, e emite mensaxes aparentemente inconexas, inda que
cecais a súa razón de ser esteña
de velada nos versos que din: ·

"se queres awpá-la túa "car1fao"
o que tes que facer é non busca/a"
razoamento que explica boa parte da temática do disco, xa que
s brancean comidos desta caste,
e como mo tra mái patente a
"Cantiga do area l", na que
cantaut r am a a úa faciana de
bu cad r de oñ imp íbeis,
que mália n n dar con el s, empr at pa lg c que m nife tar
a ua ledfcia, presente en todo
caso n conxunt da cancións·.

T amén h~i alguns remas intimistas, de amor, que sorprenden pola sua suposta sinceridade, x:i
que manifestan sentimentos que
normalmente cada quen reserva
para contadas ocasións. A imaxinación, na súa ·plenitude, brila
pola sua presenza·cando hai animais de por médio: é o caso de
"O bígaro", ou a divertida história compartida "Col1endo cereixas cun merlo";
neste
mundo criativo a pantasía Catorce
tómase vero- cancións do
símil, xa que
máis digno
si hai unha
que
se teñan
continuidade
argumental, e compostona
mesmo nos
nosa língu~
arranxos e
instrumenta- un repertorio
c LOn vanse que non ten
criando pau- desperdício
tas -intres
temporaisque axudan a
comprender mellar o que se nos
canta. O disco conclue cun alegato en clave irónica -contra do
conformismo e a alienación: 'Ds
mandarnentos":
.

"tes que dar gracias a Deus
e terlle medo".
Pero se a arte do cantautor ca o que nos ocupa-, salienta
pola súa simbiose entre letra e
música, e rendo en conta que
"Lúa nova" é un disco logrado
ne te a pecto, adoece, en cámbio, de algunhas eivas que fan
da gravación un producto menos
atract ivo do que o seu potencial
aporta. Nen a voz do Jei acacia
esa ·intensidade que eria de desexar para unhas cancions yom-

----,---~----il·I conta de discos
Voces de muller na
música popular
Títul~:

lf 1 ever retum e Aoife.
Intérpretes: Cmnie Dover e
Anife Ní Fhearraigh.
Edi•a: resistencia.

Aparecen case simultaneamente en
ed icións Resisténcia dous traballós asinados por mulleres solistas e compositoras que, mália distáncias, tefien en
comun cultivar a música de rainie in. fluéncias celtas .

-

'

·unha
aportación
1·
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postas por .el mesmo n_a sua meirande parte, nen os músicos, por .
máis gosto que amosen nos
arranxos, tocan coa fluidez que
se supón nun fato de instrumentistas folkis; xa que estamos a falar dos cinco músicos que forman o grupo folk catalán Vox
Pqpuli. E non quero continuar
facendo comparanzas ~normal
m~nte odiosas- cos seus cole~
gas paisanos no~os, pero sí apontar que, tal vez, se a encomenda·
.-fose feíta a folkis autóctonos o
resultado sería distinto, -verbo
dun rhaior enraizamento na sonoridade galaica, xa que a5 cancións posúen, de seu, ese encanto melódico-rítmico, que delata
de cando en vez a norq.eación de
orixe do seu autor. Iso si, non se
detectan estridencias que embacen o repertório; únicamente
unha batería ás veces inoportuna, e ún discurso instrumental
en base a clarinetes, cromomo,
mando la, piano, gaita, etc ...
Pero como queira que o repertório é de temática atemporal, cabe
pensar que estas ·mesmas cancións, como adoita acontecer últirnamente no mundo dos cantautorés :_u. Uach, Fausto-,
señan regravadas dentro -de moitos ou poucos anos con máis fortuna que nesta ocasión, xa que en
contadísimas gravacións dimos en
atapar un feixe de pezas compostas no noso idioma tan atractivas
coma neste disco. Mesmo na in-clusión de poemas_alleos co próprio autor -Cunqueiro, Dieste, continúa esa mensaxe creativa,
comun a todo repertório . .

/

"~ tan importante a galeguización

como que esta vaia polo tamiño do·
.
---. .
''
re1ntegraG.1on1_smo

.

.

-0.- PAULA- CASTRO

O · pasado sábado 5 de Xullo o
Movimento Defessci da Língua
celebraba o seu I Congreso tras
da sua ÍOrIJlflciÓn o pasado ano.
Mauricio Castro achega a av4lia,
ción que fai o MDL do proceso
de' normalización lingüística, da
situación na que se .atopa o gale.:.
go e valora o traballo feito neste
período con campañ:as tan coñe,
ddas como as emprendidas contra Tele Pi~a ou Seat Arousa:

O MOL naceu hai un. ano aglu,
tip.ando a numerosos colectivos, cales foron os eixos bási,
cos sobre os qué se ~stabeleceµ
a sua fundación? -

T ratábase de unificar aos grupos
que existian nas diferehtes vilas
e cidades traballando polo reintegracionismo e o monolingüismo nun ámbito de base .. Por outra banda, queríase criar un referente . normalizador a nível so~
cial que apostase polo reintegracionismo-na práctica, porque até
ese mom~nto a defensa que houbo do reintegracionisrri.o foi máis _
ben teórica, por parte de AGAL
e retórica por parte de oútras orporque cada dia somos menos
ganizacións, pero ninguén o lerhaioria, entre a xente nova só
vaba á práctica. O MDL, fora
un 25% é galega falante. Por iso,
eremos que hai que criar estrutudos ámbitos académicos e intelec tuais pretende socializar o
ras alternativas de contrapoder e
Por qué conducto entra a música
galeguizar a-sociedade. lso é _algo
reintegracionismo ao tempo que
-mesmo cantada- no potenque non fixo o nacionalismo e
cial receptor? Sen dúbida, polo . aposta polo monolingüismo. esa é a aposta que fac~mos nós,
auditivo vía sensitivo. Se tal
Transcorr.ido un ano, como se
construir ese poder altematívo
acontecera nesta pequena grande
cunhas estruturas sociais que revalora o traballo feito e en que
obra, poderia darse o caso de reclamen a galeguización e non cemedida se cumpriron os obxec,
fugar o afeizoado un producto, en
tivos inarcados no comezo?
dan. Para nós é tan importante
si nada despreciábel. Será o moreclamar que se galeguice como
mento de lembrar o que no seu
que esa 'galeguización vaia polo
día dixo Luis Seoane -a.o respeito . A análise que facemos é moi pocam"iño do reintegracionismo :
sitiva. Daquela comezamos catro
da pintura: "que o espectador se
comarcas e hoxe xa- somos oito,
fíe menos do seu gosto e menos
remos presenza en todas as cidaSen embargo o Qacionalismo
da aparéncia externa do cadro,
foi, de sempre, quen máis dedes galegas e tam_én en vilas coque da sua r.ealidade interna".•
fendeu ·a lírigua, cal credes que
mo Tui e mesmo ternos unha redebe ser a liña· a seguir?
pr~sentación en Madrid. A n(vel
XOAN M. ESTÉVEZ
organizativo demos pasos para
A liña maioritária do nacionaunificar todos os grupos e agora
lismo estivo usando os mínimo~,
xa son persoas as que pertencen
ao MOL. ·As bases máis consque están desapare,cendo realmente, pero iso non significa
cientes do nacionalismo saben
que existe unha organización
que o nacionalismo os asuma.
De entrada, na teoria todos adque está a traballar polo reinte Wolfswne, Mánus
gracionismo e polo monolingüismiten que existe unha unidade
Lunny, de Capercailingüística galega-portuguesa, o
mo social. As actividades foron
lle ou o gaifeiro lain
Macdonald.
que. ven .ser unha contradicción
limitadas palas caréncias humanas, ·materiais, económicas e ta- · porque iso non se leva á prática.
Na recuperación das
mén de organización.
Con todo .existen sectores cres.raices e tamén do -.
centes que asumen o galega poridioma ga¿lico está
Teñeti amasado uriha especial
tugués pleno pero a nivel indiAo ife Ní
Fhearraigh, cuxo
preocupac1ón pola situación na
vidual e nunca chega a transsegundo disco,
que se atopa o proceso de nor,
cender ás organizacións. -Cremos
ademais de recomalización lingüística do país,
que se ten que deixar que as orller as tradicións
cal
é
a
diagnose
do
MDL?
ganizacións o usen ou que, canirlandesas, revela
do menos, se abra ese debate ino seu amor pqlo Ulster.
Somos moi críticos co que está
terno pq.ra ir introducindo pro- A sua voz non pode negar a procedén~
cia irlandesa e o- traballo que co seu
facendo o poder, porque sempre
gre~ivamente os máximos, ou
ton leva desenvolviclo desde cativa: A
tivo corno fin facer desaparecer o
sexa, ·a norma galega-portugueatberna, os poei:as, os pastores e a religalega e substituilo polo español.
sa. Non debemos esquecer que a
xiosidade esrán presei1tes nos seus teque
mái:s
nos
preocupa
é
que
Xunta_irnpuxo unha normativaO
mas. Aoife leva estudando canto des- ·
nestes· anos o nacionalismo galeisolacion ista cun padrón espade a infancia e admira á cantante Róise na nAmhrán da cal fa¡ versións:
go hon foi capaz de virar ese proñohzante para atacar ao galega.
Ansacht na nAnsacht (Carifio e gozo
Cremas que se o galega se ataca
ceso de asimilación e, ainda home1,1) e Níl sé 'na' Lá (A inda non é de
desde todos os campos debe ser
xe, dentro do di~curso nacionadia). O diálogo enl;te un labrego .e a
clefendido en todos os campos. E
lista
séguese
a
utilizar
o
de
que
.rapaza do_páramo vennello, título do
a liña histórica do naci onalissomos maioila para reclamar que
tema, pecha o disco pofiendo de novo
. m,o, desde Castelao a Carvalho
o poder acometa un proceso de
na mesa o terna tan irlándés da incompatibilidade da cer~exa ~o amor.+
ga1egu izadón. É moi p·erigoso
Calero.•

o

l'1
t---------

Connie Dover
está a meio camiño entre unha
cowgirl aventureira e unha investigadora do folclore
europeo. Nascida
en Kansa·s.City comezou cantar hai
dez anos entendendo posteriormente
que tiña queyiaxar
para atopar a eséncia da sua
inspiración. En Escócia comezou a tolaboración con Ph,il Cunningham, productor do seu terce¡ro clisco If I ever ·
. return,e, desJe ªéluela, 11011 dá surpresas: unha grande.voz ao servizo de te. mas tradiciona is irlandeses e escoceses
como as bágoas nacionalistas escocesas dunha dama do século XVIÍI en
Lady Keith's lament, unha peza francesa, La Fontaine, ou a animada Shady
groove , 100% norteamericana na ·que
Connie Dover amo~a. que tampouco
lle iria mal dándolle ao country. Está
aco mpafi.~da de músicos qimo
Duncan. Chisholm, violinista de

Maurício Castro

t.l 'd.

i-
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:Pilar Garcia N egrQ
'~Non queremos. unha_cl)ltura.subsidiada, senón un dispositivo 'p úblic,o

. ªº servizo do que se_fai e rio queJodo ·o mundo se implique"
90- MANUEL VEIGA

Que papel debe ter o mercado
na cultura?
Desde os anos oitenta, coa integrac ión na CEE e na OTAN,
pacleceinos unha forre satelización do que se chama cultura
ocidentaL Neste contexto, toda
a produción galega aumenta o
seu valor s'ignificador, porque represen ta a própria vontade de
. existir da nac ión . ,T emos o mesmo dereito fortalecer a nasa
.autoes tima que a d efrhder a
economía produtiva, as institu- cións próprias ou o control' dos
nasos recursos . T amén debemos
reivindicar -o que eu chamo as
tres uves: o dere.ito a voz, voto e
veto en todo o que nos adnxe.
N a cultura en concreto temas
que operar en dous campos: o
· dispositivo público, que nos garante a actual autonomía, e a
oferta privada, que inclue enti;
dades bancárias de grande potencial _económico e que naturalmente non son inocentes.
Xunto ~ isto, ternos a televisión,
9- grande pedagoga sedicente,
que usurpa en 'grande medida o
papel que noutrora tivo o ensino
e as producións culturais en sentido estrito. lsto debe levamos a
acrescentar a política cultural
desde as institucións públicas,
en termos non intervencionistas, nen dirixistas, que son conceitos que moitp.s veces se confunden. O público debe estar ao
servizo do que xa se está a facer.
desde a base, con grande potencial criativo, por cerro, e tamén
con algo de confusión, pero en
todo caso con pluralidade. Sen
negar a colaboración do público
co privado, deixando á marxe os
preconceitos.

a

.

)

Oferece un novo conc.eito do público: As institucións deben apoiar e non sustituir as
iniciativas culturais, "moi criativas e plurais''-, que xa existen en Galiza. Pilar Garcia
Negro, redactora,·do programa de governo do BNG, na sua faceta cultural, x~lga que
a c.ultura galega 'debe ser protexida, como faf o governo francés frente á língu~ inglesa
ou o governo español co seu c,inema, ante o predomínio norteamericano. "A cultura
galega -sinala- é tan universalizábel como outra calquera". Fai fincapé na avaliación
de resultados: "non se poden seguir subvencionando libros que logo non ~e editan". A
deputada nacionalista recoñece que este ·é só un programa p~rá catro anos, que en
moit~s eidos "está case todo por facer"' e que os recursos -son limit~dos. Tamén afirma,
en contrapartida, que unha série de pequenas mudanzas ."pode resultar revolucionária".

.

Pois i. Non podemo er pa ivos, nen ácratas co naso. O governo francés é hiperproteci onista co seu idioma, frente ao
inglé . A lexi !ación e pañola é
protecioni ta co eu cine. Porque, que é o que e tá obredimensionado no cine? A cuota
norteamericana. Nó , que temo
grande dificultades, como non
irnos a protexemos? Quen o vai
facer por nós?

Priorizar as necesidades
A respeito do património histó,
rico-artístico, parece que o que
máis pide o BNG é que se
cumpra a leí.
N ós tivemo unha participación
activa, con máis dun cento de
enmendas, na elaboración da lei
de património cultural, com zando pola própria definición de
património. Cremo ademais,
que ante de enredar en reformas, hai que facer que se aplique
o que ten de válido a actual, q ue
non qu de en auga de ca taña .
En todo caso, pretendern s incorporar dous c nccito . Prim ira, o de pri r'ización de n ce idf\des, pasto que son milleiro
mon url\entos, os artefact e as
pezas antigas que hai no paí e
· que requeririan unha canticlade
jnxente de recursos. Segundo, o
de disfrut~ e uso social e pt'.iblico
desta ri'queza, através da sua rendabilizació n e utilizac ión sociopedagóxica. Se logramos que haxa unha educación social, non
resultará tan necesário un governo que planee, senón que será a
própria ..xente a que mire polo
património e aspire a disfrutalo.

A história fixo que a cultura galega .padecese un desenvolvimento anómalo, truncado, sen
institucións que lle desen asento
e que lle servisen de defensa. O
idioma non contou durante séculas con nengunha institución .
académica que se ocupase del.
Pero é que, sen ben se mira, os
últimos quince ou <lazaseis anos
de autonomía non serviron para
defend er a nosa produción culturaL O que se fixo foi contribuir a secundarizala, ·a través da
espeéialización fo lclórica (no
que tivo un papel a rádio e a televisión ga lega) e a través da
cultura de fast9s que non sedimenta nada (do que serve de
ex'emplo, o proxecto de Galicia
no tempo ou, agora mesmo, o de

Actualmente o aceso a fontes
documentais, arquivos, bibliote,
cas etc., non é doado. Os mate,
riais están dispersos e un síntese
obrigado a 'veces a solicitar trato
de favor para conseguir docu,
mentos históricos e públicos.

Galicia, Terra Unica) .
Por outra parte, creo que hai que
romper o 'falso dilema entre n acional galega e universal. Calquet' demócrata actlmitirá que o
produto cultural galega vale tanto, en parárñetros de calidade,

Creo, por ültimo, que hai q ue
cuestionar o método que h oxe
serve para consagrar o universal.
Que é o que permite que un produto seña considerado a i? O eu
val r intrín eco o u o carimbo
que lle co locan os méio de comunicación masivo ? Coinciden
c ine e a pintura de calidade
coa que e e tá a difundir? Ou,
mái ben, que
difun le , o
que canta con máis diñeiro para
promocionar e e que mái
axeita a determ inada pr misas
id olóxicas?
O camiño que sinala conduce
ao protecionismo?

Non ere que potenciar a auto,
estima está rifado coa necesária
as.éps~a cieñtífica ou que pode
. traer unha cultura de campaná,
río, pouco e~portábel? ,

~

país que nos queda máis próximo
culturalmente.

ANDRÉS PANARO
.

como o doutro lugar_e que debe
ser reve lador para o país é tan
universalizábel como calquer. ouÚo. En segundo lugar, nós sor~os

,! .

defensores de algo tan democráti¡:o tamén como é a bilateralidade qué consiste en servirse do
dos demais, sen excluir o do país:

.

Res-umióa isto en tres princípjos:
preservar o noso,-difundilo e dig- .
nificalo e dalo a coñecer fara,
_empezando por Portúgal que é o

Hai que ter -en canta que, en
moitos campos, está case todo
por facer. En arquivos/ e bibliotecas non se cumple sequera a
lexisl_ación existente. O primei-

-QuieirQ

A NOSA TER.RA

CULTURAL

·

dades enormes de orzamento .
Quero dicer que ninguén somos · , co investigador docente e, na
Nós crnmos que ten que funciomedida do posíbel, ao público ~n
ro é mellorar o funcionamento, . inocentes. En todo caso, hai que
através das correspondentes dofa lar de liberdade ·de crítica, pe- . xeral. Facelos institutos vivos e- nar como centro receptor da
non c~náculos de amigos que
contemporaneidade, pero imtacións en persoal e médios, faro tamén de recursos limitados.
póndose como primeira abriga a
comparten intereses. Racionalicilitar a intercomunicación enPara realizar convénios _ou contre os distintos centros e que tozariamos os carros que se entr~
recollida e exibición da arte
ceder axudas ten que haber unguen, manteriamos un diálogo
cpntemporánea galega, .de xeito
do iso teña unha rendabilidade
ha seleción.
social, eliminando as difiéulta;
pennanente e avaliariamos os ~e
permanente. Ternos dereito a
sultados, algo que nunca se fixo.
unha mínima antoloxia de Casdes actuais. Aspiramos tamén a · E quen seria o selecionador?
que algun dia exista un arquivo
No caso do Consello da Cultura
telao, Souto, Mas.ide, Laxeiro,
gatantiriamos a representación
nacional que poderia coincidir
Colmeiro ou Seoane. Tamén
O J?Oder -pµblico , asesorado por
plural do múndo cultural galego.
co Histórico do Reino de Galiza ' unha representación plural do
ten que estar presente a contemque hai hoxe, unha biblioteca e
poraneidade actual. Non creo
sector. Sempre existirá- a subxetividade, pero o fundamental é
Di que hai que aumentar os orunha hemeroteca nacionais. Peque o de fara deba ser excluinte
ro en catro anos, o máis imporzarnentos élo IGAEM (Instituque haxa publicidade dos critédo noso, nen que o noso deba
tante é ordenar o sector e cobrir
ser ocasional. Denúncio ese falrios de seleción e
to Galego de ar·as necesidade básicas.
transpar~ncia, que
te s escénicas e
so dilema galego/univers.al, cose razone a escolla
musicais), pero
ma se o galega non estivese no
e qu~ se avalien os
Hai edifícios oficiais en Santiaf. d
1 de onde ·vah sair mundo. Aquí hai cerra paiolada.
un amenta os cartos?
go co soto cheo de rnilleiros de
resultados. Isto é
En Cataluña, en cámbio, pódese
libros de variado título e somever toda a arte universal, pero
importante para
para conceaer
tidos á humidade. Din que é un
conceder as axuDoutras partidas . . Miró ou Tápies tamén están
unha axuda é
mundo subterráneo próprio de
das e tamén para
O' que non se popresentes. T emos que aspirar a
Kafka.
o sector. Que un
de é atender ·éon
ver aquí a Maruxa Mallo, sen ter
que haxa
que pasar polo Reina Sofia. Seria
libro se venda ou
.só 600 millóns de
A Xunta é a principal editora de
que a unha obra
publicidade dos pesetas as artes necesári.o negociar coas entidaGaliza, pero nen sequ era distrides públicas e privadas que teas ista público deescénicas e musicritérios de
bue. N ós p ropo ñ e mo qu e se
be significar algo.
cais. Ou ben esñen fondos de arte . . Segundo
á polémica do Guernicrie unha editora nacional, non
tas matérias enHoxe asistimos ao
seleción, que se tran no orzamen- asistimos
para suplantar ás pri vadas, seca, supoño que nós tamén podevício dos de arrinón para centralizar e racionaliba: poucos recur:
razone a escolla to global ou hai remos interesamos polos fondos
zar as publicación oficiai . Ta·que convertir o
sos e sectariamenque ándas dispersos por eí.
e que se avalien IGAEM nun
mén se ri a prec iso c ri a r unha
te concedidos ; e
central distribuidora, como exiscentro programaA cultura é ás vec.e s elitista.
ao vício dos de
os resultados"
te xa ne utras comunidades, tanabaixo: cultura de
dor e distribuiQue opina disto o BNG que
to para as edicións vcnais como
dor, con outra
formou Jlrecisamen.te o seu
miséria, na que se
dotación. Hoxe
di: eu pedin tres e
conceito de cultura a partir da
para as que están á venda. A adcultura de base?
médio, déronme un, pois fago
ministración ten tamén que proven sendo unha macro-asociación cultural. Na música, por
un produto inferior. Se hai pou,
po rcion a r ao público información bibliográfica .
exemplo, haberá que atende-r, _ Lembro a crítica aos chamados
cas funcións é igual. Coido que
tres tenores. Kraus dixo que el
cando menos, un pouco de cada:
tocJo isto é regulábel e que, con
non estaba dacordo con popula,
O teatro é o divan da sociedapequenas medidas, a revolución
bandas, coral, tradicional, clásica, lixeira .. .
rizar a opera, senón con operatide, o seu espello crítico, ainda
seria moi grande. O noso prozar á xente. Hai produtos cultuque hoxe non curnpra moitas
xec to non é o dunha cultura
veces esa función. Aceitarla o
rais que levan. ·aderid0 o selo do
subsidiada, senón o de poñer o
O BNG presentou unha propominoritátio e mesmo do elitista.
BNG un teatro que fixese mosición de lei para regular o secdispositivo público ao servizo do
que se fai, para que todo o munfa das eivas do seu governo?
tor audiovisual. O PP -votou
Debemos aspirar a desfacer esa
escisión entre elite hiper cara e
do se implique. Non podemos
non porque xa tiñan eles unha
seguir despreocupandonos do re, , lei própria preparada, pero ao
Si, por suposto. Iso forma parte
popular masivo e de calidade rebaixada. Iso faise cunha política
final non a sacaron.
su ltado, subvencionando libros
dese cenário de grandezas e mique renda a romper barreiras
sérias que debe ser o teatro. O
que logo non se editah e obras
económicas e sociais. Abarata·r
primeiro que trataríamos é de
apenas representadas; ten que
É un exemplo claro de engano,
produtos e dignificar e prestixiar
que houbese máis, que fose hahaber tamén unha mínima
dun govemo que nen fai, nen
o que se entende comercialm'enbitual en vilas e cidade . A cenecuanimidade e non cero para
deixa facer. A nosa era unha lei
te por cultura popular _e que
sura non e debe aplicar, en abben montada, discutfbel, pero
uns e hipertrófia de luxos para
non houbo lugar :-..
moitas veces só necesita unha
soluro. Outra cousa é a seleción.
outros.
exibición digna e non patemaA min, pe r oalmente, parécenlista, nen residual. Outras veces
Que farian coa Acadérnia Gale,
Un dos feítos rnáis sinalados da
me aburridas moita das últimas
necesitará máis recursos e forarte e o Centro Galego de Arte
obras de Els ]oglars por esa teima
ga, co Consello da Cultura, o
mación. O cu1tural nunca é esContemporánea. Que farian
Instituto Ramón Piñeiro ... ?
en ca ricaturi za r a Puj o l e por
pontáneo, pero a elaboración
vostedes con el?
meton ímia ao catalán en xeral.
pode ser simplificada ou comEn fntese, cambiarlles a función
Pero t grup
cá ubvencioplexa e mellorada. t
O CGAC leva absorvidas e-antinad p la pr pri Ge neralitat.
e a finalidade. Abrilos ao públi-
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(Ven da páxina anterior)
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Antón Risco é membro do comité cientí· ,
fico de Galaicos.

.Galaicos, un
proxe~to de

colaboración
cultµral entre
Gal iza
Portugal
Nos próximos tres anos vanse
investir perro -de 300 millóns de
pesetas no desenvolvemento de
diferentes programas de colaba- ,
ración interfronteiriza, agrupados baixo o nome comun de Galaicos . Financiado nun 75% polos Fondos Interreg da Unión
Europea, o programa que nestes
dias se uldma, pretende rnellorar
a comunicación entrambos la.dos '
da raía, através dun programa de
actuacións comuns en diferentes
campos: desde o etnográfico _ao
turístico.
Os dias 11 e ·I 8 <leste mes que
andamos faranse senllas reunións nos concellos d~ Chaves e
Allariz que servirán para a posta
en comun dos proxectos, alguns
dos cales 'X a se barallan como
posibilidade certa. Trata;ianse
de recuperar para o sendeirismo
as antigas rotas do contrabando,
e' mesmo se contempla a posibi, ltdade de artellar un Museu do
. Contrabandismo, de grande importáncia nas economias que a
alfándega separo~. Ademais destas rotas, estúdase a posibilidade
de reabilitar co mesmo interese
turístico-cultural algunha das
antigas calzadas romanas da antiga Gallaecia.
A organización quer que os prox~ctos integrados en Ga1dicos teñan sobretodo proxección so,
cial, e o primeiro simposi~m· a
organizar, a celebrar dos dias 20
a 25 de Outubro, terán como lema "A tradición orar na memória de povo", compartindo sede
Chaves e Allariz.
O proxeéto que agora se· 'inicia é
· o de meirande envergadu ra' dos
realizados nestes anos entre G aliza e Portugal, conseguíndo que
na co misión organi.zad9ra, ademais dos concellos, se integren o
Consello da C ultura,. o C írcu lo
· T orga e a U ni ver idad~ do Alto
Do uro e T ra s-O -Mo ntes. N a
- comisión científica partillan entre o utras persoalid ades Antón
Ri co, Xusto Beramen di, Carlos
C asa re e profe o res de v.á ri as
univers idade portuguesa, .•
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BOROBÓ

A .parroquia de Cárlos Maside
,
A nosa comarea pictórica exténdest: dende Padrón a Lantañón. O punto de arranque sería
a escola de D. Ernesto Gende,
sita na casa na que viveu Roalía, coa súa nai, frente á capela
da Terceira Orde Franciscana.
Gende ensinou a dibuxar a Carlos Maside, un raparigo que
acodía cada mañán, dende Ce. sures, a súa vila natal, á mellor
escola de pago que existía na
terra de Iria.

"

on Ernesto era un excelente debuxante, cuia p~
gada queda no fermosísimo xardin padronés que diseñou, e foi o mestre do que logo
se ria o máis sabio dos artistas
galegas e doutros caricaturistas
coma Xerardiño Castaño, colaborador de Vida Gq,llega; simpatiquísima persoa que fo¡ o mellar amigo, xunto con Maside,
que tuvo Manoel Antonio, o
poeta primordial d.a nosa vángarda," cando morou en Padrón

D

co -seu tío, -D: Xosé SáI}chez, o
lendario cantor de lria, de quen
a voz incomparábel, durante
medio século, en Galiza, semella que volvo a oíla cando escoito, pola Televisión, a calquera dos tres divos moitedumenarios.
Carlos Maside foise pronto de
Pontecesures, da casa dos Brañeiros que era a súa, para empregarse nos Almacéns Simeón,
de Vilagarcia de Arousa, onde
tivo que trocar os lápices-e o
pincel, durante algún tempo,
· polo plumeiro, que era o primeiro ·utensilio que · 11e daban .
nas casas de Simeón a cada un ·
· dos novas dependen tes para
que quitasen o pó das suas correspndentes estanterías, cheas
de lenzos ou de bufariña.

A

inda que dende entón frecuentou pouco Maside a
súa freguesfa natal de San
Xián de Requeixo (que compón

hoxe enteiramente o pequeno
concello. de Pontecesures), sinteuse ·carlas sempre cesureño; e
.por iso no ·ano 1925, a9s poucos
meses de de_fxar de ser o coñecido caricaturista.· do Earo' de Vigo
para selo, xa máis fat;,_oso~ ·de El
Pueblo Gallego, debuxou Maside
o Mercurio metendo o pé der~i- ·
to nun coche descapotado á
guisa .de zapato, o cal foi o .belido emblema da I Feira do Automóvil de Ocasión, celebrada ese
ano .na nosa comun vila n atal,
por vez primeira en España.

Af

aso o feíto de ser cesureño
oma el fose a ra zó n que
oveu a Car-los Maside para
designarme, no seu testamento,
vicepresidente da Comisión encargada ·de velar polo- legado da
súa pintura. Comisión. que presidiría o Dr. Antonio Baltar, en.t ón exiliado na Arxentina, e na
cal tamén participarían outros
inxeis transterrados coma foron
Rafael Oieste e Luis Seoane.

Semanas despois de testamentar
pasou Carlos Maside, o 10 de
Xuño de 1950, a sér veciño da
, ideal parroquia dos mortos, ·que
estudou o antropólogo alleo
Carmelo Lisón nún libro moi
celebrado. E que para o mellar
mestre da pintura galega do século XX, tivo qe ser a súa, e nasa, freguesía natal de San Xián ,
de, Requeixe; onde nacera hai
cen anos e catro meses, anque
este enterrado en Boisaca, perta
de D. Ramón del Valle Inclán.

P

ois inda que marramos en
América ou na Conchinchina, na ceca ou na Meca, o n oso esprit ce ur eño
apresenrarase en San Xulián como din os máis- xunto ao
do librepensador Otero Acevcdo --quen foi, por certo, o uxesdnador do fantasma de Valle-Inclán- e de todos os nasos
e inesquencibeis difuntos. Ainda que alguns sexamos incinerados.+

· FRANCISCO

A.

VIDAL

Os petos da Virxe do Carme
Cando un mariñeiro romano se
e n co~traba no medio dunha
tormenta que o intimidaba, non
in vocaba a Neptuno, deus dos
mares, senón a Castor e Polux,
uns segundóns qu~ celebraban a
súa festa o 15 de xullo, como.
patróns dos recade iros, ··do comercio e das cabalerías, pero tamén porque eran os guías ·que
acompañaban aos morros para
traspasar as portas do Máis Alá.

gotar, como b9 traballador, dun
merecido descanso no ceo.

f

oi, entrando na época do barroco_, cando as xentes do
mar botaron man da Virxe
do Carme. Ela, igual que os dous
deusiños romanos, tarnén é uñha
conductora de almas ·en pena a
través dos incertos camiños do
Máis Alá. Ela, que tamén celebra a súa festa a mediado de xullo, o día 16, non pide grandes
·sacri ficios, grande rezo nin
grandes penitencias, só quere
que o seu escapulario colgue do
pescozo dos fiei : "quen ·morra co
meu escapu lario ao pescoz , non
sufrirá as penas do purgatorio".

O mar, que n on por temido dei<
xou de ser camiño polo que· circulo u a humanidade desde os
tempos máis remotos, tamén fi-~
xo aflorar as máis grandes devocións. N as súas profundidades
situaron os clásicos o mundo
das maldades e nos seus extremos asentaron as máis diversas
tentacións sob re as que só
triunfaron os grandes heroes.

Os mariñeiros saben ben que non
é <loado vivir pendente dun revé ;
e .como a vida do mar se axusta
por mareas e non por horarios de
' misas, sempre é máis cómodo andar cun siste ma protector q ue
non interrompa as faenas. E para
isa a Virxe do <;:::anne amósase como ufl seo acolledor, unha esperanza que, a cambio do seu favor,
non pide onerosas prendas.
·

P

ara o común dos mortais,
esa idea de lugar tenebroso
no que habitan os monstros aos que só vence a valentía,
transm itiuse con centos de contos e lendas que reafirman a vella crema de que nas súas entrañas habitan os verdadeiros amos
do abismo, os que erguen as ondas contra os nautas e devoran
embarcacións enteiras impedin;
do o tránsito pacífico; os que se
cobran en vidas humanas ~ peaxes dos seus camifü)S e os dezmas
polos seus ·tesouros. Por iso; na
hora da verdade, os romanos tamén buscaban a quen realmente
lles botase unha· man para sacalos da boca do infemo e os levase polo camiño da salvación.
A quen queira que fosen os moradores das súas augas, os nosos
paisanos, asemade desde tempos
remotos, trataban de calm alos
arroxando ao mar un anaco de

Laura Tato
'Con Primo de Rivera
os coros populares
recon vertéronse
á zarzuela'
Estou lendo T earro para se comer
de Joao Gui an e O neotrobadorismo de Teresa López.
Que leituras recomenda?

Agora que estamos no verán recomendaría aproveitar o tempo co
grandes narradores galegas: Blanco
Amor, Cunqueiro, Otero Pedrayo,
Fole e Ferrin . A literatura galega
ten tal variedade de voces, de e tilos e de tons que a posibilidade
son enormes: desde un Lois Diéguez até xente máis nova como
Manuel Rivas. Sempre recomendo
ler literatura dramática: a Euloxio
Ruibal, Manuel Lourenzo, Pi ón
ou Vidal Bolaño. Para o que gasten da poesía, Pilar Pallaré , e como impre cindíbei calquera libro
de Pepetela, o e critor angolai\o e
do brasileiro Rubem Fon eca.
Cales son as chaves do seu traba-

llo Teatro galego 1915-1931?

É un extracto da miña te e doutoral
que rec lle o a p cto que inciden
de maneira mái relevante na hi tória do· teatro ga lcgo; trato aquel e
t ma qu contra.din u matiz n
verdades dadas como válida . Por
exemplo, qu a r cuperaci Sn d
1915 non fi i obrad e ro p pulares exclusivamente senón de t do
un conxunto cial; qu
n rvatório· <le 1919 n n pa ou <l un
ano, que a Escala Dramática Galega da Coruña n n dura de 1922 a
1926 senó n que desapar c en
1923 coa chegada da dita.dura.
Semella que apresenta un panorama
peor en canto ao teatro deses anos.

Penso que é o contrário: des de
¡Como non vai pres idir Ela a
grande festa do mar!
pan antes de comezar a singrad u ra ao tempo que rezaban:
"come o pan e non me comas a
man"; e por se fose o caso de .
que o maligno estivese a bordo,
os peséos daban un cea-voga repentino, un xir'o brusco, pa~a
que os trasnos perdesen o equilibrio e caesen pola borda.

P

ero ·ade1}lais <lestes .remedios, polo que puidese ser,
os mariñeiros acollíanse
aos favores que prometían o
Santo Cr isto, San Telmo ou
San Pedro, a Virxe da Barca oú

mesmo a de Pastoiiza, a quen se
lles pedía o favor da súa gracia
mm momento de apuro . Pois xa
antes de que os curas da Con
trarreforma, pregoasen o do
purgatorio como algo Índiscutibel, xa nós sabíamos que estaba
camuflado entre salseiros admonitorios; e que un h ome que
mo rre traballando n on d ebe
acabar no inferno, e a~uén ten
que haber para impedi lo. Como
moito, o náufrago irá a ese·lugat .
no que a estancia non é máis
que un tránsito, unha cura de
saúde da alma antes de subir a

º

fervor popular represéntaa botándolle o cabo
do seu escapulcuio aos
páufragos que desesperan entre
as ondas; e espallouna en numerosos petos de ánimas, nos
que ,, en igual acti~ude que cos
ná.ufragos, salva aos fieis das
chamas do purgatorio.
A Mariña Española, .c ando viu
que todos os mariñeiros andaban co escapulario do Carmelo
colgado ao pescozo, tamén acabou adoptándoa como patroa
en 1901. +

.19 19 até 192 3 a producción é
enorme pero n on se centra tanto
na Coruña. Hai moitísimos máis
grupos de teatro en Santiago, incluso especializados. Con Primo de
Rivera rernatou todo movimento
teatral que non estivera vencellado ao folclore: é unha etapa nova
na que os coros p9pulares interpretarán zarzuelas. E importante ver
como a actividade teatral, a partir
de 1926, transládase cara ao sul,
cara Vigo . Iso refléxase moi ben
na prensa.+
Ensaista. V ig,1 ( 1951 ).
- Obras p!Jblicadas: O teatro de Blanco Amor, .
O ceairo nos crn:os pópulares e Teatro e
nacionalismo. Ferrol 1915-1936.
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O Trinque
As Feiras do Libro
Calquer excusa é boa para
m~rcar un libro. A Feira do
Libro ven de pechar en Vi go, pero agora vai para Celanova (24 ao 27 de Xu llo).
D~spois esta~á en _Viveiro

X "-

X 0-

(do 31 de Xullo ao 3 de
Agosto) e logo na Coruña
(do 1 ao 10 de Agosto). Do
16 ao 24 estará en Pontevedra e, por último, do 28 ªº
31 en Monforte. •
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O grupo
Berrogüeto
estará o
sábado 12
actuando
nas festas
de Ferreira
de Pontón.

Cangas

EsCULTURA CANTABRA
E GALEGA

• EXPOSICIÓNS

Até o mes de Outubro ex:
poñen ao carón da muralla,
esculturas recente de artistas galegos e cántabros.

ARTE NO MORRAZO

Até o 20 de Xullo na Casa
da Cultura, abrén a quinta
mostra colectiva de pintura
e esc ultura de autores do
Morrazo.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

Cerceda

CÜNDE CoRBAL

•MÚSICA

Até o 23 de Xullo no Ateneo, expoñen unha série
do nomeado gravador pontevedrés Conde corbal.

FE TIV AL FOLK E
R OCK

Yenres 11 e ábado 12 de
Xullo no campo de futbol
Bo Aire de Cerceda, e
con espazo para a acampada celebran duas xornadas
de mú ica con entrada de
balde, que organizou a Aso-

ciación Culrura Lucerna . O

Festival folk
e rock en
Cerceda o
11e12de
xullo.

primeiro dia vai adicado ao
rock, e conta con Skunk,
Nabarraka, Pesadelum
Mouronc;om, The Mentes,
Konflito, Nassar e Zénzar.
Para b segundo an uncian a
actuación de Rumbadeira ,
Violia, Fiandola, Route e
mái dou cuartetos tradicionais locais Os Ameixas
e Nova Xuntanza. Na xornada do Sábado fan a grande papada, con papas de
millo e arro:, e ainda xogos
de billarda, aro, bolas, etc.
(Para ir en tren é millor
peder o billete para o apeadeiro de Yila de lgrexa, xaque o de CerceJa para a 3
km. do lugar do concerm).

Ortigueira
•MÚ~ICA

dación que lles produce o
home.

A Estrada

Ü LATIDO DO MUNDO

•TEATRO
MOSTRA INFANTIL

Acción conrra a fame de
Madrid , xu nt a fotos de
Indoc hin a, o Caucáso e
África, que fix eron os
profisionais
~egoña
Rivas , José Luis Alvarez,
Xurxo Lobato, José Manuel Navia e Daniel
Gluckmann . Pódese visitar até o 20 de Xullo na
Casa da Cultura Salvador
de Maradiaga.

Do 15 ao 19 de Xullo na sala
do concello. Actuan Teatro
de Cámara Dir.ea coa obra Terra baixa, Cenrro Dramático
Vilalbés con Tres na corda·
frouxa, TeatTo Achádego e A
sogra, EMAE de Malpicn. conPetidón de mn, e teatro do Vilar coa peza Maria, a mosca.

M AGNUM L ARRY
T OWELL
.

Ferreira
Pantó-n

A Fundación Caixa Galicia expón ao redor de 100
traballo en branco e negro
do famoso fotógrafo. Abre
aré·o 26 de Xullo no
Quio co Alfonso.
WORLD PRE

PHOTO

A mostra da casa Kodak
chega a por primeira v z á
Galiza. Expón mái de 200
foto na Estación Marítima.

de

•MÚSICA
BERROGÜETO

O Sábado I 2 a partir das
8 30 do serán no Campo da
Fe ira. Co gallo das festas da
vila o grupo de ga itas Auga
de Xuntanza fai pasarrua
durante todo o dia, e logo
comeza o festival no que
ac ruan Berrogüeto, Na
Lua e Labazanca.

galega actual ocupa a Alameda, Cantóns de molins
e a Praza da Constitución.
Pódense ver obras asturianas na Praza do Marqués
de Amboaza. As duas exposicións abren até Outubro.

A Fonsagrada
•TEATRO
MOSTAA GALEGA

Até odia 12 ai nd a quedan tres aci:uacións en salas municipais , o grnpo
Escoitade e O Romance de
Micomic ón e Adhelala,

Avelaina e O xantar da
mamória e de remate Teatro de Cámara Ditea con.
T erra Baixa.

Lugc__o_ _ __
• EXPOSICIÓNS
ALFREDO BONGIANNI

Expón fotografias até fina is
de Xullo no Cafetin.

ARTI TAS PINTADO

Até o 20 de Xullo Museu
de Belas Artes, expón unha mostra de r trato de
pintor s e e cultores do século .XIX, preparada polo
Mu eu do Prado.
~ ~ (.~;~~,~ ;;~

ENTRADA E AC6MPADA UBRt1-..w• "w...-•1•-.:"""-a64""'*"".. ~"h"1
ORGANIZA : Asoolllclón C::ultm~I WCfi'.llHA .
COLAtlORA : Cancelto dr Cc~cdn
CAMPO OE DOS AlllES

A Coruña
• EXPOSICIÓNS
CALIZA HOXE,

1990-

•MÚSICA

Xuma 75 obras rea lizadas
nos últimos 7 anos, entre esculturas e pinturas, no local
da Fundación Barrié. A lguns autores son Menchu
Lamas, Antón Patiño, Leiro, Paco Pestana ou Manuel Moldes, entre outros.
GRAVIDADES

Coruñ~

• EXPOSICIÓNS
ESCULTURA GALEGA
E ASTURIANA

O fotógrafo Antón Álvarez expón até o l 5 de Xullo de 9 a 14 e de 17 a 19
h . na Ese ola de I maxe e
Son. Gravidades é 1.m traba llo cent~ado so bre as
caneas dos ríos galegos, e
unha denúncia da <legra -

Unha mostra da escultura

FESTIVAL
INTERNACIONAL DO
MUNDO CELTA

A Póvoa do
Caramiñal
•RAPA
CURRO DA CUROTA

A fin da semana do 12 e 13
de Xullo no Chan das Escañizadas na Serra do Barbanza. A festa comeza ;
Sábado e o curro o Domingo a partir das 10 da mañá.

Pat Kilbride
actuará coa
súa banda o
sábado 19
no Festival
celta de
Ortigueira.

Do Venres 18 ao Domingo ·
20 con intérpretes da Galiza, Bretaña, Astúries, Escócia e Eire. O XIII festival
de -Ortigueira, oferece doutravolta Lugar de acampada
e unha presa de actividades
paralelas , todo de balde.
No cartaz a.núncian para o
Venres 18 a partir das 9,30
da noite, a ac tu.ación de
Bagad de Crozon (Bretaña ), Nielson & Distric Pipe Band (Escócia), Glaz
(Bretaña), Lliberdom (Astúri.es), e os galeg os de ,
Ronsel , e X .M. Budiño.
Para o Sábado á mes ma
hora tocan Escola de· Gaitas de Ortigueira, Nielson
& Distric Pipe Band,
Kern (Bretaña) , Peat Bog
Faeries (Escócia), Pat Kilbride Band (Eire), e Bágoa
de Raiña. Xa o Domingo a
pa rtir das 12 d o m e iodia
actuan bandas de gaitas de
• ~XPOSICIÓNS
Castro Bergidum (O Bierzo), de Cerdido e O son do
ESCULTOPINTURA
Sor de Mañón, a mais da
NeÜson & Distric Pipe
Obra de Rivada, até o 16
Band.
de Xullo n a sala de Caixa
Pontevedra.

Pontevedra

CALIZA CA TREXA E
ROMANA

Palas de Rei

História arqueolóxica da
Galiza, repartida en tres salas da cidade: Caixa Gal iza,
Museu Provincial e Porta
Miñá. Abre até o mes de
Outubro. -

•MÚSICA

ROCK NO CAMIÑ0
O segundo festival de Palas
de Reí, terá lugar Venres

EscuLTURA DA CALIZA
E DE NAVARRA
Até o mes de Outubro e·xpoñen. no claustro de San
Francisco, e na Praza da Le·ña, pezas recentes de criadores n avarros e galeg-os .

RAY CHARLE

O nomeado pianista xunto
outros 25 1riúsicos no cenár io, o Xoves 17 á 10 da
noite no Coliseu. As entra-'
das son-a 2.500 e 3.000 pta.
, PIAN! TAS DE ]AZZ

1997

As obras de
Paco
Pestana
poden verse
nos locais
da
Fundación
Barrié na

Ferrol
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25 e Sábado 26 de Xullo na ·
esplanada do mercado, con
acceso de balde. O Venres
actuan Sex Museum, Los
Del-Tonos, Dover e Su_gar Dadies. O Sábado estarán Rosendo, Ska-P, Sindicato del Crimen e Xenreira. A organización oferece zona de acampada.

O ciclo da Fundación Ba rrié prosegue iste xoves 10
ás 9 da noite coa actuacción de Mal Waldron (piano) e Stevt; Lacy (saxo ).
Para o Xoves 17 pechan o
ciclo co conerto de H ank
Jones (piano ), Ray Drummon (baixo), Mickey Roker (l:iateria) e Milt Jackso n ( vibráfono ).
•TEATRO
MANES

O .novo espeeráculo da espéctacular Fura deis Baus,
no Coliseu V~nres 11 e Sábado 12 <ÍS 10,30 da n.oi te.

Carteleira
llE_

HAMLET. Uns bons
diálogos sempre son garantía en médio de ·tanto cine in. consistente. Kennet Brahnnag
fai unha versión con demasiados
primeiros planos, ao estilo da televisión, e cun Hamlet, interpretado por el mesmo, en exceso alporiz_ado toda a película.

~AXUSTE

DE CONTAS.
Norteamericano de acc ión
e previsíbel 'final. Para dias de
choiba. A preséncia de Harvey
Keitel, o mellar.
~

O QUINTO ELEMENTO. Un moderno taxista
do século xxm, ex soldado especialista, ten que-:socorrer a unha
extraterrestre no seu plano para
~ A BOA ESTREL~.
exorcizar o mal que ameaza a vida
Triángulo amoroso entre
un camiceiro impotente e unha
na terra. Dous sex simbols, Bruce
parella de delincuentes. O carni- · Willis e Iam Holm e os deseños
ceiro aceita· a situación ao coñe- . de Moebius e Jean-Paul Gaultier.
cero pasado de ambos na inclusa.
Cine español de aceitábel factura.
~ CON AIR. Vários pre:
sos moi perigosos son traslad ados a un cárcere de alta se~ 'SÓ OS PARVOS SE
gur idade. Pero na vi axe, toman
NAMORAN. Unha hispana e un anglosaxón enamóranse · o avió n ' penitenciário para tentar unha fuga. Subprodurn do cin as Vegas. Narración acaramelan e m a de acción con variante
d<t do choque entre a respeir ivas
carcerária e final -feliz.+
famílias e culturas.
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·ELLA BAILA SOLA

•ROMARIA
SAN BENIT!ÑO DE LÉREZ

O Venres 11 é festa local
en Ponteved~a. e ten lugar
a romaria de San Benitifio
de Lérez.

Ribadávia
•TEATRO
MOSTRA lNTEIZNAClONAL
..

· Comeza dourravolta a mostra internacional de Ribadávia, (1ue ocupa ünha semana desde o 18 ao 26 de
Xullo, con animación de
rua e actuacións no Auditório ·do Castelo (a partir
das 11 da noite). Pasarán
polo Castelo: Chévere con
Orbita mutante (Venres
18), Dragfo,7 do Brasil,
con O auto das barcas (Sábado 19), Angel Ruiz e
Mariano Martín de Madrid
e as suas·Cancións animadas
(Domingo 20), Matacandefa,de Colómbia con Angelitos empantanados (Luns
21), lpau de Cuenca apresen ta as Desventuras conyu-

Convocató'rias
CONCURSO DE COM IC.
DECORNELLÁ

O concello de Cornella del Llobregat,
convoca doutravolts o concurso de cómic ·aberto autores de 15 a 30 anos,
que remesen obrns de 2 a 4 páxinas
(AJ), baixo. lema e plica, antes do 12
de Setembro. Hai .máis de 5 prérríios
que van desde as 100:000 ás 35.000
pta.
CONCURSO DE POP-ROCK E
DESEÑO GRAFICO -

O ter¡:.eiro concurso Vigo en vivo que
convoca o Concel1o de V¡go, mantén
os dous apartados. Un de deseño gráfico para elexir o cartat do outro concurso, o de grupos de música. Está
aberto até o l 7 de Outubro, para menores de 30 nos dous apartados.' O de
deseño leya por prémio un ordenador
Macintosh Performa 460, e o música! a
gravació12 dun CD:
XORNADAS DE DANZA E
TEATRO EN VIGO

Do 14 ao 19 de Xullo en Vigo, a asociación Ailalá artella unha un obradoir
de masca~as teatrais e outro de danza
contemporánéa. Para información e
inscricións pódese chamar a Atrezzó:
Loriga, 24-baixo. Teléfono {986) 47
36 28 e 21 28 79.
TRAT AMENTO DE l\ESIDUOS
SOLIDOS URBANOS

Santiago

Os dias 10 e 11 de Xullo no Castelo de
Santa Cruz en Oleiros, a Departamento de Químjca da universidade da Coruña e a Comisión Cidadá pala Xestión
Ecolóxica do Lixo, artellan unha xornadas técnicas sobre o tratamento dos
resíduos sólidós urbanos. Tratarase a
recollida selectiva e a reciclaxe; compostaxe e plantas de biogás, verquido
controlado, a!ternativas de tratai11ento, i1npacto ambiental e lexisladón. A
matrícula vai 'das 12.000 ás 5.000 pta.
segundo a situación laboral do interesado. Para información e inscricións
pódese chai~ar ao (981) 16 70 50, e).<tensións 2030/2113/2137.

• EXPOSICIÓNS

V!VER SEM TlTULO

PÉREZ VILLALTA

A .Rádio Pirawna (107 .7 FM) organiza

gales de Bartolomé Morales
(Manes 22), A Compañia
de Marias leva A voda dos ·
moinames (dia 23), Teatro
Sunsil da Suiza con Ícaro
(o 24), Jango Edwards de
USA con Classic.s '(Venres
25), e Teatro do Morcego
coa estrea mundial da Incrible vida de Héctor Loreiro
(Sáb~do 26).

Até o_20 de Agosto na Casa da Parra, e.xpofi.en .debuxos e apontes de Guillermo
Pérez Villalta. Desde a abs- ·
tracción, á pop-art pasando
pol0-barroco andaluz.

a

Martes a sábado de 11 20
h. domingos de 11 a 14 h.
DE' MANET A MA TlSSE .

SOROLLA

A Biblioteca Nova 33, ex· Traballos e apontes en pequeno formato do pintor
. Joaquin So~olla. Abre até o
3 de Agosto na Igrexa da
universidade.

pón até o 31 de Xuilo unha série de reproducc ións
de pintores franceses deste
século.
CAMBIAR A MIRADA

A voda dos
moinantes o .
dio 23 en
Ribadávia:

~.

•MÚSICA

O duo Ella baila sola actua
na praza de touros a partires das once da noite.

A Compañia
Marias
representa

•,•

JORGE BARBl

O Dobre Espazo do Centro
Galego de Arte Contemporánea, acolle o traballo
do-artista da Guarda. Abre
desde o 10 de Xullo, de.

O Centro de Arte Contemporánea oferta un programa
de didáctica da arte, que dir i xi u Manuel Óliveira.
Cambiar a mirada tenta
gu iar ao público adu lto a

arte dramático e. realizador de RTV,
duas xomadas baixo o lema viver sem
go, a ameaza de t]a'vos encoros, en~r
Antoni·Chic. Será do 7 ao 24 de Xutítulo, o 12 -e 13 de Xullo no local A
xia renovábel e aproveitamento traOliva (San Vicente, 8-1 º), na Praza
llo, ben en tu~10 de mañá ou de tarde,
dicional, xunto .aos impactos dos encunha matrícula ele 20.000 pta.
.coros en flora, fauna, paisaxe, clima,
da C~nstitución e noutras ruas do
( 10.000 para membros da asocición),
sociedade, patrimo nio, usos do solo,
Casco Vello. Un groso programa xunna Escola de lmxe e Son da Corufia.
unha pequena análise dos proxectos
ta charlas, diaporamas, mimos, pasade Sela (no Miño), Návia e Ca ldas
ruas, xogos cooperativos, teatro. E aii1- ' Amaiores do profesor tamén xunta un
cámara, un técnico de son, outro de
(Úmia). A mostra emprega os textos
'da exposicións' de pintura, fotografia e
iluminación e un mezclador. Para fcer
con fotografias , pensados para maioartesania, vídeo, danzas, etc. "Rádio
a matricula pódese chamar ao (981)
Piratona,· pretende amossar com estas
res ~-le 14, que se ofertan a centros de
58 41 71.
.
ensino, asociacións, concellos, etc.
jornadas Viver sem título; qu.e há mu iNon canta con nengunha subventas e 1~9i diferentes a lternativas que se
ción polo que Cempés cobra unha
podem fazer para levar a cabo umha :..._ MERLlN DE LITERA TURA
INFANTIL E XERAIS DE NOVELA
módica cantidade polo aluguer. A so- ·
vida coerente contigo mesm@ e com o
licitude pódese facer por carta ao
meio no ql!e nos desenvolvemos. comapartado 2.158. 15080 A Coruña. Ou
Edicións Xerais convoca a décimo separtindo em troques de competir; e
gunda edición do prémio Mérlin de lipor teléfono no (981) 65 50 55, perque o_ mesmo tempo oferece\n sotera tura infantil, dotado con
guntando por Xacobe.
' luc;ons reais cara as necesidades eco1.000.000 pta., e a décimo cuarta de .
nómicas das de um jeito ou nutro denovela cun prémio de l.500.000 pta.,
TALLER DE MATERIAIS
pendemos".
aos que poden concorrer textos inéditos e orixinais, sempre esé.ritos en norDo 17 ao 19 de Setembro e denrro do
ÜBRADOlRO DE MASCARAS
mativa oficial. Para participar hai que
Salón internacional do Património Culturemesar 6 cópias en tamaño .fólio ou
ral, terá lugar en Santiago un taller d
Organizado pola asociación Ailalá, e
en holandesa, mecanografados a dobre
materiais que abranxe tratamento de
impartido por Renata Fern~ndez, do
papel, pedra, madeira e reve timemos.
espazo e baixo plica e lema, antes do 1
Instituto SuperiQr de Artes Plásticas
Dirixido por Concha Fontcnla (Doude Setémbro de 1997 a: Edicións XeArmando Reverón de Venezuela. Será
rais de Galicia. Doutor Marañón, 12.
tora en História da Arte), ten unha
do 14 ao J8 de Xullo, pero a matrícula
36211 Vigo. Edicións Xerais resérva e
cuota de in crición de 10.000 pta. para
só está aberta até o 1O de Xullo, no
o direito de edición da obra premiada
estudantes e parado , e de 15,000 para
(986)2128 79 ou .212665.
en todas as línguas do Esrado, amais os
o resto. Reservas no Instituto de ConCINEMA E VIDEO DO MÉlO
primeiros 5.000 exemplares vendidos
servación e Restauración de Bens CulAMBlENTE EN BARCELONA
estarán libres de direitos de auror .
turais: San Domingos pe Bonaval s/n.
Máis información no (986) 29 61 16,
15704 Santiago. Apartado de correos
A A~ociación do Festival de Cinema
2082. 15780 Santiago. Enderezo na re,_ e VíJéo do Meio Ambiente, organiza
PRÉMIO LITERARIO ANXEL FOLE
de: http://www.xunta.es/conselle/culo cuarto Festival de Cinema 'e Vídeo do
tura/sipac/index.htm. E correo electróMéio Ambiente, do que fora o Festival
nico: sipac@xunta.es.
A Fundación Caixa Galicia e o xomal
Iberoamericano de Cinema e Vídeo
El Progreso xa cónvocan a décimo sedo Meio Ambiente nas anterios edigunda edición do certame Anxel Fole
ÜBRADOIRO DE CONT ACONTO
cións, e que terá lugar en Gava do 5
(cun prémio único d; l.000.000 'pta),
ao 8 de Novembro de 19.97. O festival
desta volta adicado á figura e obra de
Curso de lnrrodución ás Técnicas de
abranx·e categoria profisiona1 e afeizoManuel -Leiras Pulpeiro. Os traballos
narración oral cénica durante o mes
ado, nos aprtados de documental,
han de ser inéditos, cunha extensión
de Xullo impartido pola especialista
spots e ficción. Os traballos deberán
máxima de 200 fólios mecanografados a
Lilia Avello (Cuba). Para in crición e
tratar da relación do home co home e
dobre espazo por unha soa cara. E teñen
información pódese chamar aos relf.
a natureza, conflictós sociais, ecolóque chegar por cuadriplicado e baixo
(986) 22 22 72 / 43 65 84 de Vigo.
xicos, naturais, etc. A inscrición fica
phca antes· do 31 de Marzo de 1998 en
. aberta até o 15 de Setémbro de 1Q96,
calquer departamento de Obra social da
EsCOLA DE MúSICA DE VIGO
no: Festival de Cinema i Video del
Caixa Galicia, ou no xornal El Progreso
Medi Ambient. Auditorio Joan Mara(rua do Progr~so, 12. 27001 Lugo). O
A Escola de Música Municipal de Vi_gall. Apartado de Correos 185. 08850
teléfono de Obra social .de Cai..xa Galigo abre -cunha oferra que vai da iniGava. Barcelona. Catalunya. Maior
cia en Lugo é: (982) 22 40 12.
ciación musical ao cur o avanzado.
información no (93) 662 70 02.
Hai cursos de iniciación para menore
de 8 anos, e para os maiore tre níJMPACTO DOS ENCOROS NA
lNTERPRETACION ANTE A tAGALIZA
veis que van de básico a avanzado,
MARA
cursos de prática instrumental e forA asociación ecoloxista Cempés ofemación complementária. As taxas
A Asociación de Actores da Galiza - rece unha mostra documental que
van das 8.000 á 5.000 pta. que e poórganiza xunto o IGAEM , un curso de· · atende a ~ustións coma producción
den pagar en mensualidades. Teléfono
intepretación que dirixe o profesor de
enerxética; balance enerxético galede consulta 41 07 85. t

e

o

través das mostras e a colección do CGAC, explicando
as pezas de arte contemporánea. Está aberra a grupos
e asociacións-, que poden fa ..
cer reservas no (981) 54 66
23 ou 54 66 10.

13,JO e de 19 a 21 h.

lla14h.

DAN GRAHAM

DE ASOREY AOS

O Centro de Arte Contemporánea (CGAC) ofe' rece unha mostra retrospecti\ra sobre a obra do arARQUITECTOS SEN
tista norteamericano Dan
FRONTEIRAS
Graham. Fotografias, desefi.os, producción fi lmográfiAté o 13 de Xullo na Casa
ca e videográfica, instalada Conga, a sede do Colécións e maque tas, realizaxio de Arquitec.tos da Galidas desde os anos 60 até
za, abren unha mostra cos
hoxe, xunto obra cr iada
proxectos e contruccións
exclusivamente para a
de Arquitectos sen Fromeimostra do CGAC. Abre de
ras pm todo o mundo. Pó- · Martes a Sábado de 11 ·a 20
- dese visit ar de 11,30 a
h. o;mingos e feirados de

Publicacións
AXANELA

O terceiro número da Revista cultural das Mariñ-as corresponde á
,primavera deste ano. Xunta 30
'páxinas onde falan das Letras
Galegas 97 i; ..asinan a carón dos
textos de Anxel Fole, Manuel
Maria e Lois Diéguez. T amén
t~ata as letras en portugal, Fala
' e pranto de Benicia Paz de Idalécio Cai;:ao, etnografia coa
co laboración dó colectivo
Route, e património, con Xosé Maria Veiga Ferreira que
escrebe sobre a igrexa de
San Martiño de Brad io: O
espazo de criación é para os
· poe rnas de Miro Villar,
Xesús Pisón, Mercedes

90

Do 14 de Xuño ao 3 1 de
Xullo no Auditório da Ga- ·
lha, expofien unha abondosa colección de escu ltura
galega que comeza con obra .
de Francisco Asorey (1 8891961) e segue coa de todas
as tendéncias do século até
as máis recentes. Fan un total de 45 esculturas de 20
autores, comentados nun
groso catálogo. Ha i servizo
gratuíto _de guia para visitas
en grupo que se .poden concertar no (981) 57 41 52/57
41 53. Abre de Martes a
Venres de 12 a 20 h.
' .

4\-

0EGO-AL-ASPECTO

Romero e Emma Couceiro, e 'nas páxinas de ensaio, Xulio Cuns titula Hoderlin
e o, ermitán de Grecia. A Xanela
ainda non. pecha
sen s@ccions sobre
música e ciéncia de Carlos
M. Fernández,
ou as rccomcndacións de Baraxe í ro sobre ensaio, poesia e nat!~:~i;:
rra ti va. Pc1dense
X . ;; ,·:~.
·.
.
facer pedidos a
asociación promotora, A.C. Eira Vella: Apartado 1G7.
15300 Betanzos.
prezo
~

.Unha _videoistalación, e
unha dúcia de imaxes traducidas desde o vídeo a diferenes soportes, na mosti'a
do ourensáh Carlos Nieto.
abre na galeria Trinta, até
o 30 de Xullo.
GRANELL ._E

o

TEATRO

A Fundación Eugenio Granel l ·mantén até o dia 18
no Pazo de Bendafia, unha
mostra sobre a obra teatral
de Eugen.io Granel!. Todos
os Xoves ás 8 do serán, far¡
visitas guiadas _gratuít as para os interesados. Ademais
se p-iden solicitar visitas
guiadas e obrado iros ~~ara
grupos.

EN TEMPO FURTIVO

Esculturas de Nacho Criado, no Centro de - Arte
Contemporánea.

•MÚSICA
SANTIROCK

O Sábado 19 no Pavillón
de Santa Isabe l. ,Actuan
Cold Ground, · Pussycats,
Z,e nzar, Túzaros, O Caimán do Ri.o Tea, Korosi
Dansas, .•Víctor Coyo.te e
La Marabunta : A entrada
val L500 pta. antecipada,
e 1.800 no concerto. ..

1Ü ANOS DE C!DADE
V ELLA
-

A asociación celebra o ·se u
d éc imo ani.versár io, con
dous dias (21 e
de Xu-

n

Cempés
estarán o
día 21 na
pra:z:a da
Quintana en
Compostela.

f
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Encrucillada

Anúncios de balde
• Mestre en paro busca calquer
traballo . (Por favor as ETT que non
chamen). Perguntar por Manolo no
(9.81) 69 56 82.
•Clases de matemáticas por licenciada , a nível de bacharelato, COU ,
e estatística de C.C. Políticas e Relacións laborais. En Compostela. Perguntar por Ana no (981) 57 73 23.
• Agradeceria que me mandaran libros sobre parasicoloxia , esoterismo , regresión, fenómenos estrenos,
reencarnacións , médiums , vidéncia
ou calquer outro tema relacioado co
ocultismo. Mónica Martinez Rial.
Ri anxiño, 84. 15920 Ri anxo.
• Gratlde oferta de discos e casetes . Prezos interesantes. Perguntar
por Baños no (988) 21 05 85.
• A Palleira cervexeria no .Valdouro , organiza a festa da zoca o vindeiro 4 de Xullo a partires das 10
da noite . Se queres pedir información do que te podes atapar se asistes podes facelo chmando ao (982)
57 45 43 e pergunta~ por )<abier.
• A todos e todas que teñades inquietudes culturais e políticas,
propóñovos criar un foro de debate e reflexeión aqui en Vigo en pral
dun pensamento progresista e crítico.
Se queredes comentalo podedes escreber a: Xosé M. Lago Novas. Romil, 9-2 2 dereita. 36202 Vigo .
• Licenciado en Filosofía desexaria
formar unha equipa de estudo con
compañeiros/as con vistas a preparar as oposicións da devandita especialidade. Os/as interesados/as poden chamar ao (986) 42 59 03 , ou escreber a: Romil , 9-2 2 dereita. 36202
Vigo. Perguntar por Xosé Manuel Lago Novas.

"' :J

l!I Regálanse cinco gatiños recén nacidos . Por uri irmán maior que teñen,
sábese que van ser boiños, educados
e coa cabezola grande . Tel. (986) 28
05 17 e (986) 43 65 84 en Vigo.
• lntermón no seu proceso de reor~
ganización na Galiza, precisa contratar un director/a para a sua sede
da Coru ña. O proceso de selección
realizarao lntermón coa colaboración
dunha consultoría externa, entre todas as solicitudes e cu rri cülums recibidos na sede da Coruña: Salvador
de Madariagl=! 45, 15008. Telf. (981)
13 54 44 antes do 30 de Xuño .

•MOL : Língua Nacional nº 7. Boletim
de informagom lingüística editado polo
Movimento Defesa da Língua : especial um ano da constituigom do MOL, 11
Assembleia Nacional Sábado 5 de
Julho no Museu do Povo Galega .
Campanha: Associa-te ao MOL , actualidade lingüística... lnclui material para
se autofinanciar: liyros, camisolas, bandeiras_, autocolantes, etc. Envio gratuíto a quem o desejar. Encomendas ria
Apartado do 570 de Ferrol.
• No 30 aniversário do asasinato de
Ernesto Che Guevara , mando cópias do prólogo do Diário do Che

en Bolívia (unha introdución necesária) de Fidel Castro, documento
histórico e pouco coñecido . Andrés
Bravo. Castor Sánchez, 11-32 B. Vilagarcia de Arousa . Ao recibilo poden
mandar a sua vontade económica á
conla infantil 367.082 do Banco Santander de Vi lagarcia, ou polo meio
que estimen .
• Véndense figuras de escaiola. Interesados chamar ao (986) 20 18 25.

• ·Alúgase apartamento en Lira
(Camota) . (986) 33 44 46 .

• Véndese neveira pequena (praticamente nova), própria para campismo , furgoneta, etc. Funciona tanto
con corrente da rede como coa da
bateria do coche. Santiago. Teléfono
(981 ) 52 30 23 .

• Apartamento a carón da praia de
Carnota . Terraza con vistas o mar.
Equipado . Perg untar por Daniel no
(981) 7611 44.

• Licenciada en Fil oloxia Hispánica,
dominando o francés a nivel nativo,
dá clases e fai traducións. Perguntar por Licia no 22 80 33 da Coruña.

• Apartamento a carón da praia de
Camota. Te rraza con vistas o mar.
Equipado . Perguntar por Dan iel no
(981) 7611 44.

• Agasalham-se cadelinhos e cadelinhas . Carlos. 929 86 18 91 .

• Alúg,ase piso céntrico en Vigo.
Non moi caro (por tempadas ou todo
o ano}. Razón no teléfono (986) 22
89 76.

Vendo cadelos Bouvier de
Flandes, rabiño cortado e primeira vaci-

•

na (20.000 pta.}. Telf (986) 46 06 12.
• Alúgase piso amplo en Sanxen x o para a tempada de verán (4

XOAN <;_OSTA

• Alugo vivencia con xardin na
tempada de verán , en Vigo (perta
de Samil). Chamar a partir das 1o da
noite ao (986) 20 16 08.
• O BNG e Galiza Nova están presentes en Madrid . Se queredes contactar connosco, escr'ebede á Caixa
dos Corr-eos 51 .299. Madrid.
• O Forum de Amizade Galiza-Por. tugal convida- a todos os galegas de
boa vontade a participarem numa reuniáo-convívio de portugalaicos em 14
de Junho 1997 no Museu Etnográfico
de Vilarinho das Fumas (Campo do
Gen'§s, Concelho de Terras de Bouro),
pelas 12 horas (11 portuguesas), a
fim de se prepararem encentres culturc¡.is em Vila Verde , Peso da Régua e
outros. ltinerário aconselhável : Ourer:ise, Cela Nova, Bande, Lóvio&, Portela
do Homem , depois de andar cerca de
um Km . virar a direita por urna estradimha de terra junto ao ri o Homem
até ao Campo do Geres (perta da barragem de Vilarinho das Fumas). Para
informagóes ligar ao 988 '25 21 17,
perguntando por Manuela ou Isaac.
• A delegació n na Galiza da Asociación Española de Enfermos
Neuromusculares informa que o
concello de Vigo , a traveso das Concellarias de Benestar Social e Tránsito , puxo a disposición das persoas
con minusv~l i a ou incapacidade un
autobus adaptado . Pódese utilizar
chamando ao telf.20 74 74. Dada a
necesidade deste servizo, invitámolos a relatar na rádio ·e prensa a sua
·experiéncia para favorecer o seu desenvolvimento e eficácia.

• A Assembleia da Mocidade lndepen- dentista distribue bandeiras da Galiza
com a estrela impresa (11 Ox90) , se
queredes recebe-la na vossa morada
ingresade 1.500 pta. (+300 de gastos
de envio) na canta da Cai xa Galiza
2091 10500/1 0/3000087782 e enviade
o resguardo bancário caixa dos correios 561 . CP 36080 da Ponte Vedra.

a

• Cámbria, a vella terra dos druidas. Onte as relacións coa Galiza foran constantes ; hoxe pretendemos
anová-las a todos os níves. Para facer isto posíbel criamos en Cambre o
pasado mes de Abril a lrmandade
Galiza-Gales. Se queredes participar
escrebede-nos a: lrmandade Galiza.Gales. A Barcala. Ria Mandeo, 3-baixo. 15660 Cambre. A Coruña.•

baixo o lema Mediterráneo.
Pódese vis itar na N ova Sala
de Expos icións Caixavigo.

llo) de concertos folk n a

praza da Quintana. O 21 a
partir d s 1l da noite, acruan Leil ia, Cempé e
Dhai . Para o 22 a me ma
h ra ontan con Durindaina, M ercede Peón e
Chouteira.

•MÚSICA

FESTIVAL-AJUDA
PRES@s POLmc@s
ÜALEG@S

R EAL FILHARMONIA
DA GALIZA
Actua o Luns 14 no Auditóri da Galiza. Dirixe Maximino Zumalave, obre un
programa d R. H a lfft r,
Montsaltvage, Turin Manuel de Falla.

SINFONICA DA GALIZA
O Mércores 16 no Aud itório da Galiza. ln.t erpretarán
obra de Tomás Marco, Jesús Guridi e Pablo Sorozabal, baixo a batuta de Víctor Pablo.

Relacións
• Desexaria coñecer persoas. con inquedanzas sobre ecoloxia, natureza e
mediciña alternativa . Perguntar por Celso no (988) 41 71 23.
• :r~ño 17 anos e gustariame cártearme
con xente galega e portuguesa da miña
idade aproximadamente. Eisa Quintas. Vilaza-Viña Nova, 25. 36380 Gondomar.
• Amador da tala e da literatura galegas ; busca contactar con outra xente
- coas mesmas inquedanzas que moren en
Madrid . Chamar a Lois ao. télefone (91)
560 65 06 .•

Tui

A GALIZA EXTERIOR

•MÚSICA

Xunta duas mostras monográficas de dous pintores
fundamentais galegos, até o
mes de Ourubro. Laxeiro
n o centro Caixavigo, e
Granell na Casa das Artes.

XOSÉ MANUEL BUDIÑO
O prest ixioso ga iteiro ac~
tua o Venres 11 ás 11,30
da noite, despois do grupo
fo lk Sin Palabras, ás 10 da
1;oite, dent,ro das actividades do Penedo.
·

EscULTURA ACTUAL
DE ÜALIZA E A RAGON

Vig_o_ _ __

As pezas aragonesas fica n
na Alarneda, e as galegas na
rua da Reconquista ·e ao redor da Estación Marítima.

• EXPOSICIÓNS

CARLOs A CUÑA VL4.ÑO

HISTORIAS DO N oso
MUN DO

Esculturas en made ira, pedra e metal. Do 9 ao 22 de
Xullo, de 18 a 21,30 h. na
sala de arte Caixavigo. -

Até o 24 de xullo na uni versidade Pqpul,ar . Unha
mostra de pan~ ls de texto e
fotos sobre histórias xente e
países dos 5 continentes,
que artella a ONG Prosalus.

o
o

cuartos , 2 baños, comedor e cociña)_
Teléfono (986) 74 74 ·49,

H ORIZONTAIS: l. Percibilos coa' vista. 6. Tacaño, miserábel.
11. Chéirame. 12. Coinparación ou semellanza entre dúas
cousas. · 13. Persoa que reali za un traballo manual ou mecánico. · 15. Pronome persoal de primeira persoa. 17. Río
de Italia. 18. _Doenza debida á inflamación dos bronquios.
23. ·En núm eros romanos, tres. 24. Espida, se n roupa. 25.
l)tilice. 26. Estaba fundamentada unha causa. -29. No feminino, inútil, estéril. 30. Ao revés, prefixo con significado negativo. , 32. ]'en cariño . 34. Lilas situadas fronte á Ría
de Pontevedra. 36. Manifestei. 38. Filio de Ab raham. 40:
Que fai. trasnadas. 41 . Secuencia crecente ou decrecente.
VERTIC AJS: l. Emita o voto. 2. Pronome de terceira persoa.
3. Paso os ollos por un escrito entendendo o que pon.- 4.

Parte superior do brazC?, a am_bos lados do pescozo. 5. Ao
revés, cabeza ~de gando. 6. Desta maneifa. 7. Dei a volta.
8. Dono, propietario. 9. Sorrí. 10. Órgano d~ vista. 14.
Nome dun roedor moi áxi l, de corpo delgado rabo longo.
16. Sitúa ou colooa nun determinado lugar. 17. Teñen
moito peso. 19. Corrente natural de auga que de semboca
noutra, nun lago ou no mar. 20. -Ao revés, que non ten ningunha doenza. 21. Algúns, certcis. , 22 . Cidade do baixo
Miño. 27. Palabras con que de signamos as cousas. 28.
Mantense. 29. Tempo que transcorre desde o nacemento á
morte. 31 . Reprodt}cese con rapidez. 32. Trate mal de palabra para humillar. 33. Parte final do intestino. 34. Ao revés, río de Hungría que leva as augas do lago Balatón ao
Danubio. 35. Río que pasa por Padrón. 37. En números
romanos catro. 39. Nese lugar.+ ·

e

Caldo de letras
Parte da
obra de
loxeiro
pode verse
no centro
Caixa Vigo.

º'Z .w
X

MEDlTERRANEO
O andaluz Manolo Fuertes
expón unha série de c~dros

O Sábado 12 de Xullo ás 1O
d a noite na sa la Anoeta.
Actuan Skunk (Euskal Hei:ria ), MxDxR (G a li za ) e
lnadaptars (Catéllunya ). A
e ntrada va l 1.200 p ta. no
concerto, ou 1.000 antecipada. Organizan o festival as
Juntas Galegas poola Amn istia (JUGA), os Comités
Anti-repress ivos da Galiza
(CAR) e a Assembleia para
ceivar aos presos/as galeos/as
(ACPG)', que tamén convocan unna rnanífestación
pola liberdade dos presos e
as. presas independentistas
ga legos, c¡ue sae o mesmo
Sábado 12 ás 20,30 h. na
rua do Pr[ncipe.
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SOLUCIONS
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espácios naturais de montaqa.

Á ENCRUCILLADA

'Sf
3XV

~\IS

·zr

1\1 '6f
SIO 'tf
3JNI

lLEANA CORTIZO
A pianista toca sobre te.mas de Brahms, Debussy e
Vil la-Lobos, o Xoves 17 ás
8,3 0 do serán no ce ntro
Ca ixav igo:

L A T E B

SOLUCIONS
AO CALDO DE .L ETRAS

'v'Oli\ ' 6Z
3SN3i
S3WON ·a
ini ·zz
svN ·oz orn ·61
NVS3.d ·¿1
V:J I8 n ·91
OlnOS3 : 1;1
O'TlO ·01 ·
rn '6 OWV ·g 1·3~[/\ ·¿
rsv ·9 ~3S ·s o~swo
·v 031 T 13 ·z 3iOi\ ·1
· 1r
·gz

sNn ·1z

31~3S

•TEATRO

'lt OS3i\ V ·ov JVVSI '8f
N3XIO '9f SNO ·vf VWV
·zr IN ·or v /\. ·6z vn

MONCHO B 9RRAJO

-S JSNOJ '9' 3Sn ·sz Nnv

Ainda ac tua n o centro
,Caixavigo, do 10 ao 13. A
entrada vai de 3.000 a 500
pta.+
.
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XosÉ RAMON POUSA .

ANos·a Terra e~dita Era tempo de apandar

RamQn de Valenzuela, a·história dun sobrevivinte
do.campo·de concentración de Silleda
.*

e como corre o Sil, devolvéndoJles. as súas paisaxes".

XAN CARBALLA

·' Era tempo de apandar é o
novo título da colección O
fardel da Memória de Édicións A Nosa Terra. O seu
1:1utor é Ramón de Valenzuela
(Silleda, 1914 - Sanxenxo
1980) quen nun relato autobiográfico percorre un dos
momentos máis importantes
da resisténcia antifranquista,
cando os alemáns de Hitler o
entregan ás autoridades de
Franco, e Valenzuela resiste
_nun campo de traballo, nas
minas de wolfram de Silleda.

..

O libro que agora sae estaba
esgotado desde hai moitos
anos , e compleméntase qon
outro escrito por Valenzuela,
Non agardei por ninguén (Xe. rais). A suma destes. dous textos dá unha idea cabal do percorrido de persecución e exílio
que este home sofreu, desque
deserta das filas do exército sublevado de Franco en 1936 para se sumar ás ringleiras republicanas . Cando en Paris está a
piques de embarcar para o exílio americano é reQlamado polos seus superior da lntelixéncia republicana e a sua vida calle un novo rumo.
No prólogo a esta edición , seu
filio, ·o xornalista Fernando Valenzuela Villaverde, traza o retrato 90 pai neses anos intensos: "Nacido no catorce, contador de cantos polo radio
can.do case non había radio,
papá', Pepe dos Cestos, protagonista do espacio do idioma
e as súas historias, inventor
de sucedidos , nunca pui_do
deixar de contalos. Ao comezo
deste Tempo de ·apa.pda.r, na
historia do traslado, o pis e a
bata , no máis febroso do comez o do relato, . o sucedido
. gaña a partida.
"Tampouco nestE:;l _caso sei se
.foi certo. Mais paréceo e-, ademais , eu tiven esa bata. Era
pequena . Seguramente tiña si-

Comunismo e galeguismo
Ramón de Valenzuela conformou o seu compromiso galeguista coa militáncia no Partido
Comunista, co que chegou a
formar parte das candidatmas
nas eleicións do 15 de Xuño de
1977. Máis do que unha deriva
ideolóxica dedúcese ese tránsi_to da necesidade de poñer todas
as forzas a pral da queda dunha
ditatura que tronzara a vida das
xentes do seu tempo e conver.teu o país nun imenso cemitério ..
Está explicado con moito agarimo polo filio referíndose ao periodo. de postguerra: "Daquela
gostábanlle pouco os comunis' tas, que sabían organizarse e
apoiarse para sobrevivir no
cárcere, mentres que galeguista só era el , e os seus
únicos camaradas de partido
eran as cascudas, ás que
consegu iu converter en destres animais de carreira.

Valenzuela nunha intervención pública no Centro
pontevedrés de Buenos Aires nos anos 60."

do recortada. Abrigab~. con firmeza. A el , non sei. A min envolvíame con entusiasmo. Deulla o coronel Quesada, o seu
xefe no Servicio de lntelixencia
Periférico, que case o tirou da
escaleiriña do barco. Estaba a
subir polo pontillón, cun billete
a México sacrificadamente financiado pola Sociedade Pro
Escalas en Bandeira e nese
momento se lle acercou 6 seu
coronel. 'A nasa guerra non rematou '. O Capit·án de Estado
Maior de vintecinco anos díxolle: ás' súas ardes, meu coronel, e baixou.
"Supoño que Quesada ñor atopou a Carlos Velo , outro aventureiro galeguista que tiña estado ás suas ardes no SIP e que
tamén foi parar a Saint Cyprien
sur Mer [verdadeiro campo de
concentración dos republicanos
españois no Sur de Franza],
porque terían rematado os
dous igual: dos proxectos de
guerrilla e o maquis á Gestapo
e de alí ás cadeas, onde comeza este libro.
·

"A América Latina dos sesenta, o fillo bolchevique que daquela era eu , o moito que tardal:ia en morrer o piar dos Bah am ond es e a escaseza de
promesas eficaces fixeron que
as súas preferencias se fosen
desprazando duns párrafos do
«Sempre en Galiza,, a outros.
lnventouse o seu proprio galeguismo de esquerdas até que
rematou por apuntarse ao PC
para ser máis útil como aliado
"Unha vez rematado o
progresista. Mandou á familia
que aquí se conta , papá foise
que quedaba en Buenos Aires
para a Arxentina , casado xa
a visitar a Terra e envioulles
coa filla de don Elpidio [Maria
desde o primeiro barco que saVictoria Villaverde], pero non
puido ser mestre rnmo quería_ í a para Vigo un telegrama
anunciando que o pouco que ti- ,
-maldición hereditaria_:._ e tivo
ñan fara vendido e que el xa
que se buscár a .vida vendendo
estaba no camiño de volta".
café ou aceite polos almacéns,
propagando o orgullo de lles
Valenzuela regresou, recupefalar nó g·alego de Trasdeza
rou a sua praza de mestre, peaos seus paisanos. Dando claro a enfermidade non lle deixou
ses de xeografía ou de historia
tempo a disfroitar e recuperar o
en ducias de sociedades de
emigrantes , contando por onde ' tempo fanado. •

ALGARVE .

Super OFERTAS
~

7 días dcsdc 93. 000 prs.
1iaxe 111á is bote/
,

-.

.J!CM¡\fl
Prn ia Mon rcgo rd o: 1 i.700 prs
Horel *"*
l 'ersoa, día, pe11sió11 co111ple1t1, 11.11
11 e110 ,~mtL<;

Buenos Aires .................................... 122.000
New York .....................;,................. 102.900
Sanriago Chile .. ,.............................. 115.000
Montevideo ..................................... 136.000
Paris ¡chortes) ....... ;..................... :....... 39.000
Recife ...........:................................... 135.000
Quito ............................................... 138.000
Amsterdam ........................................ 60.000
Londres ...............:............................. 36.SOO

SO IDA E-

Amsterdam ........................................ 43.000
Berlin ................................................. 44.000
Basel ................................................... 43.000
Cologn,e ............................. ;............... 44.000
Munich "'""""'"'""'"'"""""""'"""'" 44.000
Geneva .....:.. ~..................................... 43.000
Birmingham ....................................... 43.000
Iurich ................................................ 43.000
Montevideo ...................................... 123.000·
Rio/S. Paulo "'""""""""'"""''"""""' 83.000
B.uenos Aires ...................................... 97.000
Mexico City ........................................ 84.000
New York .......................................... 69.000

XULLO
APARTAMENTOS 4 PERSOAS

CRUCEIROS
"Paquete FUNCHAL "
Saidas: Lisboa a Li sboa / Agosto

Quarteira .................. 8.600 pts/dia
Vilamoura .............. 10.800 pts/dia
. Montechoro ........... 11.300 pts/dia
Arma~ao

de Pera ... 15.000 pts/dia

Dolce Vita polo

MEDITERRÁNEO
12 días desde 176.ooo pts .
Nenos gratis ate 15 anos

Praia da Rocha ...... 11.700 pts/diá
Lagos ...................... -13.600 pts/dia
Albufeira ................ 11.300 pts/dia

MARROCOS
5 días desde 84.000 pts.

Alvor ...................... 14;800 pts/dia

Festa nas

M_ontegordo ..... :..... 14.900 pts/dia
Prezo oor apartamento I día
Pase as súas vacacíóns 11as melloresprafas
dosul de Portugal

BALEARES
8

día~ :

125.000 pts.

CANARIAS E SAHARA
8 días: 125.000 pts.

TELF.: 07·351·51 ·8201 300 82 48 93 •FAX: 07·351·51-820 13.0 9 •

VALEN~A

DO MINHO

O ·espectáculo estivo servido durante a última semana. A imaxe
de España está rehabilitada ante
o m.undo libre que, por boca do
presidente Clinton, ven de felicitar aos gobernantes do Estad
pola montaxe levada a cabo en
M adrid para acoller a última
cumbre de Europa. 'Agora que a
guerra fría rematou, as dúas Alemañas están reunificadas e mesmo Rusia ten asinado un acordo
de coo pera c ión co seu amigo
enemigo, semella que a es ixen cia de Europa depende do r~for
za me nt o d ese c o n glo mera do
. mli..tar , dominad p los E tados
Unid o , a que e c h a ma
OTAN. Un tinglado militar que
v a i co n um.ir probab lm en te
moitos má is med i d que nos
(1ltimos tempo se ll e teñen recortad en Eur pa á cla e ocia i mái de favorecida .
paño la recibeu
A ciedade
ne re dra roda ca te <l men axes unilat raí ·obre e TAN.
T al ez enca mi ñnda a c n tinuar modifican do o cr ite ri que,
sen dúbida por razón hi tórica ,
prevaleceu na opinión pública e
que levou ao P OE a convocar
o referendum do an 86 no que
de entrada non e, de afda, colocaron como secretario xeral do
organismo mili tar a un ex-ministro de Pab lo lgle ia .
As cadeas e tatai de televi ión
ins t a laron a úa cámara e
me mo transmitir n o telexornai dende a ede provi ional da
O T A en Madrid. Todo nun
alarde info rmati o no que non
houbo cabida para o debate, nen
equer para reflexar as po ición
da forza democrática que pensan o contrario. ó tiveron voz
os enreve ados que opinan que
soio gastand en armamento e
pode con truir a paz. Chama
moito a atención que i to ocurra
nun pobo cada vez má i ensihil izado co antimi l it.a ri mo, no
que cento de mile · de x

Agora s io fa lta q u , com xa
fi xo un deputad do PP, nos veñan con aq ue lo de rear riq u za
e n Fe rr 1 c a
n tru ccwn
clunha ba e da OTAN. aq ucla
te rem s ciar
papel d
alici
en todo isto. +

VOLVER AO REGO

A

caba de afi rma r Vi c toriano Reinoso, vicepresidente e consellciro d legado de Unión Fenosa que "a
partir do 2004 ou 2005 comeza- ¡\¡;,
rá a construción de novas .c en- .
trais nucl eares", dado "o carác11
ter lim.itado do gas" . "A cada '
h a i máis con se n so político en
que a en erxia nuclear é necesária", sii:l.ala.

Só a p ovoac ió n d os Es t ados
U nid os c o n s Ltme o 7 5 % da
en erxia que se gasta no mundo.
Se o modo de vida a im itar é o
n ortea me ri ca n o pa rece claro
q ue o mund o es toLtpará -proximamente, po r moi tas nLtcleares
que se instalen ou precisa111en te
a causa delas . O remédio seguro
consiste en afo rrar e:nerxia. Pero
as empresas .elécrricas n0n gañ arian tantos can os. +

