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do Fondo Monetário

------21-------

Recl~man ao Estado que unha parte do benefício
da privatizadón de Endesa recaiga nas Pontes
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0 galego é a língua da península
con menos dicionários
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Eufória
ao redor
dunha
pelota
A festa do futbol que moitas
veces acaba en baño, en fogueteiria ou en simples xolda tabemária tocoulle desta
volta ao Celta e ao Real
Madrid. O Compostela fica
na sá de espera. .,
Agora que a xente é a cada
máis propensa a estar pechada, na casa, no coche, vendo a televisión ou facendo
compras, agora que a cada
hai menos espácios públicos,
pa eo ou festas de orquestra
e barraca, é bon que o fútbol
se rva para xuntarse, para
ensarillar unha parrafadas
co viciño de aseen or ou de
bar, para sermos xente e para aturuxar de ledícia -como
facian o galega do castros.
O mau do fútbol é que ten
vencedores e vencidos. E
cando se perde, un non pasa
bocado, aceda e o dia e a semana. Por iso hai quen se
fai siareiro dos que adoitan a
gañar. t

TRES POETAS MEDIEVAIS
DA RÍA DE VIGO
Henrique Monteagudo, Luz Pozo, Xesús Alonso Montero
Unha suxerente visión de conxunto
sobre o rico microcosmos lírico
que conforman as cantigas de Martín
Codax, .Mendiño e Xohán de Cangas.

1a

Milleiros de persoas
celebran
o Día das Letras
manifestándose en
defensa do galego

O governo impón
multas a 345
gandeiros
por participar
nas tractoradas

Citroen contrata
fora de Galiza
• •
a ma1or1a
dos novos
encargados

O Governo central ten aberto 345
expedientes sancionadores contra outros tantos labregos que
participaron na tractorada celebrada o 20 de Xaneiro. O importe
total das sancións propostas ascende a 31,6 millóns de pesetas
e a maioria retírense a supostas
"incidéncias no tráfego". Os expedientes abertos por infraccións á Lei de Proteccion da Seguridade Cidadá están en suspensión provisional pola denúncia interposta por vários sindicato~. cQntra _Diz Gv~dEi?~. tP~}C;,,_~ .

A mostra do apoio social ao
O éxito de vendas e o aumento
uso do idioma galega en todos
subseguinte de produción deu
os ámbitos estivo nas ruas de
lugar a unha maior contrata.ción
Santiago o pasado dia 16, sede persoal por parte de Citroen
g u indo a convocatória dun .. ;
nos últimos tres anos. No tocanamplo grupo de organizacións. ' · "
te a inxeñeiros técnicos, superioA cabeceira da marcha detívores e mandos en -xeral, uns 80
dos máis de cen novas contratase ante a sé do Centro Dramátidos proveñen de fora de Galiza.
co Galego para criticar a sua intención de representar unha
Pésie a que a multinacional
adoita poñer na balanza dos éxiobra .en castelán. Foi moi .cotos en Vigo, a cualificación profimentada tamén a censura da
sional dos traballadores, parece
Radio Galega á cuña publicitária
que a CIG pretendeu inserir en
que esta opinión non pode exten_qel§f} -ªP. cc;qro t~9nico. (f!.áxd5l __appio da cony99atória. (Páx. 4)
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O presidente catalán
Jordi Pujol.

normas pode levar á conclusión
de que Fraga non ten que respostar na cámara. O artigo 147
do regulamento sinala que se
poden dirixir as interpelacións á

Xunta e a cada un dos seus
cas e lévanse celebrado debamemtiros. O próprio José Maria
tes moi duros pero é un comproAznar gabouse no recente debamiso asumido persoalmente por
Ruiz Gallardon. Os deputados
te xeral de Estado de comparecer os Mércores no Congreso.
da oposición, que polo de agora
non receben renumeración fixa
Na Comunidade de ·Madrid non
senón só dietas,
hai obriga para o
teñen direito a réseu presidente,
plica sempre que
Alberto Ruiz Gaos turnos non sollardón, de reslberto Ruiz
postar aos· requebrepasen os dez
rimentos da opo- 11 Gallardón comeza minutos. o seu
1
antecesor, Joa- sición, formada
quín Leguina,
polo PSOE por 1 os plenos
non se sometía a
1U. Sen embargo
en Madrid
este control con
sometese volun- 1
respostando
tanta frecuéncia .
tariamente a unPolo de agora, o
ha tanda de per- 1 ,
as perguntas
presidente autoguntas en cada
nómico non fasesión plenária.
da oposición.
lla'', apontan fonCelébranse tres
ao mes e, agás
tes da Asemblea
unha viaxe ou,
de Madrid. O presidente da comucomo aconteceu
nidade polo PP
recentemente, un
atentado da ETA,
leva respostado
nada aparta da Cámara.
cando lle requerían tomas de
postura respeito á reforma laboral ou cando se dirixian críticas
As perguntas, unha por cada
contra a xestión do alcalde magrupo da oposición, abren os
plenos ás cinco da tarde. "Trátadrileño Álvarez del Manzano.
se das cuestións máis polémiPasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior

polo portavoz dos grupos parlamentários na oposición, PP, IU
e Partido Andalucista.

mesmo leva tres meses, desde
Febreiro que se celebrou o deSesións de control
bate de estado da rexión, sen
en cada pleno
intervir nos plenos porque as
Como en todos os Parlamencuestións van dirixidas aos
O presidente valenciano
tos, Chaves non interven en
conselleiros e porque non _se
Eduardo Zaplana non tiña voz
nengunhas das
produciu nenpara contestar ante os meios
comisións
de
gun tema de inde comunicación o Venres 15
terese xeral",
area formadas
de Maio. A sua rouqueira debíexplican no parno Parlamento.
Parlamento
ase á comparecéncia no Parla"Nengun grupo
1amento extremento autonómico polo caso
andaluz aprobou o meño.
da
oposición
do contaxio masivo -Je hepatite- apresentou neripasado ano
C na que afirmou que non tiña
gunha queixa soJordi Pujol taexplicacións de ,como se prp ~
bre as comparemén
percura
que Manuel
ducira. Foi Nova Esquerra, a
céncias de Chadesviar as perChaves intervira
través do portavoz Albert Taves. Só a excuguntas e interpeberner, quen solicitou a comsanza dun viaxe
lacións da oposien cada sesión -. ción
parecéncia do presidente do
pode valer para
aos conseGoverno autonómico, quefl se
non respostar no
lleiros do seu gadebe someter a unha sesión de _Parlamento", sibinete. Pero rescontrol todos os Xoves últimos
posta a tres pernalan na Cámara
de cada mes.
andaluza. O últig untas obrigatoriamente. en camo pleno de caO popular Eduardo Zaplana
da mes é o elexida pleno, ou senon é dos presidentes autonódo por Juan Carxa, cada duas
micos que máis explicacións dá
los Rodríguez lbarra para ressemanas. Non ten que ser, conas Cortes. Pero os grupos da
p os tar á oposición. "Agora
mo en Andalucía, o xefe da opooposición , Unión Valenciana,
sición quen llas formule. TamPSOE, IU e Grupo Mixto, apropouco Juan Jose Lucas é dos
veitan a media hora de pergunmáis locuaces coa oposición e,
tas á que teñen direito segundo
sen embargo, contesta en case
o regulamento da Cámara para
todos os plenos a un par de perdirixir as suas interpelacións.
guntas. O presidente de Castela
Son tres perguntas e os grupos
León, do PP, recebe dous días
da oposición deben rotarse paantes do pleno á modalidade de
ra facelas.
cuestións que, nestas cortes autonlmicas, chámanse " de ac~
Algo máis xeneroso amósase
tualidade". Precisamente en
Manuel Chaves, presidente da
Castela León debaten estes
Xunta de Andalucía. Ate o ano
días o novo regulamento da Cápasado, Chaves non tiña a
mara, no que a oposición soliciabriga de respostar ao que lle
ta a obrigatoriedade das compaperguntaba a oposición. Cando
recéncias do presieente autonóo consideraba oportuno, delemico, pero é previsíbel que a
gaba nalgun dos membros do
maioria do PP, 50 procuradores .
gabinete que dirixe. Pero en
de 84 totais, bloquee esta preMaio de 1997, os grupos polítitensión. Perto, no Parlamento
cos do Parlamento andaluz
de Castela-A Mancha, onde o
aprobaron unha reforma no
periodo de sesións dura só caParlamento pala que Chaves
tre meses, estase a debatir esten que intervir persoalmente
tes días unha reforma no regulaen cada sesión plenaria, que se
mento que estableza o mínimo
celebra de quince en quince
de perguntas a respostar por
días. A única condición é que
José Bono, presidente autonóEduardo Zaplana, Presidente de Valéncia.
as perguntas sexan formuladas
mico.+

o

O parlam~nto, veículo da oposición.
Na entrevista solicitada pola oposición co presidente do Parlamento a través dos seus portavoces Xosé Manuel Beiras, Emílio
Pérez Touriño e Anxo Guerreiro,
trataranse como ponto central as
comparecéncias de Manuel Fraga. No que vai de lexistatura, o
presidente da Xunta ainda non
deu nengunha explicación no
Hórreo. Nos catro anos anteriores non respostou a a nengunha
interpelación nen pergunta, e
compareceu cinco veces. Todas·
elas foron peticións do PSOE referidas á situación da economía,
sobre as perdas da Fundación
Semana Verde, sobre unhas cartas de recomendación do ex delegado provincial de Sanidade da
Coruña nas que utilizara o nome
de Fraga e sobre as remodelacións feítas na Xunta.
Sen embargo, nesta lexislatura,
a mesma pergunta referida aos
cámbios en San Caetano, foi
respostada por Dositeo Rodríguez. Quen a formulou, o deputado nacionalista, Alfredo Suarez Canal, pergúntase "como é
posíbel que o presidente Fraga
delegue noutra persoa unha
cuestión que lle compete a el di-
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cedimento. É posíbel que !lOn
poda participar en todos os plenos e pode ser recomendábel
estabelecer un tempo, pero non
se pode utilizar a maioria para
impedir que Fraga resposte na
Tanto ó Estatuto de Autonomia
Cámara", sinala Alfredo Suárez
como a Lei da Xunta e do seu
Canal. O BNG
Presidente estabelecen a responpediu á mesa do
sabilidad e indiviParlamento o pasado 12 de Maio
dual dos memque Fraga dera
bros do órgano Na anterior
canta das suas
colexiado que é o
Jexislatura Fraga
actuacións, aloGoverno. O regumenos, en unha
lamento do Parlanon respostou
de cada tres semento sinala que
a perguntas e
sións. No vindeios deputados poro pleno, a celeden interpelar á
interpelacións,
brar o 26 de
Xunta e a cada
Maio, o PSOE e
un dos seus
e compareceu
ó Grapo Mixto
membros. Pero
cinco veces.
solicitan unha
as solicitudes de
comparec'é ncia
comparecéncia
para coñecer os
son botadas abairesultados das
xo de anteman na
entrevistas ' de
Xunta de PortavoFraga co ministro
ces, que se celebra previamente aos plenos e · de Fomento e co presidente do
Governo central. A orde do dia
que .estipula que cuestións se insinala a comparecéncia "da Xuncluen na arde do dia e cales non.
ta"; se Fraga subise a tribuna seA razón está na maioria que ostenta no PP.
ria a primeira vez desde que comezou a '1exislatura, e foi investido presidente en Decembro. •
"O que pode discutirse é o prorectamente? Ou como vai explicar outra persoa unhas declaracións feítas por el sobre a Deputación de Ourense?".
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Lehendakari en Internet
Se está interesado en saber como funciona o Parlamento basco, pode facelo a través de Internet no énderezo. Par/amento. Euskadi. Net. Desde a história da Cámara até as intervencións do lehendakari, Jose Antonio Ardanza, están incluídas

Jose Antonia Ardanza, Presidente de

na páxina. "Ardanza -delega
moitas perguntas nos consellei~os, pero sempre que a oposición ·a demande el se somete a
perguntas de control", informan
no Parlamento basca.

Nesta última lexislatura, que remata a finais de
ano, Ardanza leva saido á tribuna
en diversas ocasións. En Abril do
P8:Sado ano tivo
que posicionarse
sobre a dispersión dos presos
bascas e dar expi i cai có ns dos
GAL, e dous meses· antes tivera
que dar explicacións pola "manifesta auséncia da
bandeira española no seu despacho". O uso do
euskera tamén foi
motivo dalgunha
intervenctón no
pleno e máis dunha vez respostou
á oposición sobre
declaracións feiEuskadi.
tas á prensa. +

Mensaxe de dirección -única
Fraga lribarne basea a sua maioria eleitoral no princípio da
"mensaxe de dieción única", que aprendeo cando era o Ministro
de Información. Trátase de lanzar unha idea forza, sexa ou non
verdade, e facela evidente ante os ollas da sociedade. Para
lograr o efecto desexado cumpre o sábio manexo dos resortes
comunicacionais, desde as empresas aos xornalistas, pasando
por unha eficaz rede militante/clientelar que repite-teimuda a
mensaxe. Trátase de imposibilitar non xa a disidéncia, senón o
debate, a confrontación de ideas, calquer resposta que non
esteña alineacta coa mensaxe oficial.
Fraga lribarne sempre buscou a aquiescéncia pública. Apareceo
como político providencial en cada tempo. Con Franco era o
aperturista do réxime, vendendo como grande logro a famosa
Lei de Prensa; na restauración era a grande esperanza
demócrata. Máis tarde o gaivoto que impedía a expansión da
extrema dereita. Chegou a Galiza como salvador, o home que
lle ía facer fronte a Madrid ( Galego coma ti). Voltouse o grande
defensor das autonomías, que antes _rexeitaba e até se adorna
con galanos antimperialistas. Os seus logros son publicitados
dia a día case unánimente. A oposición é silenciada,
minimizada, cando sae á rua, cando fai roldas de prensa ou
cando pretende debater co Governo. Conseguiu na Galiza o que
nunca conseguira, pero fallou no principal, nesa idea de eternizarse como o grande patriarca redimido e a culpa tena o
nacionalismo do BNG que non só non 'a.dmitiu a Fraga, senón
que é capaz de expoñer un proxecto alternativo, nidiamente
autóctono, que contrasta coa armonía bilingüe que Fraga
pretende facer pasar por galeguismo.

o

A m.ordaza que impuxo no Parlamento é unha consecuéncia
imprescindíbel, inerente a esta política~ Trátase-, antes de nada,
de preservarse fronte a oposición. A cantilena que repite,
mesmo cando se nega a comparecer, de que "sempre que
debato lles meto unha pallosca", ameazando con impoñer un
regulamento parlamentário, ainda máis restritivo, é a proba
concluinte do intento de reafirmar esa primacia social imposta
mediáticamente. Nos debates cara a cara, sobre todo con Xosé
Manuel Beiras, nas explicacións á cidadania que puideran ser
retrucadas, escacharía o espello virtual ·no que reflicte Fraga a
sua imaxe.
Esta negativa ao control parlamentar, ex.cepcional en todo o
Estado, como se pode ollar nestas mesmas páxinas, vai contra
a léxica democrática e atenta contra a función do parlamento.
Pero, impórtalle algo a Fraga a democrácia? •
ANOSA TERRA
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Cuiña
inventa
. . "" .
a im1nenc1a
a longo prazo
O conselleiro C uiña repasa o
mapa das autovías e non lle
sae n as cantas . Ten nas
mans un plano de suliñados
breves e discontínuo que
parecen táboas caída dun
cam ión en marcha. Este
trazos son todo o que hai na
realidade da Auwvias de En;
lace coa Me eta. Sabe que es;
ta liña non erá un cominuo
até ben entrado o vindciro
miléni e que adiantar e ta
data ería po íbel cun esfor;
zo do Govemo central. ó
que este forzo non e deu.

ACarreira pala Língua consolídase con máis de 3.000 persoas ~nas ruas compostelás

Onacionalismo mobilízase en demanda
•

•

•

•
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de medidas para = prom~ver o uso do galego
.

Os dous dias anteriores á data
que comemora os Cantares
Gallegos de Rosalia de Castro
foron xornadas reivindicativas
para o idioma galego. O Ven~
res 15 de Maio, unhas 3.000
persoas de todas as idades
cambiaban as roupas de rua
polo chandal para participar
na Carreira. pola Língua baixo
_o lema "Pon a língua en marcha". Ao dia seguinte, .perto d_
e
5.000 manifestantes partian da
Alameda compostelana para
lembrar á cidadania e nomeadamente ás ih~titucións que
"En galego, Galiza ten futuro".

'

coa colaboración da Mesa, o
concello de Santiago e a Agrupación Cultwal O Galo. Nenos e
maiores puxeron a "Lingua en
.Marcha" pala zq_na vella da cidade para rematar nu·n acto festivo
apresentado polo actor e xornalista Carlos Blanco no que houbo agasallos para os deportistas
e para os centros de ensino participantes.

Desta volta, a representante da
Mesa encarregada de ler o manifesto final, Mónica Góñez, fixo
unha chamada á mocidade e ao
profesorado para que se comprometeran no uso da língua.
Un manifesto no que, alén de
exixir ás institucións que cumUnhas 8.000 persoas mobi-lizápran coa sua obrigá de garantir
ronse entre os dias 15 e 16 de
os direitos lingüísticos dos galegas, subliñaba a necesidade de
Maio en demanda de medidas
que promovan o uso do galego.
que sexan os próprios galegas
Desta volta, non só se pediu o
os que se comprometan no
compromiso. das institucións se- . exercício dese direito asumindo
nón tamén o compromiso indivitamén a responsabilidade de
forma individual.
dual necesário para que a língua do país se convirta en idioVeto institucional ma veicular en todos os ámbitos , social, cultural, político, familiar ou escolar.
, A manifestación do Sábado 16
partia da Alameda para rematar
A alta participación na Carreira
na praza da Quintana, onde o
pola Língua -arredor de 3.000
dramaturgo Manuel Lourenzo
persoas- consolida esta xa tradideu leitura a un comunicado no
cional mobilización organizada
que se sinalaba á administrapola Coordenadora de Equipas
ción , governada polo PP, como
de Normalización Lingüística,
a responsábel do retroceso do

ga1ego, sobre todo entre as novas xeracións, mália a atitude
favorábel á potenciación do seu
uso na sociedade.
Nen sequer o veto da Rádio Géf1ega , que impediu a emisión
dunha cuña publicitária através
da que se anunciaba esta mobilizaci ón polo futuro da língua
conseguía agachar a convocatória e impedir a participación. A
Mesa pala Normalización Lin' güística denunciaba este veto
como "un grave atentado contra
a liberdade de expresión e unha
monstra máis da censura que o
governo da Xunta de Galiza
exerce através dos médios de
·comunicación públicos, sobre
calquera crítica que cuestione a
sua política".
·Na cuña incluíanse algúns dos
fragmentos do manifesto atrávés do que se subliñaba a preocupación_polo retroceso do uso
social do idioma, logo de 15
anos de vixéncia da Leí de Normalización Lingüística, e a necesidade "dun cámbio de rumo
na política lingüística do governo do PP que permita modificar
a actual tendéncia desgaleguizadora e planifique a plena normalización dos usos do idioma
galega". Amasar esta preocupación foi o espíritu que provocou
a convocatória da mobilización ,

apoiada por 16 organizacións
de caracter político, sindical, social e lingüístico.
A decisióh de impedir a emisión
da cuña publicitária foi coñecida
o Xoves 14 de Maio lago de que
a empresa que xestiona a publicidade da RAG, Acción l.P. , advertira aos responsábeis de organización da mobilización que
habia problemas con esta emisión e que os seus contidos serian analisados polos responsábeis da emisora.
Lingua e nacionalismo
A auséncia na mobilización , en
defensa do uso do galega e en
demanda de medidas que incentiven a sua normalización,
de representantes de organizacións non nacionalistas viu demonstrar que a preocupación
polo idioma segue a ser unha
cuestión que atinxe aos sectores máis sensibilizados da sociedade . Ao tempo, estas auséncias denotan a asunción das
mensaxes oficiais através das
que se asegura que a situación
do galega é "saudábel" frente ás
organizacións convocantes que,
pola contra, centran as suas demandas na necesidade dunha
"mudanza que subverta" a situación na que actualmente se atopa a língua. •

O Governo autonómico
obrigase a representar un
papel de interlocutor ideal
co ministério de Fomento
que non acae coa realida;
de. Fraga pretende que un;
ha palabra ua en Madrid
ten mais valor que inter;
mediacións e protestas de
toda a oposición, mais os
feítos son teirnudos e as au;
tovias parecen o decruado
dun arado que levanta a
palrnela a cada pouco.
A retórica é o único alivio
que Cuiña ten para esta si;
tuación de embargo. Admi;
rindo que o 92 corno data
de terminación das autovias
era quimeira, o 93 mentira,
o 96 impoténcia e o 98 un;
ha defensa contra o ridícu;
lo, o con elleiro bota man
agora da inten idade expre;
siva para agachar o qu n n
existe. Asi é como ternos a
estrad.a práticamente remata;
da. A maravi lla é qu no
advérbio cáben llc Pedrafita
e centos de quilómetro de
enlaces, ponte e montes fu;
radas. Debe ser a primeira
vez que unha inminéncia se
pode prolongar durante oito
ou dez anos a forza de recla;
marnos que a consideremos
unha realidade de feíto.
Na outra beira do Miño, si;
landeira e ráp id amen te , o
Govem o portugués, rema;
tou un enl ace de enorme
importáncia a pesar de que
en Lisboa non ten C uiña os
poderosos mediadores que di
que ten en Madrid . Jakob;
son decia que á vista dun
vaso demediado de auga, un
optimista pintariao co mo
rnédio cheo e un pesimista
corno case vale iro . Cuiña
propón unha terce ira op;
ción: que pechemos os ollos
e creamos o que el nos di.
Pero se ao vaso lle falta tan
pouco para rebord ar, po r
qu e os represe ntantes da
Xunta visitan por enésima
vez o ministério de Fomen to
e recomendan dilixéncia ?• .

ANOSATERRA

_D~riq '-Vill~nueva, proclamado
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re1tor na pr1me~ra voklc1on - ·
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Gon 263 votos a favor e 163 en branco, Dario Villanueva
proclamouse reitor da Universidade de Santiago para os
vindeiros- catro anos nun proceso no que non se apresentou nengunha ·candidatura · alternativa. Villanueva,
quen recentemente reiterou que as universidades receben pouco apoio publico, sinalou como obxectivos inmediatos a revisión dos ·planos de estudos e os cámbios
que se producirán ao diminuir o número de alunos uni. versJtários polo -descenso demograficb. O reitor tamén
manifestoy o desexo de que a sUa toma de posesión. se
produza antes de Xullo. Ao_tempo que se desenvolvia a
votación, unha coricentración ·d e alunas convocada po. los CAF tiña lugar fóra áo Auditorio da Universidad~ para pedir que ªs bibliotecas abran vinteGatro horas ao dia. •

, Apresentan a manifestáción
· en defens~ da terra , .-·
O Mércores 20 de aio Adega apresentou en Santiago a
convocatória de mobilización en defensa da terra, que se vai cetebrar o vindelro dia 7 de Xuño coincidindo coa celebración do Oia Mundial do Medio Ambiente, que se cele: bra o 5. Esta manifestación reivihdica a defensa da naturez~ do paíSr_
e a calidade de vida. Apreser::itaron a convocatófia representantes de diversas organizacións que.
apoian a mesma como CCOO, CIG, BNG, EU-EG Sindicato
Labrego, as organizacións estudantis CAF e MEU e .a
Asociación ~a ra a Defensa da Ria de-Pontevedra.+

OGoverno central abriu 345
expedientes sancionadores contra os 700 tractores que di que p-articiparon

As multas pola tractorada·ciscenden
a máis de 31 millóns de pesetas
*PAULA BERGANTIÑOS

O Governo central ten aberto
345 expedientes sancionadores contra outros tantos labreg os que participaron na tractorada celebrada o 20 de Xaneiro. O importe total das sanc i ó ns propostas ascende a
31,6 millóns de pesetas e a
maioria reffrense a supostas
"incldénclas no tráfego". Os
expedientes abertos por lnfraccións á Lei de Protección·
da Seguridade Cldadá están
en suspensión provisional pola denúncia interposta por várl os sindicatos contra Diz
Guedes pola actuación das
forzas de orde público durante a celebración da tractorada.
Segundo a consideración do
Governo central, que mantén
que somentes 700 tractores
participaron na mobilización do
20 de Xaneiro, case o cincuenta por cento, 345 labregos, fo.ron multados ben por violar o

· Regulamento Xeral de Circulación ou ben por infrinxir a Leí
Orgánica de Protecoión da Seguridad e Cidadá. Aos expedientes abertos por "incidéncias
no tráfego", un total de 248, correspóndelles unha sanción
económica que vai das 15.000 ·
ás 60.000 pe~etas.
"Chama a atención -sinala GuiVázquez, deputado do
BNG no Congreso- que o próprio Governo recoñeza que alguns dos expedientes se abriron por causas que nen remo- · tamente teñen que ver con presuntas alteracións da arde pública" . .Entre estas causas figuran as de levar as matrículas·
dos tractores borrosas, non
apresentar o _veícul.o- a inspec1lerm e

ción técnica correspondente ou
caí€cer da documentación preceptiva, de repostas ou de sinais luminosas especiais.

"É tamén moi significativo -engade- que de acordo coa contabilidade oferecida polo Governo central, máis da metade dos
gadeiros participantes na tractorada foron obxecto de expedientes sancionadores". Segundo Vázquez "calquer estimación mínimamente obxectiva da
mobilización do día 20 de Xaneiro coincide en sinalar como
moi superior aos 700 o número
de tractores participantes na
convocatória labrega".

Ourense a 16 e en Pontevedra

"Galiza estase convertindo
nun monocultivo leiterio"
Nunha conparencéncia en Comisión no Congreso o _Martes ·
19, o secretário xeral de Agricultura, Carlos Diaz, recoñeceu
que Galiza necesita máis cota
que· a que posue na actualidade. Nembargantes sinalou c¡ue
"Galiza se está convertindo
nun monocultivo de leite en vez
de producir leite que ·é a sua
verdadeira vocación". ·
-

medio mill_
ón de pesetas . . Nembargantes, estes expedientes
mantéñense en suspensión provisional namentras se cursa a
denúncia que contra o delegado
do Governo, Xan Manuel Diz
Guedes, teñen interposta os sindicatos autores da convocatória
de mobilización en favor das liberdades públicas que se celebrou o 14 de Febreiro.
O Sindicato Labrego Galego sinala gue os gadeiros xa empezaron ·a recorrer as sancións e
que se esgotarán todas qS vias
legais para impedir que ning!Jén teña que pagar as multas'.
"E un proceso que se vai alongar moito no tempo -explica
Manuel Dacal- pero se é necesário recorreremos á presión
social para evitar que as sancións se ievan a efecto". A província máis afectada é a da Coruña, con 263 multas. En Lugo
sancionoüse a 53 labregos, en

Na mesma xunta, Diaz denuncioú que "en Galiza se enganou
aos agricultores ao decirlles
abertamente que non terian que
abonar a multa", Neste sentido
o deputado do PSOE Xosé
Blanco reproc_hou o "cámbio de
postura do PP" e. lembrou que a
Xunta prometeu avales aos prod ut o res ante as últimas eleicións autonómii:;as e que o ;:¡ctual vicepresidente do Governo,
Rodríguez Rato, en_J 994 de:fendeu desde a oposición que o
Estado pagase a supertaxa.

de Protección da Seguridade Cidadá van de 50.000 pesetas até.

O~ membros do BNG conti.nuan os· seus ~ encqntr:os con
forzasJlacionalistas do Estaao e os di_a~ 18, 19 e 20 de
Maio mantiveron reunións .co_n -Esquerra R~puqlicána en
- GataJunya. Xose Manuel BE;!iras, o parlarrientário _Alberte
Xullo Rodríguez ·Feixoo, o responsábé1 de organización
do BNG, Francisco Garda, e a r~sponsábel de _Relacións
Exteriores, Encarna Otero; reuníronse para debatir o financiamento autonómico, a condicion de -nacionalidades
históricas, a modificación do fRPF e o p~urilingüismo, entre outros temas. Carod Rovira, secretário xeral de ERC,
e Beiras participaron nun actó político no Palau Blaugrana o Ma-rtes 1'9 de Maio. O portavoz dó BNG asegurou
que Galiza é a prioridade para a organización e que ps pactos con outros partidos "non pasan ~e ser posibiliaades". •

a 13.

En referéncia á supertaxa, Diaz
recoñeceu que as cotas son un
"mecanismo disuasório" para
non rebasar a próduoión - e
mantivo que a directiva Qomunitária é unha lei que os Estados
membros están abrigados a ·
cumprir. Con pos·terioridade .
restou importáncia á situación _
d0 sector e sinalou que "non é
tan grave como s·e asegurá"
porque na campaña 97-98 non
haberá supertaxa, pola anterior
os labregos $Ó pagaron ·o 12% ,
e. pala do 95-96 a multa representou o 18% dos excedentes
de produción.

Por outra banda, as 97 sancións
por presuntas infraccións á Leí

OBNG reÜnese en Catalunya· con Esqúerra.-~e_pu~licaná

Non fiscalizan as contas ·
da_Deputación de Lugo ·pero si -as do.·Vicedo
O PP aceptóu o Martfi!S 19 de Maio en comisión parlamentaria a proposta do PSOE de instar ao Consello de Cantas a
que fiscalice as contas do concello do Vicedo, cuxo alcalde
é Isaac Prado _Villapol, acusado de irregularidades
económicas e cun proceso xudicial aberto. En troques non
aceptóu a proposición, tamén dos socialistas, d~ fiscalizar
as contas da Deputación de Lugo, alegando ·que a corporación provincJal xa explicara o que acontecera na contabilidade e que.xa remitiran esta, -ate o_ano 1995,ao Consello
de Contas. Os populares sinalaron que_no caso_do Vi cedo,
foi o próprio ·alcalde quen solicitou a fiscalización.•
·

Manifestación Nacional
da ANOC
contra os gastos militares
'

.

.

O Sábado 23 de Maio ás cinco da taráe parte' da Alameda
de Compostela unha manif~stación nacional -convocada
pola Asemblea Nac)ona1 de Obxeczón de Consciéncia,
ANOC, sob o lema "Galiza contra os gastos miHtares. Pola
criazón de emprego e os investimentos sociais". A ANOC
cifra en 1,7 billóns de pesetas os gastos militares e denúncia que o Governo oculta a metade do orzamento militar. Os antimilitaristas galegas cuestionan o modelo de defeQs.a que ten ó Governo -cun ex$rcito profisional de
170.000 militares- porque "a defensa que necesitamos é a
defensa das nasas necesidades e direitos básicos -e, a pouco que miremos na história, comprobamos que é o exército,
e no noso caso o Exército de España, o principal perigo".•
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· .FRANctséo RODRÍGUEZ

Vivimos unha .·situación virtual; máis do_ diferentes matérias de estudo se vehiculi,
pelta dos direitos lin'güísticos individuais 'tratar ·corno a estranxeiros - ou nen se,
quera.como a estranxeiros--;- a galegas, ca:
que real, en relación cos direitos .lingüísti, · G~n n.e sté idion{?· Pode,se c,on rnoito sense
que as diferentes leis qe normalización
taláns e bascas nas sua próp~ia pátria.
da oportunidade' obrigfl.r a recoñecer que a
lingüística -no Estado, d~rivadas tia -Cons,
cos ·das nacións que teñen línguas próprias
toponimia orixinária, non deturpada nen , titución, conteñen .. Malarn.e nte se pop_en
d_istintas ao castelán. Non se .pode dicer
que nada cambiase . a respeito do franquis,
caricaturesca, é a representada palas formas . respeitar estes direitos -se.-o Poder. ~udtj::ia1 -: ·Oeste xeito, non cabe dúbida de que o Es',
tado Español -e os seus alicerces bási:.
mo, rhais si se pode afirmar que a hipocre,
na língua própria, máis haberá que facer
non os ?-rnpara e non os-_asurne com9 parte
do seu comportamento na Galiza, ·ou en' cos- segue a demostrar que as suas con,
sia, o cinismo, a falta de' asunción real Pº'. · auténticos esforzo&.reivindicativos para que
Euskadi e nos Paissüs Catalans ... Do xeito
cesións non són rnáis do que acenos Pª'
los poderes estatais valeiran de consecuén, ·este recoñecimento sexa respeitado por to,
·
temalistas que acochan a hostilidade máis
cias prácticas a lexisla,
das as institucións e or,
progresivo e coa.concreción regulamentá,
ganismos públicos. Po,
ria· que a proposta de modificación deixa, - profunda contra direitos humanos e le,
ción lingüística rnode,
menfais. Mais , precisamente por seren di ,
.den recoñecer que a le,
ba aberta. Afirmar que a uni.dade do poder
radísima que rexe na
reitos humanos elementais, non podernos
· galidade efectivamente
xudicial conleva a unidade idiomática, o
Galiza. É lexislación
calar ou resignaimo, nos perante a .sua
que se considera ten,
protexe determinadas
seu exercício. só en español, e a non obri,
dericial, indicativa,
demandas e aspiracións
gatoriedade de xuíces e rnaxistrados de co,
continua violación por parte do poderes
que, ainda por enriba, deberían seren ga,
non abrigada taxati,
dos indivíduos, en rela,
ñeceren 9s respeitivos id_iornas para o devamente, nunha reví,
tión coas administra,
sernpeño das suas funcións nos territórios
rantes do seu exercício . •
cións,· pero respostar
con línguas próprias, é recoñecer descara,
ravolta que desvela
que non son observa, ~ · <lamente que estes idiomas non son-verda,
que a legalidade é de·
FRANCI CO RODRIGUEZ é deputado do BNG
das, na práctica , por
deiramente· cooficiais . Isto é: segue,se a
nas Cortes X<;rais do Estado
respeito discrecional a
falta de .. . serviz.os· de · · ·
capricho dos poderes
estabelecidos. Natu,
tradución.
·ralrnente, os poderes
estabelecidos ·conside,
Unha marea de incdn'.
consciénc~a
ran que o únieo deber ·
secuéncias situan aós
de uso é o _do español,
galegodalantes, bB?co'
falantes e catalán,fa, ·
tarnén nos . territórios
lantes, por este orde.de
que teñen outra língua
própria corno co,ofi,
. m;üor a menor dificul,
cial. Este € o proble,
dades que deben vén,
ma: o Estado Español
cer,se, e-orno auténticos
non asume como rea ,
obxectores
de
lidade con consecuén~ias políticas .::._unha
consciéncia· ria vida orcl.inária, cotián, de
delas a . lexislación e os direitos. que . esta
non asumiren o comportamento diglósicó,
con tén- a pluralidade, diversidade lin, · de submisión, subordinación e ocultamento
güística do sen território, íntimamente liga,
.nos seus própTios territórios.
da á sua pluralidade, diversidad~ nacional.
Recentemente, o Congre.sq dos ·:Deputa,
Nen sequer o asume na plasmación de que
DIRÁ o GLJE GLJEIRA
existen direitos ·lingüísticos individuais que
dos, coas ·suas maiorias estatais, e as clau,
GE~OR BoRR.E'_L..1-, PERO oG
deben ser respeitados até as últimas conse,
dicadóns dalgún: nacionalismo,. vén d-e .
DADOG Go...J oG DADOG E
cuéncias nos territórios que posuen língua
asumir descaradamente o carácter virtual
a l-0 DO MADRID Á JLJ\/E
dunha -lexislación ben disc~iminatóriá x·a
español.
própria distinta
r Al MÁIG rEl-ICEG AOG
por si en matérfa lingüística. A proposta
Asi ~omprobamos o paradoxo de que pode
de- reforma da Leí Órgánica do Poder Xu,
existir o ensino da língua galega como asig~ - dicial. apre~entad.a polo BNG preten.dia ,
natura, pero é rn.áis difícil consegúir que as _ que este poder asurnise a defensa e o res,

'Unha .morea
. .

de inconsecuéncias situah aos
·galegos . . falantes
como auténticos
obxectores
de
na vida '
ordinária"
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Desde Madrid presionan para que na Galiza se reediten os.~pactos: ..

·Propoñen elevar as
42.000 pesetas da Risga
ao salario mínimo

O PSdG·PSOE deixará liberdade
~o Vázquez na· Coruña, para
darlle a batalla en norñe da opción galeguista, pero, a última
hora, semella recuar. En Compostela, Xerardo Estevez xa avisou que se ten un contrincante
que o poda debilitar, el retírase
apoiando ao compañeiro.

9*A.E.

Cada agrupación local do
PSdG-PSOE decidirá por si
mesma se acude en coalición
con 'EU-EG ás próximas eleicións muríicipais. Francisco
Vázquez négase a xeneralizar
pactos, segundo lle piden outravolta de Madrid, despois da
experiéncia das autonómicas.
Anxo Guerreiro tamén demanda un novo acordo municipal.
"Nunha confrontación municipal
non ten sentido a xeneralización
dos pactos municipais", afirmou o
secretário xeral do PSdG-PSOE,
Francisco Vázquez. Rexeita asi
as "indicacións" de Madrid de reeditar os pactos asinados con
EU -EG nos comícios autonómicos, que tan mancados deixaron
aos socialistas galegas. Pero en
Madrid, que optaron por propoñer
a Cristina Almeida (aliada de
Guerreiro) como candidata á
Asemblea Rexional , están dispostos a que estes acordes de
"unidade da esquerda" non queden só no centro peninsular, senón, insisten en que se deben de
producir noutras cidades e autonomías. Tanto é así que, ainda
que non se informou oficialmente,
desde Nueva Izquierda xa se tala
de outros acordes en c:üstintas cidades e autonomías para o reparto das listas.
Entre o interese de Nueva Izquierda está, segundo afirmacións realizadas a A Nasa Terra
por membros da dirección, "reeditar o acordo acadado na Galiza nas eleicións autonómicas",
calificado por esta formación como "moi positivo". Non é esta a
valoración de membros do
PSdG-PSOE, que en múltiples
análises, tanto públicas como
privadas, e por membros das
distintas correntes, calificarono
como malfado.
O que daquelas foi unha moeda
de cámbio de Vázquez e Caballero para entrar na Executiva de
Almúnia, apreséntase agora como unha contrariedade, sobretodo porque o alcalde coruñés é
un firme defensor da "autonomía
municipal". Algo que está a levar no seu partido até os últimos
extremos. Tanto é así que é capaz de defender o cámbio da
eleición de alcalde: que se faga
por sufráxio directo e que este
poda elexir á sua equipa de xestores, que non teñen que ser
concelleiros. "Unha autocrácia",
en pal.abras dun membro do
sector crítico do PSdG-PSOE.
Anxo Guerreiro xa lle demandara ao PSOE un acordo na Galiza para as municipais, que xa
tora rexeitado polo PSdGPSOE. Pero aquel rexeitamento
total, ante os pactos producidos
nas direccións en Madrid, deixará paso agora á permisividade
ás agrupacións locais socialistas para que "establezan os
seus próprios critérios políticos
ao confecionar as listas e facer
os pactos que correspond~".
O alcance destas afirmacións

En Vigo é onde se concentra a
máxima espectación. Tres son
os candidatos que van puxar, en
primeira instáncia, por ser .nomeados. Carlos Príncipe, ex alcade, é o candidato oficialista,
. apoiado por Vázquez e por duas
agrupacións locais. Maria Xosé
Parteiro, reune as simpatías dun
conglomerado heteroxéneo en
canto a ideoloxia, procedéncia
e, mesmo, sensibilidades. Desde o ex-PC Xúlio Calviño, a o
ex-governador Xurxo Parada.
Homes de Soto, con guerristas
e carrillistas, mesturados con algunhas feministas.

Váz:quez: pretende que as equipas de governo municipal señan xestores contratados
polos concellos.

do secretário xeral do PSdGPSOE teñen máis alcance que
as próprias relacións con EUEG, pois afirma de novo que
non é partidário dun pacto global post-eleitoral tampouco coñ
outras forzas, deixandolle libertade a cada agrupación local
para decidir a estratéxia. Outros
membros da dirección socialista
móstranse contrários a esta
postura e son partidários dun
pacto global co BNG para despois das municipais, sobretodo
porque van estar en xogo moitas alcaldías. Hai quen pensa
que Vázquez , que seguramente
vai depender do BNG para governar na Coruña, estaría disposto a apoiarse na direita, como xa fixera na sua primeira lexislatu ra, antes de pactar cos
nacionalistas, que lle imporian
condicións galeguizadoras e de
control municipal.

O efecto Barros
A executiva socialista galega
aprobou que o 27 de Xuño os
seus _militantes de: nove localidades elixen candidatos á alcaldía.
O 24 de Maio ábrese o proceso
de eleicións primárias en Vigo,
Ourense, Ponfevedra, Lugo, Ferrol, A Coruña, Redondela, Ponteareas e Marin. Naquelas localidades nas que dispoña de alcaldía
non teñen porque~ celebrarse as
primárias, pero algunhas pediron
que se realizaran canto antes.
Nestas primárias non se está a
xogar só a eleición de candidato
socialista, senón a éorrelación
interna de forzas, cada dia máis
difusa e máis cambiante, sen
aglutinadores claros nen unha
idea global de proxecto. Rodríguez Pardo tiña anunciado que
se ía apresentar contra Francis-

E

stamos en época de
exames. O persoal da
administración autonómica sométese a un
complexo sistema de avaliación co propósito de polo menos obter un aprobado raso. O invento forma
parte do lavado de cara
instig~~ polo conselleiro
Dosiré~ para., segun as suas
palabras: mit\o:ar o funcio-

namento da AY.ministración
e reducir o seu volume.

O último en saltar á luz pública foi
Miguel Barros. Barros foi o único
que se enfrentou abertamente a
Vázquez na última conferéncia
. do PSdG-PSOE. Daquelas deseñou un proxeto alternativo e aparece u como a única voz sólida
opositora. A sua apresentación
como candidato aparecía, ao comezo, uni_camente en clave interna: lanzando unha imaxe de non
submisión á dirección, de alternativa creíbel, ao tempo que denunciaba "os impedimentos da dirección a calquer renovación". A última hora esta apresentación testimonial semella que vai entrar na
liorta das firmas con todas as
suas consecuéncias. O que non
se sabe é cal vai ser o resultado.
Se estaba difícil conseguir o
15% das firmas necesárias para
dous candidatos, inflados como
están os censos, moito máis difícil vai a estar para tres. Pero Barros considera que na actual crise interna do partido é o momento de dar a cara, sen agardar a que se esfarele todo.+

que xa tiña ao seu dispor
o talón da subvención
trimestral), ou ter unha
atención ao público
conflitiva que medirá a
dificultade do trato co
administrado dá tamén
outro cento de pontos
(a~i cada vez que un cidadán arme ·g resca nun:
ha dependéncia tera o
agradecemento do funcionário polo que supón
de subida de nota e ante
un usuário pusilárn{ne
todo serán provoe:p.cións
~I
para conquerir cahreafo
e gañar os tantos acordados).

Avaliados
\

Neste sistema todo ten o
seu valor en pontos. Dilixenc ias , tramitacións, citacións, reclarna¿ións e
recurso s resaltos, informacións, execución de
senténcias, axudas pagadas ao dia ou con retraso
e temp o medio de ingreso nunha Resid éncia.
H ai tamén outros fac tores que p oden outorgarlle
á un id ade avallada uns cen puntiñ os de valor
en gad ido: C ircuns tancias sobrevidas de dificulta ron o curnprimen to do servizo ( p ~)[ exe mplo
unha presidenta de · calque ira desas asociacións
de amas de casa que nunca está no seu domicílio
e a que fixo fa lta ch.amala máis de cin coenta veces para av isala ao fi n al por medio do alcalde de

Unha pena que as avaliacións estean a facers ~ cun
fe ixe de exencións concedidas previamente. A irmá de Fraga, o alcalde de Boqueixón, a filla do alcalde de Aranga, a viciñ a de Tui que asesora en
A ugas de Galiza e moitos outro-s que traballan na
Xunta pero como asisténcias técnicas ou persoal de
confianza n on van a ver o seu traballo calificado
polas comisión s. Chegaralles o tumo indirectamente no congreso extraordinário do PP, saben que si o
do Deza segue con eles teñen apto asegurado. +

Tanto CCOO como a Regal
(Rede Galega contra a
Pobreza) xa expresaran a
necesidade de modificar as
condicións de concesión das
Rendas de Inserción Social
de Galiza (Risga), xa que
non chegan a toda a
povo_ación que a precisa e os
critérios son demasiado
ríxidos. O Rroxecto de Lei da
Risga, que modifica a
. estabelecida hai sete anos,
conta con trinta emendas
propostas polo BNG,. As
deputadas Salomé Alvarez e
Olaia Fernández formularon
o Luns 18 a necesidade de
que o proxecto conte coa
reinserción laboral dos
beneficiarios ademais de coa
formación e orientación de
emprego . Asimesmo
propoñen que a cuantia sexa
igualada ao Salário Mínimo
Interprofesional superando
as~2.000 1 pesetas actua:is.
Outro dos cámbios .
solicitados é o que se retire a
que calquera que teña
residéncia efectiva no país
poda solicitar a axuda, e non
só os que estexan
eni padreados. +

Manifestación en defensa
do ensino público en Vigo
A Plataforma pala Defensa
do Ensino Publico da
comarca de Vigo convoca
unha manifestación para o
dia 26 de Maio ás oito da
tarde. As organizacións
que apoian, entre as que se
atopan as centrais
sindicais e as
organizactóns políticas
excepto o PP, ast como a
federación viciñal,
demandan o cumprimento
de reivindicacións como os
cinco centros de ensino
secundário na cidade de
Vigo, escolarizacións en
centros próximos ás
vivendas dos alunas, oferta
suficiente de prazas de .
educ.a ción infantil, primaria
e-secundaria no centro da
cidade ~ a non concesión
de subvencións aos
centros privados cando se
desmantelan centros
públicos nas mesmas
zonas. Tamén incluen a
reivindicación do uso
veicular do galega nos
centros educativos. A
mobilización partirá o
Martes 26 da Via Norte de
Vigo.+

OC~nsulado portugués en Vigo elevado
. á categória
de Consuladó Xeral
Un despacho do Governo
portugués acordou elevar o
Consulado en Vigo _á categoria
de Consulado Xeral con
xurisdición en toda Galiza. O
acordo xa tora tomado a fi nais
do mes de Marzo , pero a
decisión última é máis
recente. Anabela Cardoso,
que era a Cónsul portuguesa,
será agora a Cónsu l Xeral. •
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Vanse das
CC·. 00. bascas

MANuELMERA

T emos que considerar como un paso adiante que o
'nacionalismo político ampliara, por fin, as súas relacións interna'éiciri.ais atén das tradicionais ideolóxicas
(movimentos de libeiadón nacional), ainda que este
alongamento está limitado ainda fundamentalmente
ao marco do Estado e ás outras forzas nacionalistas.
Estas organizacións nacionalistas (CIU, PNV, EA,
ERC, etc.) que manteñen algunhas delas acordos de
governabilidade co PP, teñen coincidéncias co nacionalismo galego na redifinicióh do papel do Estado,
para que se recoñeza o ca~
rácter plurinacional e o dereito á autodeterminación.
Hai por tanto diferéncias e
coincidéncias, e sobre estas
últimas ternos que construir
os acordes e unha estratéxia común.

buscamos algún aliado fora para acadar de calquer
xeito un deputado, e amasando ante a opinión pública a falla dun proxecto concreto e signo~ de febleza,
e o que é menos atinado, orixinando confusión na
base social do-nacionalismo. Pérdese <leste xeito, en
parte, o éxito da ampli~ción de relacións con CIU e
PNV, como consecuéncia do maior peso do nacionalismo galego. Pola súa .parte, dicia Pilar García Negro, nunha entrevista ao Faro de Vigo, que o roáis
conveniente era que o
BNG fose en scilitário por ·
confianza no eleitorado ga1ego, máxime despois do
avanzo electoral e cando así
sé fixo en intres máis difíceis, neste mesmo sentido
maniféstanse as ponéncias
da frente á cal ela pertenece, que se van debater na
Asemblea de Xuño en Ourense.

'Anunc1ase
. na prensa

cada semana unha nova
posíbel alianza dando
a sensación de que buscamos
algun aliado fora para acadar
de calquer xeito un
deputado, e, amasando ante
a opinión pública a falla dun
proxecto concreto e signos
de febleza, e o que é menos
atinado, orixinando
confu~ión na base
do nacionalismo?'

Agora compre que o nq.cionalismo complete es.te
pulo político ampliando estes contactos e relacións aos
partidos da esquerda estatal
(Esquerda Unida e outros), a
fin de artellar tamén no eido
dos problemas sociais e laborais unha estratéxia común, se for posíbel, que permita frear medidas desreguladoras en matéria laboral,
evitar a redución de servizos
básicos e proteción social,
procesos de privatización,
etc. Podería deste xeito o
na ionalismo galega (de esqu ·rda por realidade social e
definición) trasladar ao marco do Estado Español a súa liña política, con maior
forza, e servir aos intereses do país desde unha actitude solidária.
Ainda potenciando a unidade con outras forzas en
ternas concretos, non deberíamos relativizar as diferéncias que ternos con estas. Como esquecer que algunhas das organizacións máis sobranceiras do nacionalismo apoian medidas de recorte dos dereitos
sociais e laborais e procesos de privatización, e outras
de esquerda manteñen posturas "xacobinas" de centralismo rancio baixo a forma de "Estado Federal"
(café para todos) reducindo o problema nacional a
unha cuestión cultural. A preséncia no Parlamento
de Madrid sen lugar a dúbidas facilitou que desde o
· nacionalismo moderado e de dereitas de Catalunya e
Euskadi se lembrasen de Galiza, pero tamén que se
empece a facer o próprio desde a esquerda -estatal,
pero adernais que se podan facer neste escenário
planteamentos próprios e comúns naquelo que haxa
coincidéncia. Agora ben, de. pouco serven estas
alianzas, se o nacionalismo galego non consolida os
seus bos resultados das Eleicións Autonómicas nas
vindeiras rnunicipais e europeas, e acada grupo próprio nas eleicións xerais, pero tamén se non conta
cun gran respaldo social organizado.
Compre tamén extender esta ampliación nas relacións partidárias a un escenário como o da Unión
Europea, no que se toman moitas decisións importantes para Galiza, para poder tamén ali dar a batalla
máis efectivamente pola liberación nacional e social.
Neste espácio as alianzas serán, con seguridade, unha
vez máis a duas bandas, dependendo de que os temas
que se traten sexan referidos á estrutura política ou
social, rendo en conta que hai moi poucas organizacións homólogas no marco Europeo, dado o carácter
colonial e periférico que ten o noso país.
Desde a preocupación por estar presentes nestes espácios de actuación, e en defensa dos intereses de
·Galiza, estanse facendo novas e innovadoras propostas desde algúns dirixentes do BNG no senso de ir en
· alianza con bascos e cataláns nas vindeiras Eleicións
Europeas, que coido non son adecuadas. Mesmo
anúnciase na prensa cada semán u:1ha nova posíbel
alianza, agora co PNV e CIU, despois con EA e Esquerda Republicana, en fin dando .a sens·a ción de que

Coido ademais que hai outros motivos, que seguramente todos ternos na testa,
e que non debéramos desestimar. Por exemplo, que no
caso de falar dunha alianza
con CIU e PNV, participaríamos con forzas que defenden un modelo de
Unión Europea diferente, e
estaríamos enfrentados nos
problemas sociais, pero tamén nos critérios de distribución dos fondos estruturais. Resulta difícil unha
~ianza con estas forzas, pe.
ro tamén con EA e Esquerda Republicana, que son partidos de menor peso
eleitoral por unha banda, ó que non garante máis
que un ou como máximo dous deputados, e pola outra, non son tampouco totalmente homologábeis na
sua postura frente á Unión Europea, .ainda que haxa
un maior achegarnento no social. Pero ademais, hai
un aspecto fundamental, se o problema é garantir como sexa un representante, mesmo hipotecando ou
conxelando parte da liña política e mesmo rendo
que recurir a dividir a preséncia temporal, por qué
non facer o próprio a nivel do Estado onde ter grupo
Parlamentar é fundamental. Qué motivo, que diferéncias hai para actuar de xeito distinto nun e noutro lugar, cando nos· dous casos estamos falando de
escenários nos que é fundamental estar, de Parlamentos que toman decisións e realizan debates que
nos afectan por igual, e en marcos supranacionais?

Tanto no espácio eleitoral europeo, corno do estado,
debemos manter organizacións e candidaturas próprias, porque en calquera destes marcos ternos coincidéncias pero tarnén diferéncias de intereses, tanto
con partidos nacionalistas corno de esquerda, polo
que só contando con representación própria irnos defender adecauadarnente ao país. Hai asernade problemas derivados dunha pedagoxia social e coeréncia argumental, máxime nunha nación corno Galiza onde
o nacionalismo é ainda tan feble, xa que a presentación de alianzas con outras forzas do Estado (ainda
sendo nacionalistas) reforza o conceito trabucado da
necesidade de organizacións rnáis extensas territorialmente que as próprias do país. Debilitándonos así na
batalla teórica a prol da autoorganización a todos os
niveis, e abrindo unha canle pola que entre cunha
forza' anovada a esquerda españolista, baixo o falso argumento dunha rnillor defensa dos intereses de cl<!Se.
Coido que estes son debates necesários, non se deben dramatizar, danse como o produto dun salto
adiante do nacionalismo, do desexo de estar presen-;- '?~
tes en no vos espácios e foros nos que poder defende:) ií·
rnillor ao país e ás clases populares. Benvidos. Non"'!'
son máis ·que a preparación teórica e organizativa do aceso do nacionalismo á Xunta de Galiza. Este é outro terna sobre o que hai que falar e debater, porque
compre mudar a realidade <leste país, e para iso fai falla governar, e ter a forza soéial e. eleitoral necesária·"
que evite dar pasos _en falso.•

Estado
de sítio
en Euskadi
"Os bascos non poden circular
livrernente pola sua terra", di
un comentário da revista HERRIA EGINEZ en relación aos
rnáis de 200 controis diários nas
estradas de Euskadi aos que hai
que sumar continuos rexistos
en bairros, vilas e caserios.
"Dous mozos de Tolosa veñen
de Orlo, en Gipuzkoa, de pasar
a tarde. Chegando a Lasarte hai
un atasco e a pouco decátanse
que é un control da Guardia
Civil. lndicanlle que metan o
coche na entrada dun polígono
industrial. Saian do coche, saen;
Documentación, danlla; Abran o
maleteiro, ábreno. Tiren fora todo o que levan no peto. A
tensión é evidente e a presenza
de armas que apuntan non fa¡
rnais que agudizala. Cadanseu é
interrogado por separado. Onde

vives? De onde vindes? Que fixestes alá? Con quen esti.vestes? Estas nalgún comité de HB? Non
terás un imuín na cadea? E non
será un cumuín? Non eras ti o
que foi a Herrera hai un mes, fillo
de puta? O que lle pasa a estes
mozos sucede a diário nas estra,
das de Euskal Herria, tanto que
cerros lugares xa son habituais
para as policías española e francesa. Os cidadáns bascos atopan
controis no carniño sempre que
hai unha convocatória do independentismo. Rexistan nornes
de todos os que van nos
autobuses e coches e retrasan a
chegada dos participantes, tanto que as veces centos de persoas chegan aos actos despois de
sucederen. Por exemplo aos do
último Aberri Eguna, con
várias estradas de Iruñea atrancadas pola Guardia Civil". A
revista acompaña a reportaxe
cun mapa dos principais 200
pontos de instalacion de
controis.+
Samora Machel

lñaki U ribarri, de Izquierda
Sindical de CC.00. de Euskadi escrebe en VIENTO SUR un
artigo titulado Por que marchamos de CC.00. "Izquierda Sin-,.
dical resolveu en asemblea xeral co 78% de votos a prol, 10%
en contra e 12% de abstencións
abandoar CC.00". Uribarri
expón as bases desta decisión:
"En relación .ao problema
nacional, a involución das
CC.00. bascas é enorme. É
moi retrógrado para un sindicato que inaugurara nesta década
unha liña basquista prometedora que saia en defensa do estatuto como a máxima lexitimidade institucional e que se
apunte a case calquera ronte
antiterrorista que asome o morro. A sensación que transmite
CC.00. no terreo da loita contra a opresión nacional é de
illamento e extrañamento, co,
mo se entise a cada maís incómodo na situación basca e apelase aos eus vínculos
estatalistas. En política sindical
estricta virara marcadamente á
direita desde o último congreso
estatal, asumido absolutamente
pola dirección de Euskadi. Deste xiro é unha importante mostra a liña de acorclos co governo
Amar e coa patronal, ainda que
ten rnoito máis calado.
Enterrouse aquela liña combativa inagurada na década pasada
que deu lugar a rnobilizacións
en forma de folgas xerais e trocouse polo posibilismo e pragmatismo sen límites. O ac rclo
converteuse na alma de
CC.00. Facer sindicalismo re,
al hoxe é procurar acorclos e ren
rnais. Co governo de turno ou
coa patronal". •

Suláfrica racista
matou a
Samora Machel
A Comisión da Verdade e a
Reconciliación de Mozambique
revelou que Suláfrica causara o
accidente que custara a vida en
outubro de 1986 a Samora Machel. "O chefe da equipa de investigadores da cornissao, Omisa Ntsebeza, -di o DIARIO DE
NOTICIAS- recorcla que o aviao
se pespenhou nurna zona montanhosa perro da fronteira da
A&ica do Sul com ·
Moc;arnbique, despois de ter recebido um sinal falso, rnais forre
do que o do aeroporto de Maputo. A hipótese de se tratar de
urn acto de sabotagem perpetrado por agentes do entao regime
sul-a&icano de apartheid foi de
inmediato levantada, tanto
rnais que, na época, Pretória armaba a guerrilha da Renamo
contra o govemo de Sarnora
Machel. Há dois anos, pÜr ocasiao do X aniversário da morte
de Machel, Mandela prometera
esclarecer as numerosas pergun~
tas sobre o acidente ..Um antigo
oficial dos servic;os de
informac;ao militares e dois antigos elementos do exército sulafricano vao ser ouvidos a porta pechada no próximo dia 4 de
Junho na Cidade do Cabo".+
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Xohán Ledo
'Eramos conscentes de que ofranquismo podia pechar Galaxia en calquer momento'
-0- x; HENRIQUE ACUÑA - CARME VIDAL

ESCOLLEU OALCUME PORQUE ERA CRÍBEL; UN NOME EAPELIDO NORMAL QUE PODIA SER CALQUER UN. XOHAN LEDO ÉRICARDO GARCIA SUÁREZ, MÉDICO DE PROFISIÓN E RESPONSÁBEL DO DESEÑO DA EDITORIAL GALAXIA DESDE A SUA FUNDACIÓN. DA SUA AUTORIA SON BOA PARTE DAS RENOVADORAS
CAPAS DOS LIBROS EN GALEGO QUE SAIRON DO PRELO NO PAÍS DURANTE OFRANQUISMO. O PASADO DIA 9 FOILLE CONCEDIDO O PRÉMIO TRASALBA.

prietário Anxel Casal foi fusilado
con outros dous amigos meus
na mesma noite, Camilo Diaz
Saliño e Devesa. Fusilado non,
asasinado porque non houbo
xustiza por parte algunha. Todos eran amigos e asasináronnos xuntos. Sempre é causa de
volver ao 36, non se pode fuxir
da história.
Vostede é médico de profi- .
sión. Como optou polo debuxo e o deseño na editorial?
Con Xaime llla intercambiábamos debuxos. El facia sóbre todo
caricaturas e mandábamas. Durante a guerra escrebiamonos e
faciamos debuxos porque apenas podias escreber de nada.
Como sabia todo isto, cando foi
o da editorial pasei a ser debuxante, As limitacións eran de toda parte, moitas ·veces habia que
facer números e utilizar menos
cores para adaptar os presupostos. Maside era quen ia levar a
direción artística pero xa andaba
mal e encargoumo a min.
Traballaban todos de forma
desinteresada?
A alguns incluso lles costaba
cartas, porque Xaime cando habia unha dificuldade puña cartas
e cando falabamos de sumas de
certa importáncia tiña que pedirlle prestado aos irmáns. Xa sabias que non podias cobrar e
que tiñas que sacar cartas de
calquer lado.
Un cadro seu retrata unha
reunión da equipa de Galáxia
con vostede de costas.
Cando tiñamos reunións nunha
mesa longa entretíñame facendo
debuxos e unha vez deuseme por
xuntar todos nun cadro. Só aparece xente de Vigo, agás Piñeiro.
Piñeiro exercia o seu poder
nas decisións do proxecto?

Como recebe o Prémío Trasalba?
Foi unha surpresa. Paréceme
ben que exista o prémio Trasalba en honor a Otero Pedraio,
pero non entendo que me den a
min porque ninguen me coñecia
antes do prémio. A miña actividade rematou hai tempo. Teño
oitenta anos e non estou na moda. É un prémio para un vello e
os prémios para vellos son un
caxato_e unha silla.
Valorouse todo o seu traballo
no deseño gráfico de Galáxia
na que estivo desde a sua
fundación.
O obxectivo era facer unha editorial e tirar do prelo libros en
galega. No momento foi unha
forma de aglutinación, pero realmente viamolo como un proxecto para máis alá. Comezamos a
editar libros nun tempo no que
estaba practicamente proibida a
publicación en galega.
Que problemas de censura tiñan á hora de editar?
Moitos, houboos sempre. Galáxia publicQu unha tradución de
Heidegger, un escritor que non
era politicamente amenazador
para o rexime e que ainda despois foi considerado como nazi,
e o problema non estaba no tibro senón en que estivese en

galego. Estaba proibido publicar
e escreber en galego. As primeiras cousas que se fixeron foron
poesias e cito por exemplo a
Sevillano que publicou os primeiros versos en galego, algo
ben inócuo porque era un periodista que vivia da sua profisión
e non se lle ocorria, nen a el
nen aos directores do Faro. escreber algo contra o réxime. Tiñan todos os dias sobre a mesa
unha nota indicando os temas
que podian sacar e os que non.
Evitábanse os libros que poidesen molestar ao franquismo?

Home claro! Para nós representaba unha protesta porque estabamos entrando nun campo
proibido. Eramos conscentes de
que en calquer momento podian impedirnos seguir. Houbo
que recurrir a xente ben situada
dentro, do réxime que escrebia
en galega cu en certo sentido
percibian que Galiza estaba
sendo maltratada. Que un ministro de Franco lle puxese de
nome a sua casa Meus u/Is, en
catalán -algo que foi mo.i comentado- servia para que ti tamén llo poideras poñer.

É que a proibición atinxia a to-

Nesa primeira eqüipa encárgase do deseño gráfico. ,

dos e a todo. Ninguen escrebia
un libro contra o réxime, seria
suicida. Se alguen se atrevia ti- ~
ñaque editalo en Bos Aires. Galáxia fundouse cando hoúbo unha pequenísima apertura que se
deixou ver no xornal La Noche,
cando adicou duas páxinas ·para
temas galegas e comezou a publicar na nosa lingua. Daí a editar libros habia unha distáncia
que houbo que salvar coa editorial apresentando libros, coma
se dixésemos, esterilizados para abrir un camiño por onde escreber en galego. Tratábase de
coller a literatura apolitizada para meter o galega.

En todos os proxectos que comezan está todo mesturado porque era un grupo pequeno de
persoas. Habia un proxecto de
organización que se fixo cunha~
ideas iniciais de Xaime llla que
xa tiña antes do 36. Lembro que
me ia ver a Santiago cun caderno grande no que, con tinta violeta, traia unha chea de estudos
de organización nioi meditados.
Era todo un programa de acción
política que lego seguiu. Galáxia
estaba nun deses . pontos. llla
globalizou todo e buscou os modos legais para conseguir a autorización de criación.

Consideraban que estaban a
desenvolver unha actividade
política?

O proxecto aspiraba á aglutinación dos que quedaban no
país do Partido Galeguista?

Antes habia contactos esparexidos, sen unha reconstrución do
Pa_
rtido Galeguista como tal, senón vellos galeguistas que andaban pola sua conta. Vai entrar
todo o mundo , Otero Pedraio,
Martínez Risco , Gómez Román ... persoas que lego lle deron tamén un certo respiro económico a Galáxia. Englobou
xente coma unha empresa, coma unha sociedade por accións
para ter cartos de saida.

Francisco del Riego ocupábase
de buscar aos escritores e pedir
os libros asi coma as colaboracións de Grial. Tamén Piñeiro
encargaba traballos, pero como
del Riego tiña máis coñecidos
na emigración sabia quen escrebia e ás veces intantaba sacar
algun deses libros. Pasou con A
Esmorga que non pudo pasar e
acabou editándose fóra, habia
que ir tanteando porque non se
podia ír ao choque con ninguen.
Falabase de política nas reunións editoriais?

De todo, conscentes do que estabamos facendo. Todos sabiaQue relación tiñan cos exilamos q~e habia un control moi _
dos?
forte. A persecución tampouco
era parva e interesáballe á~ veMoita, Paco del Riego gardou
ces dar unha cara de liberalidacontactos practicamenté con tode, nunha ocasión alguen escoi-do~"9s-· exilados. Participou dun
tou a Manuel Fraga nunha viaxe
programa en galego da BBC até
dicer: "deixaselle que fagan lirematada a guerra internacional e
bros pero ño,n son nada, só carecollia e escrebia arredor de moitro libros". E dicer, habia que
tos temas que mand~ba a Lonaproveitar tamén iso: que te vidres, onde aparecia a voz de Ga- . ran como inocente, un pobriño a
lizci. O contacto coa emigración
pedir pan na romaria.
era continuo. Pensen que os emigrados políticos fuxiron no 36 peSeoane marcaba a liña artístiro daquela todos nos coñeciaca no exílio e vostede en Gamas, sabiamos quen tivera que
láxia. Como valora aquel trafuxir e onde estaban. Sabiamos
ballo?
tamén que libros se estaban a publicar contra Franco en Sos Aires,
Era moi distinto, poñamos as
Venezuela e Nova lorque, en tocausas nos seus termos. Distinto
das partes onde houbo exilados.
na actuación, na intensidade e
nos resultados, ó de Luis SeoaCoñecia o labor gráfico de
ne en Sos Aires chegou a cateNós?
goria internacional, facia un labor
profisional na edición, coidaba
Todos os dias pasaba pola immoito dos libros. El era un artista
prenta en Compostela. O produnha ca.lidade excepcional. •
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O DEBAT E DIREITA -ESQU ERDA É UN TEMA .C ENTRAL ALI
ONDE HAI UNHA BURGU ESIA QUE DEPEN DE POLITICA-

21 DE MÁIÓ DE 1998

M EN TE OS SEUS IN T ERESES. PERO É ESTA A SITU ACIÓN
CARACTERÍSTICA DE GALIZA? FÓIN O HISTORICAMEN TE?

O DEBATE DIREITA--ESQUERDA EN ·GALIZA
MANUE-L VEIGA

A pergunta que suxiren estes feitos é a seguinte: por que a poderosa e relativamente organizada burguesia viguesa, que funda a Cámara de
Comércio, lndústria e Navegación xa en
1886, permite sen embargo que os deputados
do seu distrito, non só non servan de valedores
dos seus intereses, senón que mesmo figuren á
cabeza das teses contrárias? T éñase en con ta
que o arraigo do caciquismo da Restauración
baseabase precisamente en ser correa de transmisión dos intereses locais. Non será o caso de
Galiza. En Vigo, por exemplo, Eldu?-yen pasa
25 anos de deputado nas Cortes e Angel Urzaiz, que o sustituiu, coarenta, exercendo, ante
todo, de políticos madrileños.
_, O . historiador Xosé Ramón Barreiro oferece
unha sorte de explicación <leste fenómeno, ao
resaltar a orixe foránea (os cataláns na conserva, por exemplo) dunha boa parte da burguesía galega. Segundo el, os antigos fidalgos rurais, intermediários no cobro dos foros, non estiveron atinados ou non quixeron converterse
en empresários.

A tese poderia res~ltar válida, se non fose porque unha boa parte da burguesia é galega por linaxe, mesmo algunha viña da baixa nobleza, corno sucedeu no resto de Europa. Porque non defenden no terreo político os seus intereses? Porque non se organizm como os cataláns? Os conserveiros fixeron multitude de xestións, durante
décadas, en contra do arancel que gravaba a importación de folla de lata, pero nunca procuraron un correlato político ás suas reivindicacións. A loita no seu distrito era a establecida
entre conservadores e liberais, igual q~e en Madrid. Polemizaban no Faro e na Concordia, pero
nengún deputado defendía o que de veras tiña
importáncia para a maioria dos seus vota;1tes.
Un sucesor actual desta· burguesía, Alberto
Duran, permaneceu doce anos de deputado
n;:i.s Cortes sen ter expresado practicamente
nunca unha opinión a favor da sua cidade. O
único que se sabe del é que organiza a regata
Cutty Sark. O mesmo se poderla dicer de
Adriano Marques de Magallaes e de todos os
demais, tanto respondan á divisa conservadora
como á socialista. Once dos vinteseis deputa-

BJ~g

N2 ~ERNE

Ricardo Varela,
coordenador
provincial do PSOE
en Lugo

0 COLONIALISMO COMO ÚNICA EXPLICACIÓN
SATIFACTÓRIA. En 1888 o govemo español retirou o arancel a aqueles fabricantes que destinaban un produto importado á produción dun
ben exportábel. Pésie a que a lei do 88 era tardia
e de sentido común, até 1909 o .govemo non ·
permitiu, con diversas disculpas, que os conserveiros se acollesen a ela. Comprarlle aos bascos
.a folla de lata para fabricar as conservas, en lugar de importala, supoñia debido ao arancel, un
40% de recargo. A criáción dunha zona franca
en Vigo foi pedida formalmente en 1901 e concedida en 1947. Na Memória de Obras do Porto
de Vigo de 1910 fálase dun "retraso de cincuenta anos" na "proposición pedindo aó Estado a
subasta da concesión do porto e a lei de subvención para o mesmo de 25 millóns de pesetas". A
época na que isto se ·producía era a da Restaura. ción, caracterizada polo tumo entre liberais e
conservadores e polo caciquismo. Que facian os
políticos galegas? O ministro de Facenda e deputado por Lugo, Cos Gayón, estimou que a indústria pesqueira non tiña futuro, en tanto que o
da siderúrxfa era brillante, tomando posición en
contra dos conserveiros galegos. Outro ministro
galego, González Besad~ opúxose até o último
momento á eliminaciór do arancel que afectaba
aos conserveiros. Nm1 era esta a actitude dos
seus colegas bascas que defendían con coeréncia
a siderometalúrxia do Norte. O conservador
Gabino Bugallal presentou en 1914 un proxecto
de lei de Zonas Francas, pero non presionou para que se criase unha en Vigo, como demandaba
a burguesia local.

2

'En Castroverde
otránsfuga foi
oalcalde do BNG, non
os que marcharon
·dese grupo'
Hai noticias de que o actual
alcalde de , Castroverde e
dous ex concelleiros do
BNG poderian integrarse no
PSOE.
Burguesia viguesa a comezos de século na rua do Príncipe.

'Por que a poderosa e relativamente organizada
burguesia viguesa permite ·que os deputados
do seu distrito, non só non servan de valedores
dos seus-intereses, senón que mesmo_figuren á ca9eza
das tese_s contrárias?"
dos galegas da lexislatura anterior non presentaran nengunha iniciativa referente ao noso
país en catro anos. En total, das 685 iniciativas que chegaran á Mesa das Cortes entre
1992 e 1996, da man <lestes 26 deputados, só
186 se referían a Galiza.
Igual que no século pasado, a ideoloxia e a política corren por un lado e os intereses da sociedade, mesmo da burguesía, por outro. Non se
pode, ben é verdade, xeralizar· esta afirmación a
todos os sectores e a todos os casos, pero nos aspectos estratéxicos para o país ninguen poderia
desmentila. Escisións desta magnitude existiron
e existen en moitas nacións, pero son o tipo de
fenómenos que provocan as grandes crises, de
tal modo que a esquizofrénia respeito do poder
adoita a durar pouco. Se aquí a escisión se
perpetuou durante décadas e mesmo durante
séculas, só pode ser debido a que o poder político reside fora do próprio país e iso en termos
políticos e económicos recebe o nome de colonialismo. Aquel que deixa o mundo tural, desde
o fidalgo do XIX ao labrego de hoxe, abandona
n on só unha sector produtivo, senón tamén unha língua, unha cultura e todos os sinais que o
identifican co país. Despréndese da sua pel para
vestirse coa do colonizador, único modo que
ten, presinte, de lograr o ascenso social dentro
dun réxime dirixido por un Estado alleo. Cada
chamada da identidade galega, que vaia máis
alá do puro enxebrismo, é respostada por el con
extrema viruléncia, coma se dunha arneaza de
volta atrás se tratase. A ideoloxia que se extende por unha sociedade ten a sua orixe alí onde
está o poder. Aquí esa ideoloxia é reproducida,
con mimetismo marcial, por burgueses, comerciantes, labregos que queren ascender e obreiros. Pénsese nos líderes de CCOO facendo rexou ba e increpando, nos anos 77 e 78, aos
membros do SOG por falar en galego.
PERO QUE PASA COS TRABALLADORES? No
primeiro trimestre <leste ano 1 o ,paro aumentou
en Galiza nunhas dez mil persoas. Non se debeu
maioritariamente á reconversión, nen a saida
de indivíduos do agro, senón a caida do emprego na construción. Este sector emerxe -cando
hai obra pública e cae cando non a hai. Que fai
o PP coa obra pública? Pois darlle as contratas

ás grandes empresas de fora: CubiertasMZOV,FCC, Ferrovial, etc. Estas empresas non
mandan nen unha máquina a Galiza, porque
traballan através de subcontratas. A subcontrata si é galega, pero a marxe principal de beneficio . queda en Madrid. As de aquí teñen que
arriscar e pagar menos aos traballadores. Que
pasou ultimamente? Que ás subcontratas, fan á
sua vez, outra subcontrata. O escalón empresarial galega é o segundo ou o terceiro. Os benefícios van quedando polo camiño e ademais as
institucións tardan moito en pagar. A ubcontrata da subcontrata debe suportar entón unha
insostíbel situación financeira. As exixéncias
do traballo fanse máis duras e ás veces os traballadores van ao paro, porque a empresa quebra.
O panorama é ainda máis rechamante se ternos
en cont~ que a lei non con~empla a subcontratación. E dicer, abondaria con que se cumprise
a lei para que esta situación rematase ou se reducise nun grao importante. Hai uns poucos
meses alguns construtores fixeron un intento de
protestar, pero a contundente vitória eleitoral
do PP trouxo de novo o medo. O partido conservador razoa sempre tomando a Madrid como
referéncia. Os seus altos cargos só esperan que
soe un teléfono desde o que se lle ofereza o salto
para algun ministério. Esa é a sua ideoloxi(l, a
sua opción de vida. Galiza representa unicamente o seu coto de caza. Todas e cada unha
das decisións polític;:as da Xunta están pensadas
cunha finalidade eleitoral. Nunca cun prox~cto
de país, nen ainda que ese proxecto serva para
beneficiar á burguesía.
Cal é problema fundamental hoxe, xa que lago? ¿O das contradicións internas entre o
construtor a piques de arruinarse e o obreiro
·sen traballo ou entre ambos e os partidos estatais que non defenden os intereses nen de uns,
nen de outros, senón os intereses de fora e que
están a acabar cos dous? É certo que hai emptesários galegas que gañan cartos e cuxa situación non é abarcábel con esta análise.
T ampouco se trata de negar as contradicións
de .clase, por outra parte evidentes, mesmo
cando os intereses da burguesía non están debidamente representados no campo -político.
Pero o problema central, a chave do cámbio,
segue a ser a mesma. +

Sobre esa cuestión , non hai
nada de momento e eu tampouco teño moita información
sobre como se están a desenvolver as causas. Unicamente sei que os compañeiros da agrupación local de
Castroverde , que colaboran
co governo municipal, mantiveron alguns contactos tanto
co alcalde como con dous
concelleiros que no seu dia
abandonaron o BNG, pero de
momento non hai nengun
acordo firme.
Está a favor da integración
dos ex concelleiros do
BNG?
Non teño ningunha opin ión
concreta e completamente
meditada porque estou á expectativa. Cando desde Castroverde fagan algunha oferta
determinada, falarei con eles
se é necesário e terei unha
reunión coas persoas que se
queiran integrar no Partido
Socialista. A partir dese momento , o partido tomará a decisión que estime máis con veniente, pero será debidamente meditada.
Pero eses concelleiros son
tránsfugas, abandonaron o
BNG.
Non coñezo polo miudo como
foi o proceso acorrido en
Castroverde porque levo
dous meses como coordena-'
dor provincial, pero sei que o
que sucedeu foi bastante
anómalo.
En xeral, apoiaria a integración de tránsfugas no
PSOE?
Polo que sei eu, o caso de
Castroverde toi bastante peculiar porque foi todo o grupo
do BNG o que abandonou
esa formación política e quedo:.i só o alcalde, que inicialmente governou en solitário e
despois foi derrotado nunha
mor,ión de censura. Neste caso r-.on sei se é transfuguismo
o que fixeron os que marcharon ou o que fixo o alcalde,
que quedou só. Por iso creo
que non convén xeneralizar
porque xa digo, máis ben o
tránsfuga foi o alcalde.•
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Opleno. do éoricéllo ratificou os cámbios nos estatutos que regulan aentidade .
.

:

Pérez Varela non pode·
nomear unilateralmente ao Xerente do Consórcio
tural do 2000 e as actividades e
programas culturais.

9*P.C.

O intento do conselleiro Xesus Pérez Vareta de tomar o control
do Consórcio da cidade de Santiago através do nomeamento dun
xerente proposto por el mesmo, o Xefe de Servizos da Xunta Anxo Garcia Cabrero, non poderá facerse efeitivo a non ser que as
tres administracións que forman parte do Consello de Administración da entidade asi o acorden. Polo momento, o alcalde da cidade e presidente do Consórcio, Xerardo Estévez, xa anunciou
que non apoiaria ese nomeamento. O pleno extraordinário no
que se esperaba debater este asunto, celebrado o pasado Venres
15 de Maio, rematou en cinco minutos sen que se chegara a nengunha conclusión, alén de ratificar unha modificación nos Estatutos através da que se especifican as competéncias do xerente.
Os Es1a1utos polos que se regula
o Consórcio de San1iago non permiten o nomeamento unilateral
da figura do Xerente. Segundo
queda especificado no articulado
do texto, para nomear á persoa
que ostente ese cárrego se "exixirá anuéncia das tres administracións", Xunta, Administración
central e Concello. Alén diso, os
Es1atutos tamén prevén que sexa
o próprio Presidente do Consórcio, cárrego que detenta o alcalde da cidade, Xerado Es1évez,
quen propoña ao designa1ário.
Segundo esta regulamentación,
o in1ento de Pérez Varela de facerse co con1rol da entidade
dándolle a xeréncia a unha persoa de confianza, nomeadamente ao Xefe de Servizos
da consellaria de Xus1iza e Interior, Anxo Garcia Cabrero, carecería de lexitimación legal, ao
igual que estarían deslexitimadas tanto as declaracións da
concelleira do PP Maria Xesus
Sáinz como as do próprio presidente da Xunta, Manuel Fraga

Nestor Rego explica que desde
que o PP está no Governo central e Pérez Varela á frente da
Consellaria "téntase diminuir a
capacidade do Concello, que é
a administración que menos
cartos aporta, pero a que máis
motiva a existéncia do consórcio". A modo de exemplo sinala
que no exercício do ano 97,
desde o Consórcio puxéronse a
libre disposición da Consellaria
de Cultura 100 millóns de pesetas "sen nengun tipo de fiscali zación e sen ter a seguridade
de que investiría eses cartas en
Santiago". Esa partida incluíase
no capítulo IV, de transferéncias
a Organismos da cidade, como
a Real Filarmonía, o Auditório, o
IGAEM , a Fundación Granell, o
concello e actividades culturais.

lribarne, que aseguraba que no
caso de continuar as discrepáncias á hora de designar á persoa axeitada para o pasto "prevalecerán os critérios das forzas
maioritárias que máis aportan".
Mália estas declaracións, neng u nha das administracións é
maioritária no Consello de Administración, xa que o presidente é o alcalde da cidade , hai
dous vicepresidentes, un como
representante da Administración central e outro da autonómica -Pérez Varela- e 6 vocais , 2 a proposta do Concello,
2 a proposta do Governo galego e 2 a proposta do Governo
central. Canto aos cartos que
aporta cada administración , se
ben o concello só pon un 5% do
total, un 35% a Xunta e un 60%
o Governo estatal, os recursos
son para investir na cidade , polo que o papel que xoga o concello é fundamental á hora de
decidir as obras ou servizos cara os que se destinan os orzamentos cos que conta.

O Conselleiro Xesus Pérez Varela.

Modificacións estatutárias
Sen embargo, atendendo ás palabras do xefe do Executivo, estaríase abrindo a posibilidade de
impor o cárrego pola via política,
xa que segundo o concelleiro do
BNG, Néstor Rego, non se pode
facer efeitivo ese nomeamento
"pola via estatutária". Oeste xeito, e tendo en conta que das
tres administracións que forman
parte do Consello de Administración, duas están governadas
polo PP, a fórmula a empregar
seria a de paralizar as actuacións do Consórcio como método de presión para que se acabara optando polo xerente elixido por Pérez Varela.

Tentativas de control
A sintonia de intereses entre a
Adminstración central e a autonómica, toda vez que en ambas governa o PP, púxose de manifesto
nos últimos exercícios. O Consórcio é unha entidade moi atractiva
para os intereses políticos das
distintas administracións, tendo
en canta as elevadas cantidades
de cartas que manexa, 6.814 millóns de pesetas de investimento
total para o ano 1998, que quedan en 4.065 millóns se se restan
os gastos financeiros. Estes cartas están destinados a promocionar o Xacobeo 99, a Capital Cul-

O pleno extraordinário do concello de Santiago, celebrado o
pasado Venres 15 de Maio, non
durou máis de 5 minutos, sen
que chegara a producirse nengún debate. Os novos Estatutos
foron ratificados por unanimidade e só introducen pequenos
cámbios na liña de precisar as
funcións do ~erente.
Nos anteriores Estatutos , as
competéncias da persoa que
asumia esa función -nestes momentos segue exercendo no
poste Mar Rodríguez- limitábanse a asegurar a "xestión ordinária dos asuntos da competéncia do Consello, baixo a inmediata direción e dependéncia
do presidente". Coa modificación introducida desaparece esta cláusula, pero segue sendo
responsábel da execución e desenvolvi mento dos acordes do
Consello de Administración.
Na definición das suas funcións
ó Xerente asume a xefatura do
personal e de todos os servizos;
a contratación de obras e servizos cuxo importe non subrepase
o límite estabelecido polo Consello, a disposición e ordenación de
gastos, tamén atendendo aos
critérios estabelecidos polo Consello, a elaboración de proxectos
de orzamentos, a programación
plurianual e a memória anual de
rendición de contas- nos termos
estabelecidos. O Consello de
Administración segue sendo, xa
que lago, o organismo que define as liñas de actuación e controla a actividade do xerente, que
mantén o seu caracter de xestor
e executor destas decisións.
)

Fontes do concello sinalan que
o governo municipal apostará
de novo por Mar Rodríguez para
ocupar o cárrego, tanto pala experiéncia acumulada nos 5 anos
que leva na entidade como pola
capacidade e cualificación demonstrada nas probas que tivo
que superar para aceder ao
pesto. O nome definitivo coñecerase tras da reunión do Consello de Administración, que non
ten atnda unh-a-data fixada. •
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Durante horas manifestaron as suas demandas na praza do Obradoiro

Dumbria transládase a Compostela para exixir un centro da ESO
.

.

Romero é o cura das parróquias
de Dumbria e Verdeogas ademais de mestre de relixión na
escola de Vimianzo. Alén de
guia espiritual, apoia aos viciños
nas suas demandas colocándose mesmo á frente das manifestacións . "O cura ten que identificarse cos problemas que afectan á xente do médio no que está", explica, "esa é a primeira
condición para ser cura, e coido
que este é un grave problema
que precisa da solidariedade de
todos".

-0- PAULA CASTRO

O pasado Venres 15 de Maio,
24 autobuses procedentes de
Dumbria e numerosos automóbiles particulares transladaban
aos habitantes do povo a
Compostela para demandar un
centro da ESO. Esta non é a
primeira protesta que protago·nizan as nais, pais, avós, rapaces e viciños. Nos últjmos meses xa houbo peches na escola, na catedral de Santiago,
manifestacións e actos públicos de protesta. Consideran
que deixar a Dumbria sen un
centro de Secundária Obrigatória é unha discriminación e
aseguran que agora xa non
van dar marcha atrás, mália a
administración facer ouvidos
xordos ás su as · peticións.
Daniel Costa non ten tillos en
idade escolar pero transladóuse
a Compostela cos seus viciños
e familiares porque "ten que estar todo o pavo xunto. Non podemos consentir que nos fagan
esto, que nos deixen sen un
centro para que estuden os nosos rapaces". Asegura que en
Dumbria todas as actividades
paralizáronse para poder sumarse á protesta. As máis de
2000 persoas que participaron
na manifestación constatan as
suas palabras. "Pecharon os bares, os comércios, os supermercados, até pe~hou o concello".
Ramón Lires, outro dos viciños
que acodiu a mobilizarse explica que a sua ásisténcia débese a que "non podemos consentir este desprezo. O concello quedará dividido en catro
zonas e os rapaces van ser repartido.s por distintos ·centros.
Vemos que os que son de pavo teñen solventado o probl_em a, repártense primeiro as
prazas entre os rapaces das vi-

Hábitat disperso

"Non podemos,consentir este despre~o", afirmaban os manifestantes.

las e logo, se sobran prazas,
van os rápaces das aldeas. Estamos totalmete discriminados
e ao final serán os nosos nenos os que teñan que desprazarse máis lonxe''.

A. PANARO

ción teatral na que o personaxe
principal era un Celso Currás
caracterizado como o mao, ao
que os nenos, ataviados para a
ocasión, pregaban que lles
construira o centro da ESO no
concello.

Logo de percorrer as ruas da
zona vella compostelana, os
Os rapaces coñecen polo miudo as causas que prnvocaron
manifestantes xuntáronse na
praza do Obradoiro, frente ao
as protestas dos seus pais e
as suas próprias. Sandra CaPazo de Raxoi, para amasar a
sua protesta contra da decisión
nosa ten 12 anos e estuda primeiro da ESO no Coléxio Púda administración . Durante várias horas e· diante dos atónitos
blico de Baiñas. Ainda que é
turistas que visitaban a catedral· moi no.va sabe ben porqué viafixeron todo o ruido posíbel para
xou a Compostela. "Para facer
que a sua preséncia ·non pasara · terceiro da ESO terei que ir a
desapercebida. Houbo cacerolaun centro en Vimiañzo ou en
das, canoións adicadas á conCee. Todos os rapaces estasellaria e até unha representamos aquí para que saiban que

queremos facer a Eso en Dumbria e non ter que ir máis de
média hora en autobús a outra
vila".
Esta non é a primeira visita que
realizan os viciños de Dumbria a
Compostela. Cando se adiantou
a proposta da rede de centros e
á vista de que a consellaria de
Educación non tiña previsto un
centro de secundária para a vila, as nais e pais organizáronse
e protagonizaron as primeiras
mobilizacións. Cando se comezou a discutir o Mapa definitivo
apresentaron "todos os recursos
no tempo legal", explica Ramón
Romero, "pero acabaron sacando a rede oficial sen ter en canta as nasas peticións".
.....,._

•;-

OConsello lnteruniversitário denúncia estas práticas discriminatórias

O concello de Dumbria ten uns
5.000 habitantes, pero a diferéncia de outros concellos galegos
carece dunha agrupación tipo
vila que lle identifique. A povoación espállase nas distintas aldeas e parróquias que o conforman o que dificulta as comunicacións. Esta circunstáncia multi pi i ca o tempo de desprazamento dos nenos a- outros concellos para estudar a secundária
obrigatória. Mália ter posta en
coñecimento da administración
este problema para xustificar as
suas demandas e logo de manter várias ·entrevistas -a última
o 24 de Abril- desde a consellaria contestóuselles que "a estrada é moi boa e os nenas de
seguida chegarian aos centros
dos outros concellos ", explica
Romero.
Para os habitantes da vila, a
Xunta demonstra unha falta de
respeito cara a democrácia porque ''todos os pais e nais estaban mobilizados e nen sequer tiveron a delicadeza de achegarse para talar con eles, non lles
interesaba coñecer os seus problemas", matiza o párroco quen
engade que "non tiveron en conta as nasas razóns e agora non
irnos dar marcha atrás".•

.

...""'.

Centros·privados dan expedientes
de sobresaiñte a alunos de FP para copar as prazas na Universidade
.....

*

PAULA BERGANTIÑOS

Á falta dun mes excaso da celebración das probas de selectividade volve a porse de manifesto
o temor a que os centros privad os aumenten as notas dos
seus alunes para facilitarlles a
entrada na Universidade. A sospeita dun estud~nte ourensán
puxo de manifesto que centros
privados de Vigo e Ourense
conceden aos alunos de Formación Profesional expedientes de
sobresainte para asegurarlles
as prazas reservadas para este
ciclo en Escolas como Enfermeria ou ·Fisiotérápia. A Comisión
lnteruniversitária xa denunciou
esta situación ante a Consellaria
de Educación en Xaneiro e que
esta ainda non respostou.
Nun escrito apresentado ante a

Universidade de Vigo, a Camisón lnteruniversitária de Galiza
(CIUG) e o Valedor do Povo, un
estudante denunciaba que das
15 prazas reservadas para FP
na Escola de Enfermeria de Ou- rense o ano pasado, 13 concedéronse aos alunos, que con
. expediente de sobresainte, procediari do centro privado da cidade coñecido como San Mar- .
cos. O estudante sospeitaba
que este centro subia as notas
dos seus alunos para asegurarlles a praza na Universidade.
Hai tempo que en Ourense- se
viña producindo un desfase bastante significativo entre o número de titulados de FP que accedian á escala de Enfermaria
procedentes dos centros públicos
12 de Outubro e
Politécnico, e o privado San

...

Marcos. "Habitualmente o alunado do centro privado copaba
unha porcentaxe moi ampla das
prazas ainda que até agora nunca se cuantificara oficialmente
-explica Antón Gómez da C IG
-Ensino- O que se sabia era
que este. alunado con expediente de sobresainte fracasaba lago no seu primeiro curso universitário, cousa ql!e non ocorria
cos poucos que accedían doutros centros públicos".

-

ción en coñecemento da Conseen Cangas e outro na Coruña.
llaria de Educación. "A CIUG realizou un informe -sinala o seu
Na actualidade a CIG tenta compresidente Xosé Miñones- de- , probar out.ras irregularidades no
centro privado. A central sinala
nunciando a existéncia de deterque o alunado procedente de FP
minados centros de FP que ou1 non recibe· asignaturas comuns
torgan cualificacións de sobredurante os tres cursos que marca
sainte con xenerosidade manifesa lei senon que nalguns casos só
ta, que trae consigo agrávios
as cursa durante dous anos e
comparativos frente aos alunas
neutros, como por exemplo no
procedentes doutros centros e inque atinxe á matéria de Lingt,Ja
cluso doutros colectivos de FP''.
Galega, danllas por recibidas.
O Valedor do Povo ten admitido
Denúnciase tamén q~e profesoNeste centro privado o pasado
rado que colabora co centro San
a trámite a denúncia e a CIUG
Marcos, no Politécnico distínguecurso na rama sanitária conqueri- · sinala que non pode facer máis
ron nota média de sobresainte o
se por calificar á baixa. O estuque constatar o elevado número
27 por cento dos alunes que rede sobresaintes n.o citado centro
dantado do ensino público celemataron en Xuño, cando a média
brou o pasado 14 de Maio unha
e neutros do país como o Vivas
soe acadar o 3 por cento no me- · de Vigo no que 25 estudantes
mobilización na cidade para facer,
llar dos casos. Nun comunicado o
acadaron a media de 9. Segunentrega na delegación de EducaCIUG confirma está prática discrido o organismo, en .anos anteción das sinaturas recollidas en
contra desta situación e demanda
minátoria e comunica que no
riores feitos coma iste conlevame~ de Xaneiro puxo esta situaron o peche de dous centros, un
que se clarifique todo o asunto•

GALIZA

13

ANOSATERRA

. 21 DE MAIO DE 1998

N2 831 -ANO XXI

Orexedor converteu oconcello galega no principal mecenas d9 Extremadura Clube de Futbol

Xosé Vicente Solarat,
alcalde da Rua e embaixador de Almendraleio
.(>. H.V.

Ao Extremadura Clube de Futbol, de Almendralejo, saiulle un
siareiro ben cumpridor. Trátase de Xosé Vicente Solarat, alcalde da Rua de Petin pota formación política Rueses Unidos
Adiante e coaligado co PSOE
boa parte do mandado da actual corporación municipal. Vicente Solarat segue á equipa,
paga as suas contas con cartos públicos e até quer irmanar á Rua con Almendralejo.
Sábado nove de Maio, o Extremadura xógase en Ourense o ascenso á primeira división do futbol español. Dous mil afeizoados
extremeños apoian á sua equipa
e, xunto a eles, cóbado con cóbado, unha delegación de rueses
encabezados por un siareiro de
excepción: o próprio alcalde da
Rua, que enfervorecido animaba
á equipa de Almendralejo.
A presenza dun grupo de rueses
en Ourense animando ao Extremadura ruborizou a máis de un viciño de Valdeorras, pero a vitória
de cero a un para o Extremadura
non afectaba ao Ourense, que
quedaba pola metade da táboa, e
si ao Extremadura, que acadaba
o seu ascenso directo a primeira.
Exultantes e ascendidos, recen
rematado o partido, os siareiros
do Extremadura marcharon en
autocar cara á Rua, onde unha
festa rachada -pagada polo concello da Rua- agasallou aos de
Almedralejo. Dous mil afeizoados
paparon e beberon de balde: 350
quilos de polbo, 2.500 chourizos
e sardiñas e empanada a esgalla.
Total, en torno a un millón de pesetas procedentes das arcas municipais. Rematada a paparota,
todos os afeizoados marcharon
seguidiño para Extremadura.
O Martes doce de Maio, nunha

Unha proposición apresentada
polo BNG no Congreso dos
Deputados solicita que o galega sexa a língua oficial na comarca situada entre os rios Návia .e Eo, que está enclavada
administrativamente na província de Oviedo. A razón da proposición é a necesidade de recoñecimento dos seus plenos
direitos lingüísticos á comunidade galega talante e evitar
que a nasa língua remate convertida nunha variante dialectolóxica do asturiano. A proposta
realizouna 'o deputado Francisco Rodríguez aproveitando as
primeiras discusións de reforma do Estatuto de Autonomia
de Astúrias. •

Acusan de malversación e
falsificación
ao alcalde de Portomarin

O conceilo da Rua pagou un millón de pesetas ~ unha paparota para a afeizón do Extremadura canela esta equipa xogou co Ourense.

reunión da Comisión de Facenda do Concello, o secretário municipal da Rua pedia moderación nos gastos aos membros
da equipa de governo. Desde
1996 están impagadas facturas
por valor de 63 millóns de pesetas. Dito e feito, tres dias despois, Venres 15, o alcalde e unha delegación da vila partia para
Almendralejo para asistir ali ao
último partido da liga xogado
polo Extremadura. A comitiva
botaría até o Domingo 17 para
estabelecer contactos cara irmanar A Rua con Almendralejo.
Fervor extremeñista

A paixón extremeñista de Solarat venlle desde hai duas tempadas, cando o Extremadura ascendeu á primeira división. Da-

quelas invitou -gastos pagos- á
equipa a facer a pretempada na
Rua, oferecendo as instalacións
deportivas municipais.
En quince dias, trinta persoas
que compuñan a delegación do
Extremadura fundiron tres m-illóns de pesetas en gastos tan
dispares como hotel ou 549 xelados para os xogadores. Deses cartos, o concello houbo de
pagar dous millóns. O millón
restante procedia dos ingresos
en billeteira polo partido amigábel xogado co Ourense. O ano
pasado, o Extremadura, descendido a segunda, repetiu tan
económica operación con simi- ·
lares dispéndios.
Xosé Vicente Solarat é un home de procedéncia popular, foi

director xeral de Património
nun dos governos Fraga pero
perdeu o pasto .palas disputas
internas dentro do seu partido,
do que finalmente foi expulsado. Politicamente orfo, criou
Rueses Unidos Adiante e
concorreu con éxito -ás elei~
cións municipais, onde obtivo
seis concelleiros, frente a catre
do PP, dous do PSOE e un do
BNG. A primeira parte do seu
mandado, governou coaligado
co PSOE, até que este partido
abandonou sob a excusa da
construción dunha planta em- ·
pacadora de lixo. Foi un aceno
de cara á galería, cando un dos
concelleiros de Rueses Unidos
Adiantes marchou ao PP, Solarat non quedou desamparado,
o PSOE botou unha man sempre que houbo de facelo. •

Opopular Manuel Maria Neira condenado apagar os oito millóns desaparecidos da caixa de recadación

Despois do fallo do Tribunal de Contas
continua a via penal contra o ex alcalde de Foz
O fiscal de Viveiro incluiu, na causa penal contra o ex alcalde de
Viveiro, Manuel Maria Neira (PP),
a senténcia do Tribunal de Cantas contra o político e dous funcionários municipais pala desaparición de oito millóns de pesetas da
caixa de recadación do Concello
de Foz. A actuación do fiscal de
Viveiro enmárcase dentro da reapertura de dilixéncias contra Neira
pola desaparición deses cartas,
despois de que o Governo local
apresentase un recurso contra a
decisión da Audiéncia de Lugo de
archivar o caso. O recurso fora
apresentado cando o BNG formaba parte do Governo municipal.
Posteriormente, o Bloque abandonou o executivo porque o
PSOE incumpriu os pactos entre
as duas forzas e os socialistas com ezaron unha política de man
tendida co PP e con Neira.

Solicitan que o galego
sexa língua oficial
na comarca
entre o Eo e o Návia

O Tribunal de Cantas considera
gue Manuel Maria Neira· e cutres dous · funcionários son responsábeis contábeis directos
dun burato de 7.996.548 pesetas, aparecido na caixa de recadación dó Concello de Foz
en Xuño de 1994. Daquelas
producíronse entregas irregulares de distintas sumas que se
aproximan en total aos oito millóns de pesetas, cando do servizo de recadación non poden
sair cartas, porque para iso está a tesoureria. A consecuéncia
da condena, os condenados
deberán reembolsar os cartas
máis os intereses de forma solidária. Asi, a Neira correspóndelle pagar algo máis de seis millóns de pesetas.
Mália que Neira afirmou que
non pagará, de feito, xa está

facéndoo. No seu día, o próprio
Tribunal de Cantas embargou
parte do soldo que Neira cobra
como deputado provincial con
dedicación exclusiva en previsión de que se demostrase que
tiña responsabilidade no burato
contábel.
A condena non implica o abandono dos cargos políticos que
ocupa na Deputación e, unha
das forzas políticas que no seu
dia denunciaron a Neira, o BNG,
considera "escandaloso" que
Cacharro Pardo manteña ria
sua equipa ao "responsábel dun
caso de corrupción". O Bloque
tamén criticou ao PSOE local
por apoiarse en Manuel Neira
no governo municipal e sinalou
que o comportamento dos socialistas en Foz implica "unha
grave irresponsabilidade". +

Neira ten embargado parte do soldo que
cobra como deputado provincial con de·
dicación exclusiva.

A suposta falsificación de documentos e malversación de ·
diñeiro nas obras dunha
campo da festa e da piscina
municipal levan ao alcalde de
Portomarin, Eloi Rodríguez
López, a declarar ao fiscal o
vindeiro 26 de Maio. Primeiro
destináronse sete millósn de
pesetas para as obras en
1991 e, dous anos despois, o
concello aprobou outra partida de quince, cando a piscina e o campo están sen ·
rematar de todo. O fiscal chama ao alcade como imputado
asi como tamén pede a comparecéncia do concelleiro de
Obras por esas datas. Tamén
solicita os expedientes doutras obras como a reforma do
concello dunha subvención
concedida poal consellaria
de Xustiza, Interior e
Relacións Laborais. A denúncia ante o fiscal foi posta po.lo grupo do BNG. •

Oalcalde négase
a dar o nome
de Roberto Blanco
a·unha rua de Cuntis
A asooiacióri cultural "o Meiga-llo" ven de rexistrar no concello
de Cuntis a sua protesta formal
pala negativa do alcalde
·
Eduardo Rey de tratar en pleno
a iniciatia de adicarlle unha rua
e a biblioteca a Roberto Blanco
Terres. A asociación entende
que se trata dunha "manobra
política e un intento de manipulación da laboura que vimos
desenvolvendo en torno á sua
figura". A iniciativa de honrar a
Blanco Torres estaba inscrita
na arde do dia do último pleno
e foi o próprio alcalde, xunto
cos concelleiros do grupo
socialista, o que decidiu postergala até que a asociación cultural apresentara un programa
· de actos, feíto que desde o
Meigallo califican de insólito. O
proxecto da asociación cultural
de honrar ao xornalista, escritor
e político Blanco Torres, asasinado no 36, recebeu o apoio
de máis de cento cincuenta intelectuais e i.mha trintena de
asociacións e institucións.+
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.'Faltao empresários e
. sobran avogados,
cúrás e militares'

/

Galiza ten bos ·empresários,
pero non son moitos", sinalou
o protesor de economía madrileño ~milio Ontivei'os que
pronunciou unha conferéncia
no Centro C,ultural Caixavigo
o pasado dia 18: Ontiveros
afirmou tamén que cómpre
criar estímulos para que
"emerxan talentos capaces
de empren9e r".
·
Como conclusión , dixo que
"os mellares capitais
humanos deben ir a esta función, no canto de dedicarse a
ser avogados do Estado, cu·ras e militares".+

O Ba.nco Mundial
árruinaria ~s EEUU
se lle dése os ·mesmos
-<onsellos que a Africa

Manifestación de traballadores de Citroen polas ruas de Vigo a primeiros deste ano.

Adireción presiona aos traballadores c9n·contrato eventual para qua~~ afilieo a~ SITC

Citroin contrata fora de Galiza·
amáis ~o 80%-dos seus téenicos·
/

4* M . V.

O éxito de vendas, caso da
furgoneta Berlingo, e o aumento subsegulnte de prod ucl ón deu lugar a unha
malor contratación de persoal por parte da empresa
Citroen nos últimos tres
anos. No tocante a inxeñelros
técnicos, suptj!rlores e mandos en xeral, uns 80 dos máls
de cen novos contratados
proveñen de fora de Galiza.
Pésie a que a multinacional
francesa adoita poñer na balanza dos seus éxitos en Vigo, a
cualificación profisional dos traballadores, parece que esta opinión non pode extenderse ao
cadro técnico, cando menos ao
xulgar pelas últimas contratacións. Fontes internas da empresa confesan que "a maioria
dos mandos recén chegados
veñen de fóra de .Galiza".
A situación non deixa de causar extrañeza se se ten en
canta que en Vigo existe, por
exemplo, unha Escala Superior de Enxeñeiros lndustriais
na que están matriculados, no
· presente curso, máis ·de dous
mil alumnos e a afluéncia de
estudantado é cada vez maior.
A mencionada Escala funciona
desde 1976, ano no que comezara como adscrita á Univ-ersid.ad e .de Santiago ... Os seus
profisionais están calificados
ad~mais entre ·os máis capacitado's do Estado. Máis antiga
ainda é a Escala de Enxeñei-

ros Técnicos lndustriais que
neste momento está a ser ampliada con dous noves edifícios.

Centralización en Paris
A decisión de importar cadros
especializados ven coincidir
coa desaparición prática de Citroen Hispania e a centralización en París de todo o grupo

PSA, o · que s.upón un maior
afrancesamento da factoría viguesa. A fábrica máis grande
do grupo é a de Sochaux con
20.237 traballadores. A planta
galega canta neste momento
con 6.638. A centralización do
grupo Peugeot-Citroen parece
preparar futuras aliani:as. con ··
outros fabricantes, dentro do proceso de fusión que estár:i a
.v iver as. principais empresas·

I\1. \ 'rn;A

Expertos en psicolox_ia
Non parer:e comprensíbel que a maioria dos novos encargados de

Citroen señan de Valladolid, Valencia ou Madrid. Moitos do~ ·postos
dé responsabilidade recén cubertos nen sequera precisan de cualifi,
. cación ao nivel de enxeñeiro técnico. ·E o que non pode dicer a em,
presa é que en Vigo ·e no. resto de Galiza ñon hai xente con fP,2 ._ ca,
pacitada para cubrir as prazas de mandos.

. A dirección parece temer a que as novas xeneracións, de sona máis
progresista e integradas na sociedade na que rraballan, non señan .
'
suficientemente severas con traballadores da cadea.
É unhá. nova mostra da sapiéncia da empresa erí matéria de psico,
loxia. A segunda v.e n de mostrála a9 nOJ:?. cumprir co tumo ·de an.,
tigüidade nas demandas de contratación, como a~ordara o pasado
ano cos sindicatos. Citroen ocupou primeiras planas coa sua nova
oferta de emprego. Non se di, sen embargo, que son eventuais e
que unha petición de hai un mes pode ser satisfeita antes que 'un:
ha de hai sete anos.

Os favoritismos Son evidentes. Para manter a situación necesita
dunh2 maíoria no comité do sindicato amar~lo e non a ten g<!.rantizada, de aí que veñan os nervos. •

Representantes do Fondo
Monetário Internacional
veñen de recoñecer no
· Cúmio dos oito países.
máis ricos do mundo,
celebrado- a pasada
semana na lo~alidade
británica de Birmingham,
que a débeda dos paises
máis pobres é impagábel.
Joseph Stiglitz, alto
directivo do Banco
M.u ndial, recoñeceu que
"se os consell05 que
damos en Africa fosen
seguidos en Estados
Unidos, teriamos impedido
arecuperación da
-.
economia
·
· . estadounidense".+ .

mundjais do automóbil. · Esta
evolución é vista con preocupaCión polos empregados, toda
vez que a co_nceritración adoita
a dar lugar a despidos masivos
Ftos centros que a direción considera periféricos ~ .

Presión, da direción contra
os sindicatos.
Desde o ponto de 'vista sindical, a factoria de Vigo vive tamén momentos de tensión. As
centrais, de clase (UGT, CIG e
CCOO) denuncian a presión
que están a .realizar alguns dos
encargados sobre os traballadores récen contratados, para
tratar de que se afilien ao denoh11 i nado Sindicato lndepefJdente,f}e Trabal/adores de Ci{ oen, vinculado á direción d~
efn'presa.
A améaza de non renovación
destes contratos de tipo eventual pesa en grande medida
sobre a actitude deste tipo de ·
. traballadores. Esta prática poderia acabar .en breve prazo no
xulgado, ao considerar as outras centrais que a empcesa
está a "atentar contra a liberdade sindicai". As presións da direción virian orixinadas pola
proximidade de eleicións sindicais internas, previstas para o
Outono. ·
As centr.ais de clase critican tamén a actitude da multinacional
de non resp·eitar algt1ns dos acordes logrados o ano pasado, co.mo o de respeito á antigüi9ade.+

Pescanova desfaise
· de traballadores próprios
.e coritrata ms
Trabailadores de Frigodis, filial
de Pescanova, acusaron á
empresa de de Intentar desfacerse dos 34 traballadores
que se encargan da descarga
.e dasificación das capturas.
Segundo Manuel .Caamaño,
· portavoz da CIG, Pescanova
xa conseguiu desfacerse de
once empregados e agora "a
· carga de traballo repártese
entre os 34 ·traballadores de
·. Frigodis e os das Empres~s
- de Traballo Temporal (ETTsf,
a consecuéncia do cal "dismi-nuen os xornais dos actuais
empregados de Frigodis". +
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Sen Sectorpúblico
empresarial
MANUELCAO

-~A tenéiencia á privatización das empresas 'públicas suministra,

/

OBNG pergunta a~nde foron aparar as subvencións destinadas a DDO

Os tra.ballador·as de Santa Bárbara·

doras de bens ou servizos públicos alcanza no Estado español
· cotas importantes de xeito que pronto o· Estado quedará sen
participación en actividades económicas produtivas. Os Orza,
ment9s nutriránse, entón, dos recurs·os recadados anualmente
da imposición directa ou indirecta.sobre os contribuintes tendo
en conta, ademais, os límites aos que se enfrenta o endebeda,
mento público, segundo o Pacto de Estabilidade que acompaña
~o proceso de unificación monetária europea. Se a isto engadi, ·
mas os Orzamentos da Seguridade Social cuestionados na súa
veracidade con~ábel polo novo líder do principal grupo de opo,
sición, no recente debate no Parlamento.de Madrid ternos que,
cada vez máis, configúrase, un Estado que, para o seu funciona,
mento e operatividade como criador de condicións favorábeis
· para o medre económico e para manter o Estado de Benestar
que se lle demanda pola sociedade, ten cada vez meno instru,
mentos que dependen de sí mesmo e moitos máis que dependen
da vontade dos cidadáns contribuintes, esencialment cam,
biante, e que ha de ser ratificada en cada Orzamento Anual.

impugnan a decisión de Defensa
de sub~ontratar con ·empresas privadas
parte do persoal de Santa Bár"'.'"
rifle deportivo e de material pqra
uso civil.
- bar:a da Coruña. DDO non paOs traballadores da empresou · sen embargo de contar
sa pública Santa Bárbara,
A empresa sosten pola sua parcun solar e de rec;ebir rnillonáque conta cunha factoria na .te a idea de constituir duas no- · · rias cifras de axuda pública,
Coruña, impugnaron a deci- ·vas sociedades privadas, Facorpero non chegou a producir
sión do Ministério de Defensa (Fábrica Cowña Sociedade
nengun disco.
Anónima) dedicada á construsa de subcontratar con empresas ·privadas a produción
ción de armamento e Tegsa
DDO estaba participada no
de diverso tipo de armai:nen-- (Transmisores Eólicos de -Gal-i75% por Eurostor,. empresa prito. O argumento dos empreza), xa instalada en Bergondo e
vada 9edicada tamén á produg ad os céntrase en que o
participada .no 75% pola. basca
ción de discos- duros e encarvínculo entre o .Ministério e a _ Echesa .; no ·15% poi a própria
gada de absorver á ryÍaior parte .
empresa foi establecido por
Santa Bárbara no 10% ·por do persoal da empresa andalulei e calquer privatización · Sodiga. Esta iniciativa conta co
za de San Caries, .igualmente
obrig~ á modificación da
~mparo da Xunta e nun princíadscrita a Santa Bárbara. O
mesma através do Parlamento.
p i-o fo,i apoiada tamén por
p·roxecto· andaluz fracasara sen
CCOO e UGT que ultim~mente
chegár a poñer nengún disco
Os traballadores da Cor-uña envolvéronse atrás, para _unirse á
no mercado.
cóntranse pendentes neste mo- - po.stura da CIG.
. mento da concesión de fabricaOs traballadores denunciaran
ción do novo fusil para as ForDesconfianza pola
. no seu dia a decisión do Consezas Armadas que deperá decidir · experiéncia de ~DO
116 de ·Administración de Santa
o governo centrar o próximo
Bártiara de desv.iar 2.800 ao
mes de Xuño. Tanto a. CIG, coA desconfianza dó comité de
proxecto DDO : CYs depu·tados
mo CCOO e UGT defenden · ó
empre-sa vese acentuada pola · do BNG · nas Cortes veñen de
mantenimento da factoriá e os · expetiéncia de 000, e~mpresa
reclamar ante o governo central
proxectos de fabricación dentro
que pretend.ia construir discos
información sobre o destino final
da mesma deste f~sil, do novo
duros · e que. acolleria á grande
dese diñeiro. •
*M.V. ·

e

NOVIDADES DE A NOSA TERRA
! -

Sindicalistas e RebeldeS
de Úionisio .Pereira
Crónica d_o proletariado galeg~ que se conformou
preferentemente en tomo ás correntes ob~eiras
de raigame lib~rtaria. o historiador insista no apaix~nánte ,
perfil dalgún dos máis sinalados' líderes anarquistas galegas
no mntexto do séu labor societário a xeito de acción
cultural, xornalística e sindical:

e.

COLECCION PRENSA E CRIACION

A

EDICIONS

AIOl&DBBA

A eséncia dos chamados
monopólios naturais vese afectada
por a liberalización da maioría das
,, "
econom1as
Estamos diante dunha tendéncia xeralizada en Europa e na
maioría dos países do mundo. En realidade, o proc o de unión
monetária europea e a globalización económica exclú m itas
·das avantaxas coas que contaban ·as empresas públicas. A pr&
pria eséncia dos chamados monopólios naturai vese afectada
polo cámbio de escala e a liberalización económica e comercial
da maioría das economías. Os rendemenws crecenres a escala xa
non actúan nos niveis das economías de tamaño médio como a
española senón que se da -o salto a escala global e sobre tod eu,
ropea. Por exemplo, as compañías aéreas de bandeira e tán con,
denadas a desaparecer no curto prazo, pola imposibilidade de
rnmpetir nun mercado de·servizos aéreos ~sencialmente global.
··As alianzas entre unhas compañías e outras son o paso intermé,
dio cara a coñstitución de grandes grupos empresariais no sector
que operarían a escala mundial e estarían capacitados para for,
necer a prezos máis competitivos uns servizos en cantidade e ca,
' tidade superior aos das próprias empresas "nacionais". Procederá
nesta nova situación potenciar e dotar de eficácia aos Tribunais
da Competéncia Global que haberán de regulamentar e controlar as posíbeis prácticas mo129polistas ás que se verán tentados os
grandes grupos empresariais que sobreviven nesta loita. Non hai
máis ca ver as fusións e absorció~s entre o~ grandes conglomerados ~mpresariais de todo o planeta para concluir que cada vez
son menos os sectores que poden aducir a súa importancia "na,
. cional" como ele~ento que os poida protexer das apeténcias de
. fortes _competidores doutras·áreas económicas.
Neste contexto, o governo español trata de ápurar o ritmo das pri,
vatizacións e axiña será história o noutrora poderoso sector públi,
co. Nós podemos ollar con tranquilidade· esté proceso pois case
nada prÓprio 'temos que vender, quedando tamén pouca cousa das
posesións estatais aquí. Para o futuro desenvolvemento económico de Galiza .n on está claro que sexa millar ser propiedade do Es,
tado español ca de calqueira multinacional ou empresa privada.+
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Reportará máis benefícios .que todas as realizadas en 1997

.Iniciase a privatización total de EndeSa..
sen que OGoverÍ1o se comprometa,·o,réinvéstir nas Pontes
O Luns 18 o Governo central
abriu o prazo para realizar as
peticións de compra na oferta
pública de venda do capital
de Endesa que quedaba por
privatizar. Coa venda deste
33% culmínase a maior privatización feita polo Governo
central e péchase unha operación que lle reportará ao Estado máis benefícios que todas
as realizadas durante o 1997.
Namentres, segue sen existir
un compromiso por parte do
Governo central para que
parte dos benefícios compensen á comarca das Pontes.
Na oferta pública de venda de accións, os investidores particulares
poderán solicitar títulos a partir de
200.000 pesetas e até un máximo
de dez millóns. Teñen até o próximo 5 de Xuño para facer a solicitude de títulos. Coa venda, o Governo central espera ingresar até
un billón e médio de pesetas.

Con
esta
operación,
coa que a
empresa pasa a ser totalmente privada, conso1í dase a negativa a que
unha parte
das gañáncias do grupo compensen as zonas
que padeceron a sua expoliación e
que sofren
as
canse- z
cuéncias me- ·g
dioambientais deriva- m ,.,
das de cen- ~ .!\
trais térmicas ~~"'---""-----'--'-'~~
como a das
Pontes·. Asemade o Estado perde unha preséncia determinan-

~lano

de infraesJruturas

-Nunha Jnterpelac;:ión ao -Governo
central no· Pleno' dó Congreso do
Mércores 20, o BNG fixo pública
suc¡i. oposición á privatiza_ción e
·volveu .reclamar que unha parte
_significativa dos ingresos deriva- dos desta privatización se investisen en irifraestruturas e tecido
produtivo nos territórios nos que.Endésa tirou importantes benefí. cios a partir das suas matérias
primas· e da instalación de centrais térmicas. Esta demanda xa
aparecía recollida nunha iniciativa apresentada por esta formación en Xullo de 1997, na que tamén se solicitaba a elaboración
conxunta entre ci Governo central e as comunidades autónomas afectadas polas actuacións
de End?sa dun plano de infraestrutu ras e de desenvolvimento
económico financiado cunha parmo extratéxico e que xera imte significativa dos ingresos deriportantes dividendos.
vados da privatización.•

a

ffi '

te no sector industrial da produción de enerxia eléctrica, un ra-

UN SOL DE LÍNGUA
X~o BORRAZÁS

As persoas que teñen fe, téñena en todo;
desde os deuses do Olimpo ata as confede,
racións de empresarios; desde os reís magos
aos dereitos constitucionais; desde as comí,
sións de festas aos xuices do Tribunal Su,
premo. aos que non ternos tal fe acontéce,
nos o oposto. Receamos. Para nós ata o in,
finito, para outros ata o absurdo.
Unha das cousas que nos pon en garda é a
"transparencia" da linguaxe. Cada mensaxe
lingüfstica, cada palabra, chega a nós amor,
recicla polos escudos, ou os veos, cos que
delas nos protexemos. A lingua é coma un
ol; depende como se tome, canto se alon,
gue a exposición a el ou en que estación,
hanos reconfortar ou abrasar. Dado que o
sol está sempre af... non hai máis que ser
vexetal ou sair fJ. rúa ... cada quen tómao como ben entende; e ºtomar o sol", por iso,
non quere xa dicir nada.
Os tuareg no Sáhara cóbrense dos pés á
cocorota, como se pasasen frfo; e hai no,
ruegueses que se bafian no mar todos os
dfas do ano, caneando os icebergs. ¿Que é

entón o frío? ¿Que quere dicir "traballo"
cando o pronuncia o señor Aznar?, ¿ou
"empregado" para o señor Ramilo?, ¿ou
"parado" para Barea?.
Desde logo non o mes,
mo que significa para
nós . Nin siquera o
mesmo que significaba
hai vinte anos, nin hai
tres.

que traballan todos os días do ano coas horas extras que o patrón dispoña, por unha
miseria. Ou persoas que maldín os festivos,
porque llos descantan
dun soldo de risa; ou
persoas que a penas sa,
can-para o transporte e
aguantan mentres non
lles sae outra cousa.
Todas elas son "em,
pregadas", para o mi,
nistro de traballo.

'O paro baixou en case
todos os sectores,
asináronse tantos
contratos: Este é o sol

Non hai moito ter un
traballo equivalía a po,
der acceder a unha vi,
venda, a poder comer
comida (non hai redundancia), tomar uns
vifios, mercar agasallos
nos cumpreanos, des,
cansar varios días á se,
mana, contar cunha pensión para a vellez,
endebedarse cun coche ou mesmo ter des,
cendencia.

que abrasa, a lingua
que minte"

Pero coñezo a persoas cun contrato indefi,
nido dos novos que os aferrolla; e a persoas

De feito, a súa situa,
ción non é a peor. Peor ·.
é a dos que reciben o
que lle cadre, ou a dos
delineantes que botan
gasoliña nas estacións
de servicio, ou as quí,
micas que fregan portais en tempos de boam
económico, cando descende a povoación
activa e se multiplican os beneficios empre,
sariais. Peor é ainda a situación de quen des,
de o traballo vai caendo na pobreza; sen de,
catarse, e sen saída.

¿De que valen as cifras de parados cando o
traballo é a.Sí? Calquera empresario con,
trataría a 3 traballadores por 90 pesetas
antes que a 1 por 1OO. O paro baixou en ca,
se todos os sectores; asináronse tantos contratos: Este é o sol que abrasa, a lingua que
minte; a que agacha que a riqueza dos ricos aumenta ao mesmo ritmo que a pobre,
za dos traballadores e do terceiro mundo.
Que as prestacións sociais dos desfavorecidos disminúen ·igual ca os impostas dos
que amorean todo. Que cada vez se atra,
can menos bancos porque agora os atraca,
dores están dentro, armados de instancias,
ordenadores e comisións.
¿Que é a- "democracia" para Fraga Iribame,
a "liberdade" para Diz Guedes, a "cultura"
para Pérez Varela, a "xustiza" para Malvar,
o "estado de dereito" para Cacharro ou a
"escola pública" ·para Currás?

A realidade pode esboroarse mentres o edi,
ficio das palabras s~ mantén intacto.
¡Bendito sol!, ¡malditas palabras!•
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OCompostela con todas as esperanzas postas no partido de volta ca Villareal odia 24 _

O Comité Galego
An6·Sida denúncia
a a6tude da policia
cos toxicómanos -

A UEFA, eufória para
a afeizón.e alivio económico para o·Celta
Tras marcar o primeiro gol do
encontro do pasado Venres, o
Celta recebeu berros de apoio
para entrar na UEFA, separados por máis de cen quill>metros. Eran os siareiros do Compostela que, desde San Lázaro,
ademais de sufrir pola sua
equipa, seguian o desenvolvemento do partido que enfrentaba ·en Vigo ao Celta e ao Mérida. O apoio foi recíproco ainda
que ao final, o Celta conseguiu
clasificarse para a UEFA e o
Compostela, mália gañar, ten
que enfrentarse á Promoción
tras a goleada do Salamanca
ao Barcelona e a vitória do
Tenerife por penalti. O Deportivo rematou a sua frustrante
tempada gañando a un Sporting de Xixón xa sentenciado.
A afeizón respostou á chamada do clube 'Jigués na última
xornada de ~ .ga. Mália trat~rse
dun Venres, acudiron ao estadio de Balaidos máis de 31.000
persoas , unha cifra que nada
ten que ver coa media de asisténcia no ·transcurso da liga,
que rara vez chega aos vinte
mil espectadores. As gradas,
ateigadas, non daban cabida
para os numerosos afeizoados,
tendo' que sentarse moitos
destes nas escaleiras e tendo
que fac;:er a vis ta gorda os
membros de seg uridade. Era
unha excepción, como moitas
outras que se deron ao longo
da noite, na que as buguinas
dos coches non pararon de soar e as bufandas de axitarse
nos bares de copas. A Europa
do futbol canta con máis adesións que a da moeda única,
como quedou comprobado na
fin de semana na que o concello se volcou para o lucimento
da equipa.
·

,

Milleiros de afeizoados concentráronse na praza das Travesas ao rematar o encontro. Ao seguinte dia, a festa continuaria co desfile
dos xogadores e a directiva pola cidade~
lALO R. VlllAR

hora de ·partido . Moitos crian
que aquelo ia ser unha golead a e a ledicia completouse
cando cinco minutos máis tarde' Penev marcaba en San Lázaro. Os que ficaron parados
foron os afeizoados do Mérida
que se desprazaran a Vigo nun
último ·intento de salvar á equipa. Pero no futbol a enchenta
do gañador non ten contemplacións co que perde. E cando
·Gudelj, ausente practicamente
nesta liga, sai u ao campo e
meteu o segundo gol, o barnllo
de Balaidos era tal que xa
Foi o dianteiro Moises quen · · anunciaba as dimensións que
marcou o primeiro tanto ao
ia ter a testé!-.
cumpíirse o primeiro cuarto de

DA

TERRA
AHBAl.LADA

Unha
intervención
.
.
c1rurx1ca
na Coruña
que remata
no xulgado
;'

C. Grela Rodríguez é unha viciña
da Coruña que se sometey a unha
operación de redución de mamas
e rematou sen peitos nen pezóns.
Tanto ela como o seu home e o

seu pai intentan concienciar á
opinión pública sobre a impuni,
dade dos erras médicos. A esta
muller recomendáronlle os médi,
cos que os seus problema5 de co,
lumna podian ser evitados cunha
ciruxia que -lle reducira as mamas.
Para isto contratou ao ciruxano
Francisco Martelo, que levaria a
cabo a intervención en 'Xuño no
Sanatório Modelo, xa que este ti,
po de ciruxia non está cuberta
pola Seguridade Social. Martelo é
o xefe do servizo de ciruxia plásti,
ca no hospital Juan Canaleja ain,
da que, tamén, exerce nesta clíni,
ca privada. A primeira interven,
ción saiu mal, e, a raiz dunha in,
fección, tivo que serlle extirpado
todo o tecido afectado en duas
operacións posteriores. Segundo
consta na denúncia, só se trataba
dun retoque, e non foi avisada do
result ado do mesmo. Sentiuse
alertada cando, na segunda ope,
ración , recebeu catro bolsas de
sa ngue e pas 0 u catro d ias n a
'.

• >.

i

1
1

Durou toda a noite, e os xogadores do Celta apareceron sen
durmir o Sábado, enriba dun
autobus que os paseou pala cidade. Abraiante a reacción da
xente,_cuxas apertas parecian
próprias de trunfos persoais. A
equipa sóubollo agradecer e
xa, no partido, lucían unhas camisetas nas que se lia "Gracias
afeizón", para na xornada seguinte desde o balcón do concello, darlle os méritos merecidos por ter apoiado á equipa.
Para a directiva do Celta, foi un
grande logro que traerá consecuéncias deportivas e económi-'
cas -venda de direitos televisivos, previsíbel aumento de só-

UCI. Agora padece a amputa,
ción· total do peito esquerdo e o
70% do direito, ademais de gran,
des cicatrices.

cios e a percura de axuda na
Xunta-, sempre que manteña a
base de xogadores que fixeron
posíbel unha tempada como
había moitos anos non se dera.
Queda saber, despois da resaca, que xogadores marchan xa
que alguns deles amasaron as
suas gañas de fichar por outras
_
equipas.
En Santiago, Xosé Maria Caneda subía polas paredes tras o
encentro de San Lázaro . Se gundo o presidente, o Tenerife
gañou ao Valencia grácias a un
penalti que non era tal , e o Barcelona deixóuse gañar por goleada co Samalanca, que asi

actividade como ciruxano do Ser,
gas" e que "os feítos denunciados
ocurriron na medicina privada".

"Non pode ser que un médico
traballe durante moitas horas se,
A familia de C. Grela contactou
guidas, na sanidade pública e na
co médico para atopar unha solu,
ción, ainda que este se negou a re,
privada, e que non se lle podan
coñecer a responsabilidade no re,
pedir responsabilidades", sinala
sultado da intervención. Tras po, · X.L. Vázquez, home da. afectada,
ñer unha denúncia contra o ciru,
quen reseña as dificultades das
xano, celebrouse un acto conci,
reclamacións sanitárias. Pen,
liatorio o pasado mes de Febreiro,
dente do que o xuízo depare, ten
no que a demandante exixiu 75 confianza en que o médico asu,
millóns de pesetas polos perxuízos
ma a sua responsabilidade. "Non
quere entregar os partes da ope,
sufridos. O avogado de Francisco
Martelo non acepto u!; o caso está
ración, que se lle reclaman no
agora pendente de xuízo.
xulgado pero terá que facelo. O
trauma causado é moi grave" ; di.
C. Grela pagciu 800.000 pesetas
En Marzo, a família Grela tamén
pediu explicacións ao Sergas ao
palas tres estáncias na Clínica
entender que debía "iniciar expe,
Mod elo. A sua família segura
diente administrativo de respon,
que os cartas non son o máis im,
sabilidade contra o médico que
portante senón que "se lles poi,
desenvolve un cargo directivo".
da reclamar aos médicos polos
Pero a resposta fo¡ que "o faculta,
erras que cometen , pero res ulta
tivo non ten exclusividade na sua
unha odisea". +
·.
·-----------------· ------ ~

O Martes 19 de Maio
membros do Comité Cidadán
Galego Anti-Sida mantiveron
unha entrevista coa deputada do BNG, Olaia Fernández,
na que lle expresaron as dificultades que teñen no
programa de intercámbio de
xeringas en Compostela. As
dificultades parten, segundo
o comité, de que a policia nacional intercepta as xeringas
novas que eles distribuen .
Desde o comité sinalan que
non se coñece nengunha
agresión con tapóns de
xeringa, que tamén lle son
retirados aos toxicómanos.
"Os usuários de drogas por
via intravenosa aos que se
lles é retirada unha xeringa e
son multados, sen tan sequera tela usado, non voltan ao
Comité a por outra e é moi
previsíbel que empreguen
unha xa usada, co
conseguinte risco que iso im plica", din. A deputada Olaia
Fernández comprometeuse a
facer unha pergunta no Parlamento.•

Represalias
a unha axente
da policia autonómica,
segundo o SUP
O Sindicat o Unificado da
Policia denunciou que a di·
rección da Pol icia Autonómica abriu exped iente a unha axente, que pedira un
cámbio de destino por estar esperando unha tilla. A
axente solicitou no quinto
mesdeembarazouncámbio de destino xa que
comezaba a ter molestias
no edifício de San Caetano,
onde desenvolvía o seu traballo. Foi transladada ao
parque de veículos da Xunta e, tras un ataque de ciática, no sétimo mes de embarazo, xa non voltou ao
traballo até despois de dar
a luz. Agora atópase cunha
sanción que pode chegar a
tres anos de suspensión de
emprego e salárlo que, segundo o SUP, é unha represalia por ter pedido o cámbio. +

Denúncian ao fiscal
maos tratos n.unha
garderia de Pontevedra
Varios pais de nenas da garderia Dálmatas de Pontevedra
denunciaron maos tratos por
parte das coidadoras do centro, que depende de Cáritas.
Os nenos queixábanse de que
as em pregadas os ataban a
unha cadeira para facerlles
comer á forza. Técnicos da
consellaria d'3 Família, Muller
e XL'· ·entude están levando a
cabo unha investigación. Os
responsábeis de Cáritas aseguran non ter coñecemento
das denúncias, que xa están
- no xulgado á espera de que o
xuiz decida ou non abrir
dilixéncias. •
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Adireción do partido conservador lanza aconsigna de que non se apoien as iniciativas do BNG

OPP volta a oporse no Congreso a propostas
para a defensa dos sectores proclutivos galegos
9* MANUEL SEOANE

O PP voltou a opor-se no Con- ·
greso a propostas do BNG para a defensa dos sectores produtivos galegas lácteo e pesqueiro. Sucedeu ao termo do
debate de política xeral do Estado. O PP negociou un mangado de propostas de resolución cos nacionalistas bascos
e catalás, mais non fixo aceno
nengun a Galiza. O PSOE si
respaldou as propostas do
BNG. A da pesca ficou refugada por un só voto de diferenza.
O Pleno si aprobou por unanim idade unha proposta do
BNG para que todos os organismos da Administración uti1icen a toponímia de Galiza
nos seus respeitivos nomenclátores e para que figure o indicativo OU nas matrículas dos
veículos da província galega.
Dous textos que atinxen ao desenvolvimento de Galiza foron rexeitados ao termo do debate de
política xeral do Estado pala
maioria que soergue ao Governo.
O deputado do 8 .N.G. Guillerme
Vázquez interveu no Pleno para
defender as cinco propostas de
resolución que apresentou esta
formación no debate.
A proposta a respeito do sector
lácteo_demandaba que o Governo, perante a reforma da OCM
do leite, negociase ante Bruxelas
"un aumento da cota láctea asignada ao Estado Español, de xei to que o noso sector lácteo poida
competir en pé de igualdade con
outros Estados membros da
Unión Europea e asi fique garantido o desenvolvimento deste
sector". O incremento non se
chegaba a cuantificar. "O que
tencionabamos era lograr que o
Governo asumise nunha proposta de resolución a cuestión láctea
coma asunto de Estado. O rexeitamento do PP deixa en evidéncia que non teñen a menor intención de defender aos nosos gandeiros perante Bruxelas. O plano
é entregar o noso mercado aos
produtores europeus. Asi de claro", sinalou Guillerme Vázquez .
En realidade, o sector lácteo si
apareceu mencionado nunha
proposta de resolución formulada polo PP. Nela, defendia eufemísticamente a reconversión
produtiva como Único cenário
posíbel. Afirmaba-se no mesmo
texto a necesária defensa da oli'li'eira andaluza. "A orde de prioridade do Governo ficou clara no
discurso de Aznar. O aceite de
oliva está na axenda política do
Governo. O leite galega sinxelamente non existe. Para a oliveira, todos os esforzos e mesmo
chamados á negociación. Para o
leite, as receitas sempre son as
mesmas: abandono paseniño da
produción e asunción acrítica e
sumisa das receitas que nos veñen impostas por Bruxelas", salienta o deputado nacionalista.
A proposta apresentada polo
BNG arredor do sector pesqueiro
tampouco con.tou co aval da
m_aioria do Governo, ainda que
só foi rexeitada por un voto de di-

CiU reclamará
todos os impostos
para Catalunya
O presidente da Generalitat,
Jordi Pujol, vai abrir a fre11le
do financiamento autonómico
despois das vindeiras
eleicióñs catalanas, previstas
para a primavera do ano
vindeiro. Daquelas Pujol ·
reclamará a cesión de todos
os impostas que se recaden
en Catalunya e o traspaso ·da
xestión da Axéncia
Tributária. Con estas
cesións, Catalunya
conqueriria unha situación
·financeira semellante á que
teñen o País basco e
Navarra.
O que de momento non
reivindica P.ujol é a cesión
dos impostes espec.iais ao
tabaco e o alcool, algo que
exixirá a partir do ano 2001,
cando quede superado o
actual modelo de
financiamento autonómico,
que consiste na cesión do
30% do Imposto sobre a
Renda das Persoas
Físicas.+

Aopción das primárias
divide ao PSOE

O PP negouse a asumir propostas xa aprobadas polo Parlamento galega. Na foto, Álvarez Cascos no C~reso dos Deputados · · :

ferenza (tivo o apoio de PSOE,
PNV e IU; CIU abstivo-se). E non
porque fose especialmente arriscada nen maxirnal ista. A redación semellaba doadamente asinábel por calquera grupo da Cámara. A saber: "O Congreso dos
Deputados insta ao Governo a
que demande perante a Unión
Europea a posta en práctica dunha política firme de defensa dos
intereses pesqueiros destinada a
garantir a presenza da fróta pesqueira española en augas internacionais e de terceiros países".

bastante correcta do ponto de
vista da modernización da frota,
defensa en Bruxelas dos nasos
intereses e, naturalmente, procura de novas posibilidades e
de novas caladoiros". Porén, e
logo desta declaración, o PP decidiu non suscreber o texto proposto polo BNG. Por qué? A
resposta parece ter que ver con
posíbeis consignas da direción
política do partido conservador
dirixidas a lle negar apoio a calquera iniciativa apresentada po·los nacionalistas galegas en defensa dos sectores produtivos.

do artigo 150.2 da Constitución.
Si, en traca, obtivo o respaldo
unánime da Cámara a proposta
a favor da asunción por parte de
todos os organismos do Estado da toponímia oficial de Galiza. -A
meio desta iniciativa, o Congreso insta asemade ao Governo a
que nas matrículas dos veículos
da província de Ourense figure
o indicativo OU.

Condea de ETA

O debate concluiu sen que PP
e PSOE fosen quen de consensuar unha única proposta de re Tampouco prosperaron as prosolución contrária á violéncia de
Na réplica ao discurso de Franpostas dos nacionalistas galegas
ETA, entre outras razóns porcisco Rodríguez durante o dea pral dun Plano Ferroviário de
que o grupo socialista tencionaGaliza, o mesmo que xa tora debate da política xeral do Estado,
mandado no seu dia polo Parla- · ba incluir no texto unha desauo presidente do Governo aludiu
torización do plano Ardanza. O
vagamente á política de pesca
mento galega, e de novas transdo Executivo nestes termos: "A . feréncias de competéncias para
PP preferiu salvagardar a sua
a Xunta de Galiza en aplicación
actuación do Governo está a ser
alianza co PNV e optou por un
texto formalmente máis momo,
no que se instaba ao Governo a
B. LAXE
"perserverar nos labores de
normalización e pacificación e
na loita contra o terrorismo inspirada nos princípios de diálogo
e unidade entre as forzas democráticas".

As contradicións de Aznar

As ideas xeniais
dos socialistas

As mentes pensantés· do ex~socialismo español, chuchando na cunea
das fundacións, arroutaron a idea dunhas eleidóns primárias .que
lanzaran un novo liderazgo no partido despois da marcha dt! Felipe
González. la se a pedra filosofal da rexeneración democrática, a grande
idea forza que arrastrada ás outras formacións políticas. Para espallala
tiñan un grupo mediático potente, Prisa, e unha situación de descon~
tento social co pape\ dos partidos políticos, polo que era recibida a
proposta como se empapa aterra entravesada coa orballeira de Maio.
Non cavilaron nas contras. Atopáronse primeiramente con que -non
gañaba as primárias Almúnia, senón Borrell, o que representaba a
caída de todo ) taboado. Foilles preciso procurar unha remodelación
das estrucras partidárias para adaptalas á nova situación. Agora apa~
recen as bases, que creeron na mensaxe ou· por intereses de cuadrilla,
reclamando as primárias máis alá dos pactos pontuais (con NI neste
caso), valeirando de atribudóns ás direccións partidárias que se ven
·Ímposibilitadas para marcar as alianzas e a liña política. Esta visto
.que non todo é facer un Masster de modernidade en América.+

O BNG deu o seu apoio ao texto
do PP, mais non asi ao do
PSOE. A proposta do grupo socialista pechaba toda via nego- _
dadora e incorporaba expresións do estilo de "nada pode
ser defendido, negociado nen
aceitado fóra do marco xurídico
constitucional".
"Nós non acreditamos en que o
contecióso basc9 se ·poi da resolver exclusivamente por vias
polkiais. E nunca concordaremos cunha visión restritiva da
democráci'a que teña como
alicerce a negación dos direitos
democráticos dos pavos que
constituen o Estad-o", explicou
Francisco Rodríguez.•

O estabelecimento do
mecanismo das eleicións
primárias dentro do PSOE
para elixir aos seus
candidatos está a chocar
cos seus pactos con outras
forzas políticas.
Mentres esta opción dase
nas localidades ou
comunidades onde as
listas socialistas están
encabezadas por membros
deste partido, sectores do
PSOE queren que se
aplique o mesmo
procedimento aos cabezas
de lista que formar:i parte
doutros partidos. E o caso
de Cristina Almeida, de
,Nueva Izquierda, que
poderia ser candidata f;í
Asembles' de Madrid nunha
coalición PSOE-NI, pero
que se nega a acudir a
unhas primárias do
PSOE.+

Álvarez Cascos
provoca
a crise no PP
deAstúrias
O vice-presidente do Governo
central e deputadq d,o PP por
Astúrias , Francisco Alvarez
Cascos, provocou unha crise
de governo no Principado de
Astúrias ao promover uoha
renovación do Governo
rexional que preside Sergio
Marqués, quen se queixou de
que están "socavando
sistematicamente" a sua
dignidade.
Segundo Marqués,, quen
perdeu o favor de Alvarez
Cascos, hai unha c~mpaña
de acoso que nestes
momentos encabeza o
. alcalde de Oviedo, Gabino
de Lorenzo, quen agora está
apoiado polo vice-presidente
do Governo central.•
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Estados Unidos ensaia con
Europa o fin do embargo
Fracasada a política norteamericana do embargo a Irán,·
a Lídia e, sobretodo, a Cuba,
os .Estados Unidos decidiron
mudar o seu modelo de relación con estes tres países e
ensaiar o fin do embargo de
forma parcial. Oeste xeito, os
Estados Unidos decidiron excluír á Unión Europea da aplicación das sancións que contempla a lei Helms-Burton e a
partir de agora Europa poderá
investir nestes tres países sen
entrar en conflito cos norteamericanos. É o primeiro paso
para o fin do embargo total. O
que ainda non se aclarou ése
o acordo implicará a liberdade
do empresário galega Xabier
Ferreiro, encarcerado nos Estados Unidos por comerciar
con Cuba.+

O Vaticano acusado
de refuxiar a cregos
imelicados no xenocídio
de Ruanda
MUNDO CAL

Como é o proceso de recoñecementos qos pobos indios
no Ecuador?
O proceso organizativo de Ecuador é único no continente polas
suas condicions unitárias. Os
pobos indios foran gradualmente tomando conciencia e deste
xeito pasaron do laio á protesta
e da protesta á proposta. Foi un
acordar dun soño de séculas. O
proceso foi de recoñecemento
da cédula básica de organización india que é a comuna onde
se mantén a cosmovisión india,
desde o concepto da Pacha Mama, da Nai Terra, que da unha
visión holística do mundo. Pacha
encerrea nunha mesma verba
tempo e espacio; non hai unhapalabra para tempo e outra para
espacio. Hai un tempo-espacial
e un espacio-temporal.
Atende a lei ecuatoriana a diversidade étnica?

Que conse·cuéncias tivera a
revolta dos 90?
No 90 produciuse en Ecuador o
primeiFo levantamento indíxena
do continente neste século. Eu
coido que foi máis forte que o
de Chiapas, o que pasa e que
non foi armado e ao non haber
tanto derramamento de sangue
a sua reperciusión nos meíos foi
menor. Este movemento foi totalmente pacífico pero paralizou
durante quince días Ecuador,
desabasteceu mercados e tivo
tal presenza que algúns xornais
chamáranno o acordar do león
durmido. Daquela, os indios demandaban o cambio do artigo nº
1 da Constitución. Non estamos
representados na carta política,
porque non ternos direitos, non
somos recoñecidos.
En que situación está a Lei da
Terra?

Despois de seis meses de traballo capilar, a partir das organizacións de base, apresentamos
a Lei e se ~le puseron os pelos
de punta ás trasnacionais e a os
terratenentes. Decian "Os indios
van quedar con toda a terra e
nos van a botar a todos os mestizos do Ecuador". Con eses
prexuizos e como son os danos
da prensa, xa non se podía facer nada. Convocamos unha
marcha para entregarmos a Lei.
A tres cuadras de distancia, o
Congreso estaba rodeado de
cans, cabalas, bombas lacrimóxenas, con todas as armas para
impedir que us indios entrasen
co texto para que se· discutise
no Congreso . .Menos mal que a
metimos por fax! Despoís dun
ano os mesmos congresistas
nin a !eran. Entre galos e medianoite, aprobáranos unha lei totalmente pr~vatizadora e neoliberal que anulaba todos os de-

G.LUCA

A porcentaxe de indíxenas no
Ecuador está no 35-40%. Ningunha lingua está reconocida e
son 11 as nacións indias con linguas diferentes, coa súa cultura,
tradición, e cosmov.isión própia. A
quichua, maioritaria, ubícase no caleixón interandino pero hai qui. chuas migrantes por todo o país,
-O Govemo de Netaniahu forza aos palestinfanos á violéncia para
mesmo na costa que non ten poque caia sobre eles ;;i. culpa de ter roto o proceso de paz e meter no
boación propia. Cada un deles
conxelador
a devolución dos territórios roubados por alguns anos
ten riscos distintos: os alazacas,
mais. Esta política apareceu á luz do sol en 1996 despois do exérci,
atagures, chiguleos, panzaleos,
tb sionista atacará policía da OLP e causarlle 76 mortos.
cañaris, cantidade de grupos diversos que forman unha sóa coEra urí. obús contra o sistema nervioso da nación ocupada pero Ara,
sa no quichua. Amais dos quifat convencera á sua xente de que coa paz terán que renunciar a
chuas ternos na Amazonia os
moitó mentres coa guerra perderian todo, circunstancia que aprovei,
xuar, con lingua propia e unha
particular relación coa froresta. _ tou Netaniahu para acelerar a colonización de Hebrón e Gaza e des,
Os achuar,.os iona, sequoia, copedir aos traballadores árabes de Israel. Na altura dos acordos de Os,
fango, abrani, na Amazonía, e na
lo, a renda de Israel estaba en 13 .400 dólares e a pálestiniana en
costa ternos os chachila que os
pouco máis de 2.000; hoxe a relación está entre 24.000 e 1.000 e o
. coñecían antes co nome dos coparo chega ao 85% da poboación palestiniana.
lorados porque levan o pelo pintado con achote, e os chachi que
Os palestinianos son masacrados por pedir a ·paz e a traducción
son unha comunidade pequena:,
<leste holocausto á lingua das grandes axéncias é que a violéncia
os aguap na fronteira con Colomcausa dez mmtos no 50 aniversário da Anakba, o día negro da fon,
bia e os Etera ~ Son 11 pobos, 11
dación do Estado sionista sobre terras de Palestina. É o exercito is,
linguas, 11 cosmovisións que paraeli o que causa dez morros, entre eles dous nenos de oito anos .
ra nada están recoñecidas na
que aprendiap a botarlle pedras aos soldados. Netaniahu mata
Constitución. A lingua que se fala
mentres Clinton, o presidente máis pro israeli que se recorde, xo,
en Ecuador é o castellano e a sega a árbitro desconcertado dos acordos de Oslo e Hebrón . +
gunda lingua o inglés que é a que
se ensina nos colexios.

N·e taniahu e os benefícios
da violéncia

reitos ancestrais sobre a terra e
todos os dereitos comunitarios.
Cal foi a reacción?
No 94 produciuse outro levantamento indíxena que remexeu
Ecuador. Tiveron polo menos
que revisar que as augas non
· se privatizasen, porque tamen
as querian. Criaron un fondo
que logo se desfondou para a
compra de terras. Ahorita un
70% das 2.000 comunidades indias do Ecuador quedaron sen
terra. Semente para unha necesítaríamos uns 500.000 dólares
co que solucionariamos o problema de 800 persoas.

Fontes do Governo de
Ruanda e da organización
non governamental African
Rights acusan ao Vaticano
de protexer a 36 cregos i mplicados no xenocídio de
persoas de étnia tútsi
ocorrido no país africano ao
longo de 1994. Os cregos
estarian en viver en ltália,
Franza e Bélxica sob a tutela da Santa Se. Até o
momento dous sacerdotes
xa foron condenados a morte polas suas responsabilidades nas matanzas. Outras
acusacións sinalan que a
lgrexa facilitou a fuxida 8iº
Zaire de persoas implicadas
no xenocídio. +

En que consiste o proxecto
de Jatum Aillu?
E unha novidade moí linda porque normalmente o mundo emigrante de diferentes parte do
Ecuador vive en Quito nunhas
condicións deplorables, sen acceso ós servicios básicos como
o de ter unha vívenda, un posta
de traballo. Viven amontoados
no~ mercados , amenceh nas
prazas, nos mercados, nos parques baixo unha árbore. Hai
dúas casas de aloxamento, pero son insuficientes, a mendicidade medra cada día. O indíxena que chega a cidade ten que
auto-rechazar que é indíxena
porque a discriminación é moi
forte co que chega a decir "yo
quichúa? que va, yo no sé"
cando a realídade é que o que
non saben é o castellano e isto
supon unha ruptura cultural fortísíma. Facer traballo con migrantes é moi duro porque son
miles e miles os chegan cada
día en maior número. O proxecto trata desenvolver a actividade da comunidade dunha
forma integral mellorando a
producción agrícola das pequenas hortas con técnicas ecolóxicas de lombricultura. O obxectivo é mellorar o nivel nutricional das familias, potenciar a
parte organizativa e formativa
das mulleres e, construir un
aula de usos múltiples na que
se potenciará a formación dos
nenos na súa propia língua. •
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Henrique Cardoso, actual presidente
do Brasil, a quen Lula da Silva lle desputará o cargo nas proximas eleicións.

Lula candid(Jto
da esguerda brasileira
No Brasil, o Partido Democrático Laborista, PDL, o Partido
Socialista Brasileiro, PSB, o
Partido Comunista do Brasil,
PCB, e o Partido dos Trabalhadores, PT, chegaron a un acordo para que o líder da última
forza, Luiz lnácio Lula da Silva,
sexa candidato á presídéncia
do país nas eleicións que se
celebrarán no outono. Con esta decisión, que implica que o
dirixente do PDL, Leonel Brizola_, sexa candidato á více-presidéncía, a esquerda brasileira
supera as suas divisións e
afronta con posibilidades de
éxito a campaña presidencial,
na que Lula disputará o cargo
ao actual presidente Fernando
Henríque Cardoso. +
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Oxeneral Suharto governa ditatorialmente opaís d~sde hai 32 anos ··

Arebelión en lndonésia··
mostrá os pés de barro do modelo liberal asiático ·
-0-- M.V.

lakarta, unha cidade de case
dez millóns de habitantes,
está sementada de cadavres.
O governo do xeneral Suhart o recoñece xa a cifra de
máis de 500 mortos a mans
da policia e o exército. A rebelión popular veu acompañada do asalto a numerosas
tendas para abastecerse de
alimentos, inalcanzábeis para
moitos cidadáns despois da
subida de prezos causada pola liberalización económica.
"Os nasos competidores non son
os empresários, senón os trabal! adores indonésios e coreanos
que traballan máis por menos salário", gastaba de dicer José Maria Carrascal como colofón aos
seus telexornais. En efeito, moitas empresas textis instaladas ao
ancho de lndonésia, e mesmo en
barcos fora das augas xurisdicionais, non destinaban a persoal
máis do 7% do seu gasto. Pero o
pasado Outono, unha delegación
do Fondo Monetário Internacional, presidida por Michel Camdessus, visitaba lakarta para informar ao presidente Suharto da
obrigatoriedade de acometer reformas que consistían en reducir
as prestacións sociais, os créditos con risco e as axudas públicas. A restruturación seria beneficiosa para todos, dicia o presidente do Fondo. Suharto só ofereceu resisténcia a pechar várias
empresas das que eran titulares
membros da sua família. Mellor
dito, foron estes familiares os que
quixeron mostrar a sua impunidade ante os delegados do FMI ,
amparándose na sua íntima relación co ditador.

Á marxe deste intento de "desobediéncia" nos ámbitos próximos
ao poder, a reforma levouse a cabo, pecharon numerosas empresas "deficitárias" e o descontento
social emerxeu con forza neste
país de case 200 millóns de habitantes, o quinto máis povoado do
mundo. A xeración actual de indonésios parecia disposta a sacrificarse, con horários longos de
traballo, a cámbio dun acceso ao
consumo que non tiveran os seus
pais e avós, veciños ainda do rural. Pero a reforma do FMI instala
no país un retroceso que dará lugar a que as futuras xeracións vivan pior que os seus antecesores, con altos índices de paro, subida de prezos e consecuente acceso restrinxido ao consumo, o
.. que provocou a protesta e a creba social.
11

Man dura e desenrolo"

A sublevación dos últimos días
pon ante os olios do mundo a realidade dun dos colosos asiáticos, en realidade unha ditadura
comandada por un xeneral que
leva 32 anos no poder. Entre
1966 e 1971 os militares levaron
a cabo un xenocídio pouco difundido. palas axéncias de prensa
internacionais que causou a marte de entre 200 e 400 mil opositores, acusados de simpatizar
cos comunistas. O terror era a
base da disciplina necesária para

1
.

A rebelión popular contra as receitas do Fondo Monelérrio provocou a intervención do exército e da policia.

acometer as reformas posterioun refúxio estábel nos ámbitos
va, os primeiros en fuxir de lnres. Cunha base legal e moral sifinanceiros internacionais. O
donésia foron os membros demilar á do franpaís oferecia,
1egados do Fondo Monetário
quismo, Suharto
ante todo, con1nternacional.
governou
coa
fianza aos invesconsigna de: man Os primeiros
O final dos tigres asiáticos
tidores. Pero todura e desenrolo,
do iso desapareen fuxir do país
tese moi querida
lndonésia é agora o caso máis
ce u en apenas
grave dos países de Asia até hai
unha semana.
polos tecnócratas
foron os membros Os centos de · pouco alcumados de tigres e
do Opus , nos
mortos que inzan
presentados como modelo de
anos cincuenta en
delegados do
as ruas da capitransición ao desenrolo. A sua
España, por Pinoc h et en Chile e
Fondo Monetário tal e doutras ci- poténcia humana e económica
pasa de ser unha balsa de aceipala ditadura milid ad es, vítimas
1nternacional
da polícia polítite a unha ola a ferver que pode
tar vixente até hai
ca, dan ao país
contaxiarse a outros paises en
poucos anos en
unha imaxe de
similares condicións, despois da
Corea do Sul.
revolta que tarcampaña do FMI, dirixida desde
os Estados Unidos, para cortardará décadas en
O sistema parelle as asas a este grupo de nareconciliarse coa dun paraíso
ceu dar resultado . A rúpia, a
cións, convertidas en competidomonetário. De maneira ilustratimoeda do país, foi considerada

res perigosos nalguns terreas.

a

A falta de liberdades, estabilidade forzada e o autoritarismo
que rexian no país fan agora
moi difícil a posta en marcha
dunha reforma política. Roto o
ccxdón umbilical con Ocidente,
as contradicións reprimidas
abrollan cunha violéncia que
c;feixará profundos rescoldos. O
xenocídio de finais dos anos sesenta serviu de vacina até agora
contra calquer rebelión. Se oréxime de Suharto consegue manterse e a oposición non é capaz
de chegar ao poder cun programa máis nacionalista, ao estilo
de Sukarno, o presidente que
antecedeu á ditadura, outra masacre pode estarás portas.+

Aeconomia mundial permanece estancada desde hai vinte anos
A pasada semana unha cadea
humana de 40 mil persoas, organizada por grupos relixiosos
e populares, pedia en Birmingham, Reino Unido, ante o cónclave que ian celebrar os representantes dos oito países máis
poderosos da Terra, a cancelación de cando ·menos unha parte da débeda aos países do terceiro mundo con dificultades. A
idea foi incluida por Blair no arde do dia do cúmio G-8: "non
só por solidariedade, senón
porque pode ser necesária para
que a situación internacional
non se desestabilice máis e os
acordos se cumpran":
Un comunicado do Fondo Monetário Internacional poñia de
manifesto tamén en dias pasa-

dos: "a enorme pobreza que
padecían alguns paises e a necesidade de remediala". A resposta a esta insólita afirmación,
poderia ser a que ofereceu o
escritor portugués José Saramago nunha recente entrevista:
"Que cinismo!:'.
O FMI ten a característica de
non acertar case nunca nas
suas predicións políticas, pero
tamén a de conseguir incrementar sempre os réditos económicos dos países ~is ricos. A
"reestruturación" en lndonésia
non aportou estabilidade ao país, senón unha rebelión espontánea da povoación, pero a sua
posta en práctica consegue incrementar os fondos financeiros
norteamericanos e europeos.

O resultado da actual arde
económica mundial está á vista: África retrocedeu a un nivel
de vida por baixo do qúe tiña
nos anos sesenta. O exemplo
das nacións que conseguen
despegarse do grupo de cola
e progresar comeza sendo
visto como exemplo do ben
que resulta imitar o modelo
dos países ricos, para nun
curto prazo de tempo, ao con verterse estes países en com petidores, a tortilla dá a volta e
iniciase unha campaña de ataques artificiais contra eles. Está a ser o caso da India, o segundo Estado máis povoado
do mundo, cunha clase média
con.sumidora de máis de trescentos millóns de persoas e,
paradoxicamente, co aceso

cortado a todos os foros de
decisión internacionais. A representación da Índia no Consello de Seguridade das Nacións Unidas, por exemplo,
ven sendo vetada desde hai
anos, en canto o ódio ás grandes poténcias medra no país e
o ensaio da bomba atómica é
aprobado por máis do 90% da
. povoación, como "mostra de
soberanía política".
O estancamento da situación
económica na maioria dos paises do mundo resulta patente.
Abonda con lembrar que a cadea humana de Birmingham
non pede máis que o que xa reclamaba Fidel Castro en 1982:
hai que cancelar a débeda externa porque é impagábel. •
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Sinatra, de orixe
italiana como Lucky
Luciano, estivo no
comité eleitoral de
_Kennedy e foi un dos
primeiros en
participar no traslado
dos casinos, .night
club e barras
americanas de Cuba
a Las Vegas, cando
chegou Fidel. Tamén
1 cultivou a amizade
de Nixon e foi cantar
a Vietnam para
alentará tropa en
tempos do
demócrata Lindan
Johnson. Através da
sua vida poderiase
reconstruir a história
contemporánea dos
Estados Unidos.

A Universidade de

•

Santiago publica un
inquérito 'no que o
1 PSOE oferece
síntomas de
conxelación. Os da
executiva non sinten
as pernas. E isa que
o director do estudo
científico é Julio
Cabrera que ten o
xardin plantado de
bonsais.

Un xQrnal titula:
-"Un ha liga mediocre
e desconcertante".
Modesta·culminación
1- da Liga das estrelas.

1-
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Na parróquia só
fican catre vidños ·
octoxenários. Xa non
hai xente nen nas
vacacións. Case
ninguén pronúncia o
seu nome, de modo
que pronto se
descoñecerá o
topónimo e as leiras
voltarán ser silveiras
e os prados, bosque.

Ao Conselleiro
de Educación
O pasado Luns 4, tres membros
dos CAE-Compostela asistimos a
unha rolda de imprensa do Conselleiro de Educación, Celso Currás, na qué apresentaba uns libros feitos con motivo do Dia das
Letras Galegas. A nosa intención
era facer ver, diante da prensa,
que o estudantado galego non está conforme ca Pofítica de (Des)
Normalización
Lingüística da
Conselleria de
· Educación e Tan só o24,7%
Ordenación
Universitári.a dos pr9fesores
(CEOU), que.
fala ogalega nas
en vez de galeguizar desga- aulás.
leguiza as/aos
alunas/os galegas/os. ·E digo-o basando-me nos dados que
a própria Conselleria editou na recente publicación "O Rendemento
Escolar na Galiza, Curso 94-95",
e tantas veces desmentidos por
eles mesmos. De 467 páxinas
que posue o libro, só unha e média se refere á situación da nosa
língua no Ensino. Lóxico: supoño
que a hora de apresentar os dados (o resto do tempo non) selles
cairá a. cara de VE;irgoña, e preteren hon facer comentários. E é
que do 5,8% que entra én 1 º de
BUP talando moito o galego, só o
4,3% o segue a facer ao chegar a
COU (1 persoa de cada 25!},
mentras que o 63% que entra fa, lando moito o castelán vese elevado ao 67,5% ao sair, en COU o
11,2 remata o COU sen usar nada o galega. E non é. por encher
de dados numéricos o texto, máis
hai que resaltar que tan só o
24, 7% dos profesores fala o galego nas aulas. Onde está, pois, o
bilingüísmo harmónico? O Consello Escolar de Galiza pergunta-se
neste libro cal é a causa. As causas son moi varipdas, pero abonda con pór .algun exemplo para
decatar-se de que non é moi difícil dar ca resposta. A cantas/os
alunas/os se lle aplica o Decreto
247/95, que estipula un minimo
·1egal de disciplinas a impartir na
nosa língua? Cantos centros posuen un epígrafe no Proxeto Educativo do Centro que faga referéncia ao galego como língua veicular do mesmo? En cantos centros existe unha Equipa de Normalización Lingüística? E, en caso de existir, en cantos funciona,
en cantos é un órgano activo da
vida do centro?
Pois ben, todo isto era ·o que nos
lle queriamos comunicar ao Cons e 11 e i ro cando, ante o naso
asombro, di que a rolda de prensa se .dá por rematada. Non houbo turno de perguntas. Pero tanto ten. Eles repartirán un exemplar dos libros a cada centro de
EXB, lago de ter-no-lo repartido
aos asistentes, para que os centos dé exemplares sobrantes en,chan as entanterias da CEOU E
unha pena: a edición era realmente boa e moi coidada. O Dia
das Letras é-o 365 días ao ano.•

Rm CAAMAÑo SANTiso
( COMPOSfELA)

Si ao ensino da
relixión na escala
Como un militante cristián da Ac-

modo sistemático e científico
deran o "relixioso" como unha re-esixido polo modelo educativO:-,
alidada de significación decisiva
clarificar as necesidades que hai
para a súa ex~téncia e para o
_pleno desenvolvemento da perhoxe en dia na sociedade actual,
de facer realidade ca vida e non
soa humana, teñen direito a unha
so de palabra, aquelo que se preeducación que implique esta disenta como verdadeiro.
mensión. Asi o recolle a Constitución nos art. 16, e 27 parágrafos
E por último, estes sindicatos en2 e 3. Estamos a talar dun direito
gaden que a lgrexa é unha instifundamental que nos permite os
tución que propugna a sumisión
pais, como principais responsádo pavo e que difunde os valores
beis da educación dos nasos fique lle conveñen ao capitalismo
llos, escoller o tipo de educación
e ao Estado, cando isto non é
que desexemos para eles, e por
certo, xa que os valores que proconseguinte , a escala ten que
pugna, son os valores do EvanA escola, pola sua própría natureofrecer o ensino da relixión, pois
xélio: amor, diálogo, servizo aos
za, é unha institución da socieda- _ cadaquén configura a súa persademais, perdon aos inimigos, dede ao servizo da foqnación intenalidade desde a visión profunda
núncia das inxustizas, loita pola
gral da persba, mediante a transque ten da vida.
liberdade dos pavos e dos homes
misión sist~mática e crítica da
Os alumnos/as que teñen fe
e mulleres, opción polos pobres e
cultura. Npn
marxinados da sociedade, etc. E
constrúen desde esa fe toda a
se pode c9npara saber cal e a postura da
súa personalidade en diálogo
tentar con 1~s
t r u í r, senón
lgrexa, recomendo botarlle unha
constante e permanente coa culQuen pase por
que ha de
ollada a algun dos documentos
tura e cos datos culturais recibieducar e, para alto ofeito
da Doctrina Social da lgrexa, diridos na escala, e, ao mesmo temconsegui-lo,
po, van artellando aquelas razóns
xidos "aos homes e mulleres de
relixioso queda
que xustifican e defenden esa didebe cultivar
boa vontade". Recomendo unha
das últimas: "Sollicitudo rei Sociatodas as di- privado das
mansión fundamental para eles,
mensións da
como é a dimensión relixiosa. A
lis" (sabor do desenrolo integral
claves
relixión é ineludíbelmente un feito
humano). Nestes e noutros docupersónalidade
cultural e quen pase por alto o .mentos, atoparedes cal é a posdos alumnos; . necesárias para
feito relixioso queda privado das
entre elas a di- ·
tura da lgrexa, ante moitos dos
mansión reli- interpretara
claves necesárias para interpreproblemas que lle afectan aos
tar a civilización galega e todas
homes e mulleres e aos povos e
xiosa
para civilización
as demais, p_9i;;..para entender os
a sociedade en xeral. •
aqueles que o
I
tod
desexen (así o ga ega e as
procesos h1stoncos de case todos os povos, a súa criación arDESIDERIO BDEZ. VALEffiAS
recoñecen au- as demais.
tores como E.
tística, o seu património cultural e
(Vroo)
Faure, ·Erich
a súa creación popular -folclore,
Fromm ou Edfestas e calendário, mitos e rigar Morin entre outros). Se a estuais, universo simbólico, etc.)
cala, pois, ten que contribuir ao
nunha palabra, para entender e
interpretar a nosa realidade sopleno deseñvolvemento-da perAnte a leitura do artigo de Macial, cultural e humana, hai que
soñalidade humana e realmente
nuel Cao publicado no nº 824 de
facer necesariamente referéncia , A Nosa Terra non puiden máis
quere educar integralmente á
que coller unha rabexa interna.
expresa a motivacións e candipersoa, ten qúe incorporar como
cionamentos de carácter relixioso
obxetivo do sistema educativo
Como se pode chegar a maniese núcleo referencial de valores,
que conformaron decisivamente
pular unha situación económica
ideas e crenzas que lle permiten
a idiosincrásia dos povos. Todo
terríbel que está padecendo Euao ser humano dar resposta aos
isto contribuirá a unha maior
ropa, cun paro superior ao 10%.
interrogantes máis radicais; e coaproximación entre as culturas
rrespóndelle a cada .cidadán decomo base para o diálogo de civiÉ inaguantábel presentar a situaterminar en que núcleo referenlizacións, sistema de valores e
ción económica como o mellar
cial quere ser educado. Se non
crenzas. Algunhos podaran pendos mundos posíbeis, afirmando
se fai asi, non podemos falar de- sar que a Relixión na escala posen ningun rubor que a situación
educación integral, pois non cumde parecer unha catequese encueconómica española é excelenpriría coa súa función de servir a
berta con certos retoques pedate, cando moitos comentaristas
esta sociedade na que está e pagóxicos, pero isto non é así, ao
de indudábel maior capacidade
contrário, é un diálogo fe-cultura,
ra a que está. Por conseguinte,
que o citado (ver ''Le Monde Dise os pais ou os alumnos consie o que se_pretende é que de un
plomatique') indican que vai trunción Católica, e como pai de dous
rapaces, estudiantes no ensino
público, síntome na obriga de denunciar a manipulación que se
está a facer por parte de alguns
sindicatos (CNT, CIG ... ) repartindo panfletos, para que a Educación Relixiosa Escolar (ERE) non
se imparta na escola (e a parte
diso confunden Cultura Relixiosa
con Educación Relixiosa), e fano
desde un planteamento demagóxico, manipulativo e erróneo (por
non dicer mintireiro).
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Que pensa das probas nucleares.da India?

Roberto

Pura

Ramón

Nico

Ánxel

Comercial

Arna de casa

Estudante

Empregado

Avogado

Paréceme unha selvaxa,
da. Outros países tamén
fixeron probas no pasado
e tamén foi unha selva,
xada. De todos xeitos, só
lle fan c~mpañas a países
como a India. lso é por,
que ao roáis pobre sem,
pre lle peden máis e é o
que ten menos defensa.
Israel ten moitas bombas
e ninguén di nada. +

Reabrir os ensaios nucle,
ares é negativo, non é
bon estes tiras e afrouxas
entre países con arma,
mento nuclear. Pero un
tema ben distinto é que
países que roáis apostaron
polos ensaios nucleares,
como os Estados Unidos,
sexan quen intenten ve,
tare facer embargos, é hipócrita.+

Estou totalmente en con,
tra de todo o que sexa
nuclear e todo o que se,
xan bomb~, é mau para
todos. Na India teñen di,
reito, para defenderse
eles. Por unh.a parte te,
ñen direito, pero pola
outra véxoo mal. Se ca,
dra había que pedir que
os americanos e os rusos
camiñasen ao desarme.+

Paréceme unh.a barbari,
dade todo o q~e sexan
proba~ nucleares. Non
creo que ninguén teña
direito a meterse a facer
iso, tampouco o tiñan os
americanos, pero xa non
o tiñan desde o princípio.
Pero se o que queren é
que ataque a Norte,Amé,
rica por conta destas pro,
bas, non vou facelo. +

E tou en contra deseas
probas. Hai outros países
que teñen bombas pero
non a exp}otan, como
fixeron na India. Franza
fíxoo e está moi mal fei,
to.O americanos fixéro,
_ no en tempo . Eses son
xogo co que non hai
que xogar. A tecnoloxia
hai que u ala para o ben
da Humanidade. +

far definitivamente a Europa dos
mercaderes, e que ésta vai a distribuir funcións diversas a cada
país, segundo os plans perfectamente deseñados pola Unión
Europea. Ou é C' 1e Alemaña, o
suposto motor ca Europa, non
conta con máis de 5 millóns de
parados
e
cando
a
potente sindical IGF vi use Amósase 0
abrigada
a
disminuir o nú- comentarista tan
mero de horas
entusiasmado
en moitas empres as, pero que mesmo
non como en
Fráncia, se- parecera que
non cobrando fose accionista
un tanto por
cento menos do Banco de
do soldo?
Santander.
O que sucede
realmente é
que estamos asistindo a un detallado plano das transnacionais
que cada vez se concentran máis
e que botan as suas contas para
aumentar as gañáncias e ao
mesmo tempo buscar as mellares perspectivas de futuro que as
coloque en posición de conquerir
pingües beneficios, razón de ser
e actuar da sua actividade.
O outro dia, no Escorial, Khol
anunciou aos catro ventos que
os fundos estruturais que recebe até agora o Estado español
ian a ter que variar a corto prazo de destino, porque a Unión
Europea tiña que ser solidária
cos países de Centro Europa, e
non os podia abandoar a sua
sorte, porque realm,ente eran a
substáncia de Europa, e habia
que darlles un pulo namentras
non fosen capaces de emprender o vóo por eles mesmos.
En canto ao da moeda única, o
Euro, máis de un váise levar unha sorpresa negativa, porque os
grandes bancos xa se están frotando as máns ante as perspectivas que se lle veñen enriba,
que lle van a permitir acadar

moitas máis gañáncias.
Non poño en dúbida cos meus
nulos coñecementos económicos oficiáis (fai falla ser economista para escribir unhas liñas de economía?) poda atoparse por algun lado algunha avantaxe, pero sempre será nun plano secundário e de rebote, porque o que trunfou foi a Europa
dos mercaderes, non a dos pavos, e alguns deles foron o suficientemente intelixentes para
manterse bastante á marxe.
Amósase o comentarista tan entusiasmado que mesmo parecera
que fose acionista do Banco de
Santander, un dos que vai coller
unha tallada considerábel na nova configuración que se aviciña,
porque e unha entidade financeira candidata con bastante claridade a absorver a outras várias,
proceso que nos próximos 5-1 O
anos vai suceder con vertixinosa
velocidade a nível europeou.

porque non fica máis remédio",
publicado en A Nosa Terra o 16
de Abril. Vaia por diante que respeto as ideas e os pareceres de
cada quen, e que entendo que o
señor Guisam é defensor do galego. Dita isto, quera expresar o
máis profundo desacordo cun
escrito, que lle fai ün flaco favor
á nasa língua e aos que están a
loitar, dia a dia, por ela.
Este artículo, ao meu modo de
ver, dá un diágnostico errado do
conflito lingüístico na nosa nación, presenta unhas teorias moi
"sui generis" sobre a asunción do
galega por parte dos castelán-falantes e, no seu conxunto, da pulo aos que permanentemente
dan as costas á nosa língua. Rematar decindo que o escrito o
asinarian, con pequenas variacións , os defensores do bilingüismo armónico. Para ser breve vou
cinxir as miñas discrepándas a
catro puntos do escrito.

Primeiro: Dicer que os que defendemos o noso idioma manteEstá claro que visto que agora
mos posturas agresivas cara os
pode ser que se de a inevitabilicastelán-fadade para nós de estar na Unión
lantes e que
Europea, loitemos como xabatos
desde a nasa nación para atinxir
enfrentamos a
duas comuni- Nonéaionde
os resultados menos maus posídades lingüísbeis co gallo de que resultemos
ticas, paréce- radica ofuturo
co menor grao de prexuícios e
me unha bro- dogalego,o
unha vez conquistado o impresma tráxica.
cindíbel poder, tomar todo tipo
Non se trabu- futuro está nas
de medidas de autodefensa que
caría- vostede mans dos que, a
nos permitan sacar o país cara
de comunidaadiante e sair da senrazón acde? Para min cotio, están
tual que nos invade na nasa teé agresión o defendendo a
rra por todq.s partes. De nós deseguinte: non
pende en grande medida. O país
·. normalizar a língua.
demándao a berros.
toponímia,
no·n esixir a
MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
obrigatorieda(ALACANT)
de do uso do galega na Administración Pública, proibir o etiquetado de produtos en galega,
non esixtr igual trato idiomático
á empresa privada de ámbito
é
· español ou transnacional como
o fan con outras línguas, caso
do cátalán , non defender ante
Microsoft a necesidade dunha
Voume referir ao artículo de
versión galega dos s~us P!OduJoáo Guisam, titulado "O galega

O galega
porque un idioma
de prestixi9
...

t
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tos, non esixir unha publicidade
en galega nos meios de difusión
públicos, someter a expedentes
disciplinares aos traballadores
do ensino ·que loitan por un ha
normalización do galega nas escalas, os decretos de exención
do galega, o pouco que canta o
coñecimento do galega para acceder a un traballo na Administración. De seguro que podíamos poñer moitos máis exemplos, e que vostede coñece moi
ben.
lsto só a nível de institucjóns,
xa non falo a nível do funcionari ado cando che contesta en
castelán á tua pergunta en galego e o fai cun ar de desprezo
ou de superioridade.
Frente a isto, _cales son as nasas
armas: os recursos ante os xuíces, as interpelacións p,arlamentares dos deputados do BNG e
as campañas de normalización,
que leva a cabo A Mesa. Actividad es dirixidas, na meirande
parte das veces contra organismos públicos, por incumplir a
própria lexislación· normalizadora
e das que eles deberían de ser
os principais garantes.
Segundo: Dise no artículo, "unha
língua máis é unha riqueza, non
un problema". Por suposto, o coñecimento doutras línguas é unha riqueza a nível individual.
Máis nunca o será a nível xeral,
se este coñecimento e uso se
impón desde unha perspectiva
cipaya, desde unha posi'ción de
forza e de asimilacion. Xa sabemos que a xeografia e a história
estan ai, mais se se toman estes
conceptos como coartadas para
asumir esta situación, debemos
de prepararnos para aceitar os
novos condicionantes que nos
van impor as novas tecnoloxias
da · comunicación e os fenómenos de globalización económica
e cultural que se están a producir. A partir de este momento deberemos de aceptar como un
feito enriquecedor a destrución
da nosa identidad~ , da.~~~a cul-

A pasada semana
finou no bairro de
San Telmo (Sos
Aires) un dos últimos
nacidos na aldea e
antes de expirar
dixo: "Hai Vilatuxe!
Non te volvo ver".

Os xornais sérios,
os de prestíxio, os
1 que len os
profesores de
universidade, os
numerários do
Instituto de
lnvestigacións
Científicas e os .
membros máis
progres de Cáritas,
dedicaron tres
cuartos de portada
ao pasamento de
Sinatra e un cuarto á
masacre de
lndonésia. Logo
criticarán á plebe
qüe se intoxica coa
Marca e coas
1 revistas rosas.

A empresa que
contaminou o parque
de Doñana era
sueca. As celulosas
que contaminan os
esteiros dos rios
brasileiros son
alemanas. Hai unha
hipocresia ecolóxica,
semellante á doble
moral do señorito
que á única muller
que respeita é a sua.

Manuel Rua,
concelleiro franquista
en Vigo e hoxe cargo
local do PP, di na Ser
que el foi "eleito
democraticamente e
expulsado
violentamente". Ou
seña que, segundo
Rua, aqui non se
· pasou da ditadura á
democrácia, senón
ao revés. ·

Kem Loach
presenta en Cannes
a sua última película,
protagon_i?ada por
traballaddfes
británicos da .era
post-tha~~"~eria~~-
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Loach di · que -=Fony
Blair vaise atrever a

'··

facer cousas que os
conservadores non
poideron l~var a
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tura e o naso idioma, xa que esa
realidade está presente no mun. do no que estamos inseridos.

- ·; .._.

Suso Samartin

cabo, como recortar
as bolsas de estudó .
e as axudas sociais a
estudantes e
parados. Blair xa
definiu o laborismo,
lembra o cineasta,

1

como "o partido dos
homes· de negócios".
Se

é asi,

Loach ten

sorte, porque as
suas películas de
parados van seguir
de

actualidade.

O presidente

da

Asociación de
Viciños da Seca
(Pontevedra), ante·
as irregularidade
habidas nunha
garderia, di:
"Xa o puxemos en

1 mans da
1 .autoridade".
1 A terminoloxia
1 castrense sérvelle
1 para se referir ao
1
1 concelleiro de cultura
1 qué foi membro do
1 Frente de
1 Xuventudes.
1
1

..

Tfilceiro: Dicer que o futuro da
nasa língua está nas máhs dos
castelán-falantes, tan só'me pa-.
rece un recurso retórico. Para a
meirande parte deste sector de
povoación existen duas língua~:
o español, idioma de prestixio ce
o galega,_idioma circunstan.cial,
arcaico ou de baixo nível, co que
se pode mostrar certas afectivi~
dades e sentimentos prirnários,
veiculizar folklore e pouco máis.
Non é ai onde radica o futuro do
galega, o futuro está nas ma~s
_dos que, a cotio, están defendendo a língua, dos que a talan habitualmente, dos que manteñen a ·
. memória histórica dunhas tradicións e unha ·conciéncia de hacionalidade , dos qué foitan por
conquerir para Galiza o rango de
nación, dunha nación máis libre,
. xusta, dona do seu destino e en
· plano de igualdade coa que 'hoxe
nos ten colonizado. ·
Cuarto: di que nengun decreto impediu o uso do galega e nengun
decreto o vai implantar. O galega,
talvez non foi próibido por instrumentación de leis concretas, mais
si de feito; iso non debemos de
esquecelo. Hai múltiples exemplos, que o proban e que vostede,
a bon seguro, coñece .

E n '~ d 
t he

-.

Tan só asi taremos posíbel "o
galega porque é un ' idioma de
prestíxio". Coas suas ideas teña
por seguro, que nunca se dará o
paso ao seu mundo ideal de uso
lingüístico do galega.+
FRANCISCO NIEVES
(BARCELONA)

Coincido con vostede que por
decreto non se- vai fomentar o
uso individual do galega. Mais é
certo que o uso do idioma galega
irá medrando a medida que o faga o prestíxio de Galiza tora das
A Coordenadora Feminista Donasas fronteiras. Se ternos un
nicela unha vez máis, e lamengoverno que defenda e acrecentabelmente, ten que se solidarizar coas vítimas dos procesos
te a nasa economia e os nasos
por aborto, como é o caso do
recursos produtivos, que loite
macroxuízo de Málaga.
nos planos internacional e do Estado Español por defender os
Denunciamos a falla de vontade
nasos intereses e a. nasa identidaee como pavo; se o Presidenpolítica que até o de agora houLevaba catro
te deste g9verno, os seus cansebo para solucionar legalmente
este problema, a fin de que a inlleiros e os altos cargos da Admilustros Cristina
terrupción voluntária do embaranistración Pública talan galega
· Almeida criticando
con plena naturalid~de; se se fai
zo sexa en verdade un direito e
cumplir que calquer funcionário
non un delito. Non se nos pode
as cúpulas e
no ensino, na sanidade, na xustiabrigar a asumir unha materniexixindo democrácia
za e na Administración local use
dade non desexada, e, do meso galega como veículo de comumo xeito, é inxusto que os médide base. Agora ven
cos, médicas e demais persoal
nicación, que as empresas transde erixirse candidata
nacionais e de ámbito español · sanitário que pratican abortos
publiciten en galega nos meios
estean, a cotio, expostos á xudien Madrid, por
audiovisuais dos cantes públrcos,
cialización do seu traballo.
niédio dun acordo
entón daremos o paso preciso
para elevar o prestíxio da nasa
Non podemos aturar por máis
entre cúpulas,
·Hngua e faga entender aos castempo que se viole o naso direiinterferindo ·o
telán-falantes que o galega é un
to á intimidada e que as nasas
idioma que goza Efe prestíxio
histórias clínicas saian dos cenproceso de elekións
dentro e fara das nasas, fronteitros sanitários e vaian parar as
primárias. Se cadra
- ras, nese momento teremos asedependéncias xudiciais; namengurada a pervivéncia do galega.
non se decatou. •
tras as autoridades .sanitárias

Procesos por aborto
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non son capaces de garantir a
interrupción voluntária do embarazo na rede sanitária dentro
dos supostos legais (na prática
é imposíbel pola obxeción de
conciéncia da maioria dos facultativos). O resultado disto é unha nova discriminación que
afecta ás mulleres con menos
recursos económicos.
Até cando teremos que aturar as
mulleres o vergoñento doble xogo das organizacións políticas que prometen- nos Oresultado é
seus programas eleitorais unha nova
solucionar esta
intolerábel si- discriminación
tuación, e can- que afecta ás
do xa están
ben instalados mulleres con
nos seus si- menos recursos
llóns do Con- económicos.
greso sempre
teñen causas
''máis importantes" que facer?..Quizais cómpre sair de novo
á rua a reclamar o de sempre:
Aborto gratuito na rede sanitária
pública e á decisión da muller.+

ANOSA Tf

educativo integardor -falsamente,
ou cando menos, parcialmente integrador- que pretendía ocultar o
paro e prolongar a escolarización
obrigatoria. Unha lei que pretende
· unha renovación metodolóxica, '
punto no que realmente reside a
reforma educativa. lso é unha
etapa, señor López Carreira. Claro que ninguén ·lle pode pedir a
vostede que saiba algo máis que
ser un profundo especialista en tal
ou cal r:nateria -aínda que en todo
o demqis toque desafinado-. Vostede non recibiu formación para
fraballar cos rapazas e ·rapaces
n'unha aula, vostede non recibiu a
menor orientación sobre como se
motiva ó alumnado, que técnicas
de observación son máis adecuadas en cada caso ou as influencias que as técnicas sociométricas poden ter na maior etectividade do seu traballo. A vostede estudiárono para ser un "sabio", non
para ser un ensinante así é claro
que se resista tanto aselo, eu no
seu lugar ao mellar tamén o facía.
Se un non vivise nun mundo de
citas e de academicismo pobre;
se un non vivise na irrealidade,
non se atrevería a afirmar que o
bacharelato é un tramo moi prestixiado. Ser ensinante significa coñecer o medio no que un traballa,
e se vostede o fixese, descubriría
ideas sobre ese periodo educativo que lle doerían, pero que non
se deben ignorar para vivir na realidade. lso é algo que saben facer moitos mestres que aínda sen
ser catedráticos, coñecen bastante profundamente de que vai o
seu trabaJlo. Recoméndolle que
faga algunhas lecturas, especialmente interesante poderíaJle ser
un libro titulado "Para ser un buen
profesor l)O basta con saber la
maleria". Elle ben· certo que tampouco basta con iso, de aí que siga defendendo a necesidade do
carpo único, con formación equivalente, capacitación científica e
tamén didáctica.

Debe recoñecer que lle chega
tarde a preocupación pola LOXSE tendo en canta que o seu
proceso de implantación comezou no ano 1991 e con anterioridade foi debatido en moitos centros, de EXB. Quizais precisase
o bacharelato unha exebeización metodolóxica para que nunca se caia desde ese nivel na
tentación de autoafirmar unha
CooRDENADORA FEMINISTA
valía por medio dun umbral de
DüNICELA (VIGO)_ esixencia que non se corresponde, profesionais que ante un elevado índice de suspensos non
AAns~lmo
sexan capaces de reflexionar
sobre o seu traballo e buscar camiños alternativos que conduzan
ao éxito. Debería exebeizarse
Cando lin a súa carta no nº 828
para que moitos entandan que
_de A Nosa Terra pensei se non
cando entran
estaría ante unha desas non tan
nunha clase
infrecuentes contradiccións en- · comezan un
tre a opción vital que un escolle
proceso de Quizais
no consciente e os conceptos
ensino-aprenque as palabras deixan fuxir
d iz axe -non precisaseo
desde o subconsciente. Como
só do .s egun- bacharelato
persoa culta, entendendo come;>
do- e que iso
tal ·aquel a que se finca no medio
significa que unha
ambiente, acepto o seu dereito a
non hai que
be' . ,
avaliar unica- exe tzacton
ser reaccionario e mesmo clasista, pero creo que o fai con árgumente o rendi- metodolóxica.
mentos equivocados, engañosos
mento
do
e mesmo ignorantes desde un
alumnado, sepunto de vista psicopedagóxico.
nón tamén os
plantexamentos didácti.cos do
O que lle dá carácter ao ESO -e
educador. A solución ós problenon toda a secundaria como vosmas pode ter varias estratexias
tede di- non é a pertenza a uriha
de solución e axudar a buscar a
idade determinada .do alumnado, . máis apropiada para cada persenón unha serie de caracteríssoa é un importante labor do
ticas que desde o punto·de vista
que estou seguro vai aprender
da psicoloxía evolutivp. aconsellamoito na convivencia cos seus,
ron ós redactores da LOXSE a
xa compaleiros de secundaria.+
consJderala como un ciclo pechaXosÉ M. GoNZÁLEZ BARRErno
do. E como consecuencia desas
(CANGAS)
características, dun modelo socio-
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O galega ainda carece de dicionários
Faltan os de usos, históricos,
etitnolóxicos, técnicos, de autoridades e bilíngües. _
-0- HORÁCIO VIXANDE

O corpus de dicionários no no~
so idioma reducese a vários di. .
ciónários da língua, bilíngues
de castellano . . galego e vicever . .
sa, de sínónimos, de dúbidas e
conceptual, que ven de sair ao
mercado. Hai, ademais, aporta~
cións persoais na elaboración
de dicionário de ref ráns, pero
non son si temáticas. Vários
lingüistas consultados apontan
a necesidade de contar tamén
con dicionário de uso , histó . .
rico , etimolóxicos, técnicos,
de autoridades e bilíngües en
vári
idioma . A caréncias
p rduran porqu a Académia e
a Univ r idad r nunciaron a
levar adiant e t labor.

a mbigüidade ou inexactitude,demasiado frecuentes nas definicións, e unha preocupación pola
econ o mía de espazo ( ... ) fan
máis urxente ainda a aparición
dunha· obra séria e rigoros<l;"·
O lingüista Manuel Ferreiro ta. .
mén criticou esta obra, xa que
"é pobre e a escolla lingüística
non é moi aceitábel, percibo un . .
ha españolización no léxico".
Cun dicionário da língua incompleto, todos o dicionários que
veñan despois (de sinónimos, bilíngües, etc) suman esta eiva á
que el me mo incorporen.
N
ue atinxe aos dicionários
bilfngüe , 6 existen de galego . .
ca t llan , e e e non e tán
ex nt s de críticas. "Non hai
auténtic s dicio nári de gal go . .
ca rellano - xpli . .
caba nunha recente entreví ta
publicada en A
Nosa Terra o escritor Xavier R.
Baixeras-, porque
a correspondéncia
galega sempre ten
menos amplitude
semántica".

Hai, tamén, várias aportacións
no que se refire a dicionários de
refráns e frases feítas, pero son
de natureza incompleta. O mesmo sucede cos dicionários de
nomes próprios.

Principais necesidad~s
'-

Á marxe dos defectos do corpus
de dicionários existentes, a respeito dos campos nos que a· caréncia é absoluta, Xoan Costa
considera -que esta débese ?- que_
non hai demanda suficiente no ,
mercado e que tanto a Uciversi;
dade como a Académia renúncian á sua abriga de dotar á língua de instrumentos que permitan o seu desenvolvimento. Dentro destas ausénc.ias, cabe reseñar
a dos dicionários bilíngües en ga. .
lego e inglés, francés, _alemáp ou
latin. Outras carénda-s notábeis
son as dun ·dició . ._
nário etimolóxico, . dic-ionários
técnicos, históri- ·
cos, de usos ~ de
autoridades.

Üniversidade e
Académia
renunciaron a
dotar
áÜnguadun
corpus léxico
completo

' O Dicionário da Real Académia
Galega, de aparición en 1997, e
publicado por esta institución
xuntamente con Xerais e Galá . .
xia, xa coñeceu diversas críticas.
Unha delas, asinada por Carlos
Árias na revista A Trabe de Ou . .
ro no número do primeiro trimestre de· 1998, sinala que "nen·
é, con moito, a obra que o idioma galega necesitaba no campo
léxico( ... ). A inelegáncia-cando non a pobreza..:... expresiva,

a

A respeito dos di . .
cionários de sipó~
nimos,· dos que
Xerais e Galáxia nos últimos
anos publicaron sendos textos, o
lingüista Xoan Costa considera.
que "os que. ternos en galego son
· simples e as palabras que in . .
cluen aparecen en contextos polo xeral limitados, con elabora. .
ción de listas de palabras supos . .
tamente sinónimas descontextuallzadas". En efei,to, outras línguas contan con dicionários de
sinónimos que incluen os sinónimos -ou antónimos- -por campos semánticos. - ·

VÍTOR VAQUEIRO

· Os dicioH.ários etimo lóxicos portugueses non dan
encllido a carén . .
cia dunha obra ·
propria.mente gal~ga: No caso dos
dicionários 'históricos, hai aportación parciais, pe. .
ro qon unha obra comRleta e sis- ·
· temática. Sobre este aspecto, Ma-·
nuel Ferreiro ere que hai· que ir).- '
cluir nun dicionário "toqo o léxico, tamén o histórico e o gialectal" e Xoan Costa sinala que hai
que elaborar dicionários técnicos
cos novas nomes científicos ecoas terminoloxias das actividades
tradicio.nai;. Abondando nas caréncias, Costa sinala tamén que
hai que dotar ao idioma dun dicionário ·de autoridades con citas

de autores e ·textos. O dicionário
de usds, que prepara o próp:(io
Costa, sumado ás óbras' anteriomente citadas, daria luga~ a U:n
corpus máis 'completo.

·. Cisneros, deputado ·do -.Pai:tido
Popular tio parlamento do Éstado,
'·o luns día dezaoito de mafo nunha
tettúlia radiofónica nocturna.
Estivo magnífico, teimo, no seú
· ataque a Xabier Arzallus, pplas
declaracións oeste a un xomál
madrilefio, en entrevista feita -por
_xomalist~ ourensá, rn;i.s que o
presidente do Partido Nacionalista
Vasco afirmaba -entre outras
cousas- que existía un número
determinado de cidadáns de
Euskadi que non se sendan e_n
absoluto españois . Cisneros, co
ton episcopal que. o caracteriza . . se
cadra potqúe os apelidos chegan a
imprimir carácter- afirmaba que
Arzallus se inventaba lin
nacionalismo español que non
existia por ningures.1 posta qu~, · en
realidade, o único que se podía ·
constatar era a presenza dun.lóxico
e san patriotismo institucioru;il (sic) . .
Extraord.i nário,. Gabi, diciá. O '
matiz é tan notábel e revela unha
tal agudeza, unha tal finura na.
;málise, que é lóxko que se escape
ás mentes obtusas dos que: . · .
padecemos esta doenza incurábel
do nacionalismo, pola funesta
teima de non viaxar; máli~ o
-m.oito que nó-lo teñen
~ aconsellado, igual que nón
entend-iamos o que Goebbels
tentaba dicer cando explicaba
retirada do exército alemán como

:a

Tecnolox:ias da língua

aa

un-avance elástico sobre a

Nó campo das tecnoloxias
retaguarda.
' língua, é dte:ei, a infoqnática coirío apoio · á escrita, é onde é
máis palpábet o atraso ao-que es-·' .g:;tas pérolas
patriotas
·rá submetido o galeg0. Unha , i'Y!Stitucionais. (pergunta: ¿quen
comparación c'c)n .curras línguáS - serán os patriotas non
minorizadas do "noso entorno . institucionais?) non son novas: Non
pon de manifesto a situaciór:i de
hai. moitos ahos, ·a leitor lembrará
inferiori~ade nesta área~· ·
(se. non o lembra, pode acr_t?di-tar
nas miñas palábras)'que o ºAth1etic
Se en g~l~go. só li3:Í un ~orrector ' :de Bilbao levou a cabo unha má
ortográfico xa desfasado 'e n·e,n-. · ca~paña. Un crítico .(ou debería .
gun dos p~ogram_as de uso ~om~,
dicer un cítrico, _con Alfonso
está na nosa língua, outros idioCáccamo?) tan "pre~tixioso" como
mas como o basco e máis ainda o
-Eauardo Torrijos-'(ignoro~se o
é:atalfu, coman cun co~us inforapelido tamén"neste q1.so
mática ,de f!l~iores dimensións.
imprimeu carácter) dixo que a
sitµación do Clube vasco era a que
·ranto o procesador de textos
cumpria esperar dunha política
Word 6.0, como o Wi.ndows 95,
racista (sic) e totalmente de.costas
. teñen a súa correspondente ver- ·:·aos critérios da niuridialización,
sión en euskera. Asimesmo, a ver. .
globalización e compe~ividade
sión do Windows 98 e todo ·o paderivados do Tratado da Unión e,
quete de aplicacións que o ac;om- _como consecuéhcfa, ¿que ~e podia
paña, que vai sair á rua proximaagardar de carro ba~erritarras de
. mente, tamén terá unha versión
.Aretxabaleta, dQ_llS arranlzaLes de
íntegra en. basca; nqn asi en galeLekeitio e cinco aizkolaris do
ga. Pot .outra banda, este idtoma
Goierri que, arborllido txapelas
conta co corrector o~ográfü:o Xuneolíticas e linguaxes abstrusas, o
xen e con vários dicionários.
máis semellante que viran a un
balón de futebol era unha máquina
O catalán ainda 'está máis avande coser?. Por fortuna, e, ·se callar,
zado. Todo tipo de prograi:nación
atendendo aos consellos de
· e as usuais axud~ ·á língua -adeEduardo Torrijos, o Athletic _
ma is de completos dicionári_os,
renovou a equipa e, despois de
. e1.1:ciclopédicos_: .teñen vers ións
fichar un·bo· mangado de
en catalán, cando non programas
estranxeiros, entre os que
"deseñados específicamente para
salientan Etxeberria, Larrainzar,
esta língua. Pero se neste último
Urrutia, Larrazabal e Alkorta,
caso, a saude do idioma permitiu
conseguiu a sua clasificación para
que o merc;ado dotase ao catalán.
a Champiñ?ns League._
de tecnoloxias ·da língua, no que
se refire ao basco, son as institu. dÓns .ás que se están encargando
Áré
vas
· de completar ·as necesidades que
abusar da nosa paciéncia? •
non cobre o mercado.•
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. • Prémios Manuel Murguía para.
;

; -

. Alfonso Alvar@z Cáccaino e Xosé Luís Alvarez
O certame .literário Manuel"
· estaba composto por Francisco
.Murguia-,·orga,nizadopOIO ....
- Pi1lado, Marilar Aleixandre, ·
. . Oore~ Castro Vil1ar e Hetlrique ·
concello de Atteixo, ·
concedeou ó prémio ex aequo .·
- Rabuñal, coordenador do
cértame. A entrega dos premios
aos relatqf Canif fugit de
· Alfonso Alvarez Cáccamo e O
desta sétima edición ti''º lügar na tarde do Sáhado 16 de
·
·amencer de Xosé Luis Álvar.ez
Pérez, es tudah t:e de Filoloxia en
Maio.'
Vigo.
Un dfa antes 'celebrouse unha
O fallo do prémio, que consta
homenaxe a Manuel Murguia
da edición do libro e -de :
co gallo do 165º arúversário do
seu nacemento- en Oseiro, - ·
400.000 pesetas, fo¡ dado a
coñecer o Xoves 14 ..O xuri
parróquia de Arteixo. •

Alfonso Álvare z Cácca~o.

•...•....••..•.......•.•• : ...... ~···~······~·~·~·····~··~····················~~ ... ......•......•.••...•.•. :
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··•O C~ngreso O
Mar das Cantigas
..

celébrase con 250
asistentes
b 21 de Maio cómeza ó congreso "O mar das cantigas"-que, organizado pala conseUaria de
CL1ltura, reune en·San Simón.a
unhas 250 persoas interesadas no
estudo da lírica medieval galegoportuguesa. A conferéncia inaugural corre a cargo do G.iuseppe
T avani. AdeÍnais das italianas
Anna Ferrari, Valeria Bertolucci
e Guillia Lancini, ·participan Xesus Alonso Montero, Carlos
Paulo Martínez Pereiro, Camiño
Noia, Ángela Correia, Ltµ Pozo,
Basílio Losada e Hentique Monteagudo, entre outros. •~

•Convócase
o 11 Prémio

..Eixo Atlántico
.conomede
Carlos Blanco
1'¡

Dotado con nove mil euros,
convócase o II .Prémio Eixo
Atlántico de NarrativaGalegoPortuguesa que leva o nome de
Carlós Blanco, eri homenaxe· ao
recentemente finado presidente
_ da asodación galega de editores.
Poden 'concorrer autores de ca1quera naci9nalidade cuxos orixinais esten escritos en galega ou
portugués, con tal que de que sexan inéditos. O orixinal ·
· apresentarase antes do 31 de
Xullo baixo lema e adxuntaranse, en sobre pechado, os datos
persoais e o título do libro. O
envio farase á Asociación Galega de Editores, rua de Joaquín
Yañez 6, 36202 Vigo.•

·<

· 1

de Galiza en Catalunya". Nun ac~
jto celebrado o 16 de Maio, e no
que se lembrou ao maxistrado. finado Daniel García Ramos, pre- 1
miouse·ademais a.Xosé Maria·
Álvarez Cáccamo pola sua obra
Galendario Perpetuo, no apartado
de criación literária, no que
Do 25 ao JO de Maio celébrase
tamén obtivo mención o libro Ci~
na Universidade Novad~
dndes de Fran Alonso; a Francisco
Lisboa as I Xom adas das Letras
Sampedro, no apartado de ensaio
. Galegas nesta cidade,
e pensamento, no que se mencio-·
organizado pola Xunta e o
namn tamen as obras de Vitorino.
Centro Ramón Piñeiro. Para
Gutierrez Aller e Antonio Diaz
introducir aos asistentes na
Fuentes; a Santiago Gutiérrez en
literatura parttcípan ,Anxo
investigación, ao pandereteiro .
T arrío, Xosé Maria Alvarez
Xosé-Iglesias "Meliton" na cate~
Cáccamo, Xabier Ron e Manuel
goria musical e a Enrique Ortíz,
Forcadela, entre outros. No caso
en artes 'da·rein-esentación. No
da literatura dramática
- participan-Roberto Vidal
apartado de ihiciativas culturais
premiouse áo "mov~mento bravu"
Bolaño, Manuel Quintáns e
a traves da revista do mesmo noCarlos L. Bemárdez mentre que
me que edita Xerais. •
. a poesía será analisada por

li Encontro .
das letras galegas
en Lisboa

• O fotógtafo Anxo Iglesias leva
a Alemañá a exposición Beiramar
Beiramar re~ponde a~ interés do fotógrafo Anxo lglésias de retratar. a
"vida que· se move en tomo ªº mar nunha visión do cotiá no linde
xusto onde remata a terr~": A exposición ínaugurouse o Mércores 20
na Univers.idade de Tréveris (Alemaña) e récolle o relato de várias
histórias reciclas arredor da mar en distintos pontos do país, desde ~
vistas industríais dos asteleiros de Vigo até os boteiro~ . de Malpica.
Unha pintada -contra a empacadora de T eis nas paredes de .V u leano
coas, gruas áo fundo é a irrraX"é escollida na portada do catálogo da
mostra -no que se reproduce a linguaxe publicitária~ corrio signo do
· m.ar que,, mesmo sen .se ver, .está semp:re presente. -Traballadores do
séctor naval, mariñeiros do porto tí-adicional, vendedores da .lonxa,
hañ.istas da praia, veraneantes ... pasan <liante do obxectivo do fotó·grafo que reflexa ·na sua obra ás persoas protagonistas na beiramar. A
mostra poderase ver na lonxa do concello de Vigo en Novemb!o·•

A antiga bandeira da Sociedade de AgrLcultore de Salced ,
parróe¡uia pontevedre a de longa tradición na loita ¡.1graria · pr 1~
dít1 a pasada emana en Pontevcdra o colóquio c lebrada na Galería
$argadel en tomo u libro O Agrari !11º• de Miguel Cabo Villa cr
de, editado pór A No ·a T erra. A en eña foi recur rada por man
amiga dunha ca a condeada a er derruha la dura11te a on. trución
da autoesrrada do Atlántico, no ano etcnta. M mc.mo aquel que
na parroquia retoma , pa ad xa o franquí ·mo, a trn Ji ión la · loita
sociais. A en eña da ociedade agrária, que con ta cun le eño r alizado
para ele por Ca telao foi oferecida hai pou o· an o Mu cu de Pontevedra mais a úa cu rodia fo i rexeitada pola entida<lc mu eí ti a. •
Manuel Maria, Miro Villar, Luis
Alonso Girgado e Luz Pozo.
Para falar de ensaio e meio de
comunicación estarán en Lisboa
Ramón Nicolás, Marcos
Valcárcel e Armando Requeixo.
Rematan as xomadas o dia JO
coa representación A incrible
vida de Héctor Loureiro, de
Teatro do Morcego e a
apresentación do libro Mulher
facendo vento (a voz de oito
poet~ galegas).•

• ·García--Sabell,
distinguido
pol_a Xunta
Na noite do Sábado 16 de Maio
Domingo Garcia-Sabell foi
homenaxeado en Santiago pola
consellaria de Cultura, que lle
concedeu o prémio das Letras e
das Artes. O prémio, que se
entregou no Pazo de Congresos
coa preséncia de Manuel Fraga,
está dotado con cinco millóns.
de pesetas e foi concedido por
un xuri formado por Francisco
Femández del Riego,
galardoado o pasado ano, Xosé
Ramón Barreiro, en home da
Académia Galega, un ·
vicerreitor de cada .unha das
tres universidades, Julio
Argüelles, pola Académia de
Belas Artes, e Sixto Seco máls
Constatino Gar~ia, en
representación.da consellaria. •

• Basílio Losad~,
nómeado
'Galeg¿ Egrexio!

• A Fundación
Lea p~émia
.
os.ensa1os
sobre deporte

A ·:Fundación Prémios da Crítica de
Galiza decl~rou por unanimidade
"Galego Egrexio" do 98 a Basílio
Losada, catedrático de Filoloxia
Galega-Portuguesa na Universidade-de Barcelona, ao recoñecer o
seu papel de "emba1xador.cultural ·

O traballo "Avaliáción da ·
condici6n física na terceira
idade. da comunidade galega: a
forza", de Xosé Mª Cancela ·
Carral, gaño u -o primeiro .
·premio de ensaios sobre a
ciéncia do deporte, que outorga

a Fundación Lea.
Concedéron e do u acce it ao
traballos "O futbol e pello da
sociedade: por un deporte
popular", do xornali ta e
director A Nasa Terra Alfon o
Eiré , e "Estudio do impacto
medioambiental provocado
pala práctica recreativa da
bicicleta de montaña na
comunidade autónoma galega",
de Antonio Pedraz. •

• Máis de vinte
mil exemplares
vendidos de Os

trobadores do
Reino de Galiza
"A finais do mes de Mai
estarán vendidos vintetre mil
exemplares de Os rrobadores do
Reino de Galiza. Esperam
chegar aos trinta mil a fin de
ano", sinala Xo é Femández
Puga, conselleiro delegado da
editorial A Nasa Terra.
O éxito do libro de Merced
Queixas, o máis vendido no país
dos adicados aos troveiros, está,
segundo Femández Puga, na '
coidada edición e no seu
carácter divulgativo.
"Queríamos facer un libro a bon
prezo, a cor e capa dura, que
puidera tanto entrar nos coléxios
como nas librarías ou mesmo
como un bonito agasallo.
O éxito deste levounos a editar
-a Historia da Língua, que pode
chegar ao mesmo ritmo de
vendas e incluir dentro desta
colección Esencias un terceiro
libro sobre os Reís de Galiza",
sinala. "O libro non contou c,on
-apoio institucional nen da
- consellaria de Cultura, nen de
Educación. Cultura mercou
exemplares por valor de trinta e
cinco mil pesetas, cifra ridícula
rendo en contaos gastos
millonários con motivo do 17
de Maio.•
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aínda por a topar? Xosé Ramón
Pena focalizou Xograres do mar
de Vigo desde unha perspectiva
diferente. Oeixando a un lado o
común afán divulgador, non hai
comparación posíbel entre os
dous estudos, toda vez que o destinatário é diferente. Este é máis
crítico, máis sério, máis erudito,
cunha estrutura que parte da história para explicar o feíto literário; escrito con moita claridade e
·eficácia, é un deses textos que
deberán ser referentes para novas estudos. Ademais, apresenta
un corpus de autores ao que se
incorpora a ·Airas Nuneí, Lapo
Liáns e Nuno T reez, coas suas
respectivas cantigas.

De J!-avegar
Títulos: O son das ondas¡ Xograres do mar
de Vigo ; Xograres do mar e do amor.
-Autores: Henrique Momeagudo;· Xosé R.
Pena; Antón Rozas.
Editoriois: Galaxia; Xerais; Xunta de Ga licia.

Pasou o Día das Letras que fai o
número 36 desde aquel primeiro
adicado a Rosalía, quédalle a un
o corpo como despois da festa do
patrón. Pero a alegria dura pouco, xusto o tempo que é capaz de
retela o virtuosismo das escritas
que e homenaxean baixo o nome do eu autores, esas horas
in quecíbcis en siue vives de de
as uas palabras. Enche e o corpo
dun fulg r aut compracente e
xovial que o resto do ano contrastará co andazo da anormalidade cu ltural que nos impón a
incapacidade para estimar e
aceptar a per onalidade própia
da
1iza p r parte do amigo
do "pint r qui mo harmónico".
ucéden e debates, mesa redonda , conferéncia , artigo , toda
caste de aportes é empregada e
comeza a e por en movemento
nada mái er coñecido o nome
que centrará o acto do ano
prox1m . e tal maneira que un
non abe até que ponto a de ignación non e converre en lápida que de culpe a desviación da
atención sobre o autor €!Ue sexa.
Para a sociedade e para a historiografía da literatura non é nada
recomendábel ese hábito de parcelar o escudos crítico-divulgativos en ano determinados e autore particulares. A calidade e
riqueza da literatura galega están
pedindo a berro unha focalización diferente, non tan restrinxida e mái integradora.
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Cánd Johán de Cangas erá obxecto de utr demorado e tudo

--

Henrique Monteogudo e Xosé Romón Peno.

como o de Alexandre Ripoll e
Bemardino Graña? E menos mal
que alguén (Xosé R. Pena) lembrou o Martzn Códax, cantor do
mar de Vigo de Xosé María Álvarez Blázquez. Poden ser tan suxerentes estudos anteriores como os
máis actuais. Pero non queremos
facer exposición ou comento de
todo o aparecido nestes meses sobre Johán de Cangas, Meendinho, ou Martín Códax. Os aspectos
que queremos tocar, as perguntas
que nos facemos, refléctense ben
claramente nas tres obras arriba
indicadas e a elas irnos.
Non hai dúbida de que Henriq ue Monteagudo achou unha
linguaxe moi apropriada para a
divulgación entre os leitores
máis novos do fascinante mundo
medieval, de aí a sua inclusión
en colección infantoxuvenil.
Arriscado empeño do que sae
tan ben parado como se pode
cando se trata de explicar un
mundo tan diferente do actual.
As mentes novas son máis dúctiles e po ibelmente exan capaces
de apreender o mundo--trobadoresco mellar que os seu profeso-

res, oxalá. Pero hai algo que non
adiviño a comprender, non custaba nada mencionar o Pergamiño Sharrer e o Cancioneiro de Bacronft (Berkeley). Claro
que os esforzos por con- A calidade e
xugar divulriqueza da
gación e estudo crítico, literatura·
nunca o pr ~  galega están
tende Monte- pedindo a
agu do, ben
poden condu- berros unha
cir a isto e a focalización
ben
ma1s. diferente,
Desculpemos
o esquezo de non tan
Monteagudo restrinxida e
no afán de máis
non rachar
integradora.
coa tradición
tanto de ensinantes como
de alumnos?
Certo que sempre se falou do
Pergamiño Vindel e de tres cancioneiros, pero tradición n on
quere dicer inmutabilidade e ao
que parece xa hai máis do que
había... e cántas causas haberá

Navegar -no tempo é sempre singradura incerta, e ainda que as
rotas sexan libres sempre hai algún lugar común. Como o de falar das soldadeiras no apartadó
correspondente aos autores ·,
cando non se puido demostrar
que compuxeran nengunha. Vício no que re-cae As ermidas e o
mar de Carmen Blanco Pardal e
Carmen Rubledo Muíña, publicación distribuída pÓla Xunta
xunto a Xograres do mar e do
amor. Ambas e dúas pretenden a
divulgación restrinxida: no •.primeiro caso as unidades didácticas só se refiren ás ermidas mariñeiras e esta imposición bota
por terra un. interesante exercí. cío didáctico sobre todo cando
chegaron aos centros de ensino
hai escasas semanas; no segundo
caso xa tropezamos no "elenco"
de autoridades, que comeza o
Conselleiro e remata o "fofe del
Servicio de planes e Pfogramas
de Ensino de lingua Galega". O
pou-co coidac:lo editorial escurece
o traballo de revisión lingüística
e deixa patente a posición que a
Administración Autónoma ten
respeito ao galega e a u:r:iha li(Pasa á pWna seguinte)

Unha guía dirixida a todas as persoas
que buscan un aqhegamento á natureza
e que gustan de

visita~

en c,alquera épo9a do ano

praias, cantís, dunas e_e13teiros para observar
e recoñecer a vexetacióil, cun

si~xelo· ~istema

de clasificación por cores, e as mudanzas

)S
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canta de libros
Os sentimentos r
calados
de Fiz .Veigara Vilariño
Animal sen fel é o título do poemário de
Fiz Vergara Vilariño que edita Espiral
Maior. Os versos, que comezou a escreber hai carro anos o escritor falecido en
1997, recrian a dor d~ sciedade, a morte e
o amor reflexado nos animais -os sentimentps pola sua
cadela Eili-, co- ·
mo reseñan as
palabras de Xulio. L. Valcárcel
no limiar do libro,
onde sinala a queréncia de Vergara
Vilariñ9 polo soneto. ''E un Libro
íntimo e intimista,
-que nos invita a
participar nos sentimentos máis calados
do poeta, eses sentimentos que os humanos experimentamos tantas veces sen
decatármonos". •

Dous homes na
xeografia do medo
O escritor de Rossas, en Viera do Minho, Francisco Duarte Mangas gañou o
prémio Eixo Atlántico de Narrativa
galega e portuguesa coa novela
Xeografia do medo, que ven de
traducir Galaxia. A trama
transcurre nun
dia no que un
vello cazador e un
fillo perseguen
ademais dun rastro, a memória
nunha especial xeografia. Duarte
Mangas comezou
publicando libros
de poesia como Cavalo dentro da cabe~a
e Espécies cinegéticas para gañar en
1993 o prémio "Carlos de Oliveira"
coa novela Diario de Link. +

Poesía tras
a pegada do tempo
"Se ti non vés/até no vrán agúzanseme
os días/córtasetne o alento na beira do
mar./Espérote coas maus
engañidas do
vento,/cos pés
carazados da
fría area das
noites". Medos
Romero, que
traballa de enfermeira, escrebe estes versos
dentro dun libro, ·
Rendeome no
tempo, que edita
ela mesma . A autora de Somede,
nas Pontes, participou no grupo de teatro Xalgarete e adícase a escreber desde
hai pouco. A piques de sair está o seu
primeiro libro nunha editorial pero,
polo de agora, oferece as suas poesias
que ela liga ávida no rural.+

que se producen ó longo das -estacións.
Cen receitas de
comida de montaña

r

in

e

a

·Guía da flora ·
do lit9ral galego
Luís Alberto Sanmartín
Helena Lago Canzobre

X ERAIS

As diferentes formas de preparar a zarza,
as castañas, o polo, ou as maneir_as de
aproveitar o porco despois da matanza
. están recollidas no libro de Gloria G allego A cociña galega de montaña,
que inclue máis
de cen receitas.
Unha cociña "digna de degustar" baseado no máximo
rendemento dos eidos e dos an~mais
que se crian no país.
Editado en Xerais. •
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seus direitos corno nación.

(Ven da páxina anterior)

teratura qt,Ie Xograres trata moi
pouco e moi tarde. Se cadra non
chegan a ser vendidos; pero o
simples feito da súa distribución
é ostentoso atentado burlesco
que lles debeu saír carísirno. E é
·que cando se navega tamén se
naufraga, mesmo se afoga. •
XOSÉ M. EIRÉ

·S aramago
encantanos
coa sua
mirada
das causas
/

/

José Saramago.

de si mesmo. A tensión non de,
cae en nengún momento. O mis,
tério medra e medra en cada pa,
labra, alimentando ao/a lector/a.
Aconsellábel póla súa encanta;
dora forma de debuxar a vida.•

Título: Todos os nomes.
Autor: José Saramago.
Editorial: Cam inho.

LUPE GÓMEZ -

Un libro de suspense. Unha boni,
ta fábula sobor das precuras da vi,
da. Unha entretida reflexión so,
bre o absurdo de algunhas acións.
Asi é o último libro de José Sara,
mago, tituado Todos os nomes.

Cad ~ páxina é unha ledícia.
Quizáis o máis sobresainte sexan
dúas causas. a forma en que pin,
tou ao personaxe principal, o se,
ñor José. E o engaiolante am,
biente de toda a trama.
Así, a obra cautívanos porque
nos descobre a un personaxe
perdido na súa história. O tal se,
ñor José é un home que non Sé!'
be o que quere encontrar, pero
que busca e
bt..¡.SCa ... A súa
búsqueda
.n on tén im, O señor José
potáncia pero é feliz;
..
a ollos do/a
Porque~
leitor/a con,
sendohomé
vírtese nun
factor de vida de ben, fai
ou morte.
actos de
A tráenos por, vandalismo
que, sempre
afundido na
fatalíd~de, o
señor José é· feliz. Porque, senda
home de ben, fai actos de· vanda,
lismo. Como un neno bó que se
mete en travesuras. Semella que
vive delirante pero él non perde a
compostura. Inspira confianza e
bondade, como un pallasa cando
chora.
En segundo lugar, a história re,
créase nun mundo bucólico pero
misteriÓso. Quizais un mundo
sórdido e escuro.
Pouco a pouco, as páxinas tecen
e destecen un lío. Unhas cousas
acontecen tralas outras, aplastan,
do a éstas, sen que se:X:a .posíbel
unha mirada atrás. O señor José
vive transformado pólo que
pasa, convertido en marioneta
do azar. Algo sernellante aos am,
bien tes .kafkíanos vaga nos cená,
ríos deste libro de Saramago.

lle

Pólo dernáis, o estilo desta nove,
la é enérxico, profundo , seguro

P.orgugal .an~~ o .perigo
español
Título: O jornal pottuense A Montanha e as
rela~oes luso-espanholas.
Autor: António José Queirós.
~ditorial: Edif;:oes Tamega.

O autor observa, a partir do
xomal portuense A Montanha,
esas relacións luso,españolas
miradas rnoi atentamente pot
este xornal republicano que
.aparece~ e.n: 19-U ..
Nos prirneíro.s capítulos Antó,
nio José QueirÓs fálanos do pro,
xecto e da estratéxia do xomal,
, despois do cámbio de ·rexime
que se operou en Portugal coa
implantación da Répública no 5
de Üut'ubro de 1910. Nestes ca,
pítulos, deparamos con xomalis,
tas activos e conscientes do an,
li,republicanismo q~e chega
desde España. Así, o autor danos
todo tipo de información sobre
.as relacións nada fluidas entre o
rexime monárquico español e a
n~va República portuguesa.
O _autor. introdúcenos nunha das
temátkas máis apaixoantes que
caracterizan as páxinas de A
Montanha: o perigo español. Ese
perigo era real e procedia da mo,
narquia 'opresiva e delirante que
governo España como se fose
unha quinta privada de El,Rei.
Son continuas e coraxosas as de,
· núncias do xomal portuense con,
tra aquela política anexionista e
de menosprezo polo estado máis
antigo da Península Ibérica, for~ ·
mado en terras da Gallaecia polos
suevos, e agora convertido en re,
pública, e nun trauma para os
monárquicos españois. A partir
desa amenaza española, o autor
revélanos toda unhá política de
inxeréncias e conspiracións por
parte de España contra ese Portu,
gal pacífico que tenta preservar os

Neste complicado xadrez,
onde o rnovimento das
pedras é desigual, Antó,
nio José Queirós lévanos
ªº centro <lesas confabu·lacións, estratéxias e ame,
nazas da rnon~rquia espa,
ñola, dunha nobreza ra,
quítica e dunha burguesía
ancoradá n_as luces da bo,
émia nacional. Mais os re,
publicanos, os socialistas e
os anarquistas españois
trataran de defender e
axudar a -República portu,
guesa. Os socialistas e re, .
publicanos de Vigo tíñan,
se identificado desde logo
con Q prox~cto republica,
no portugués.

Portu¡al na Conferencia d·a Pa.z

ANOB.i

Galiza , pola nosa lingua
comun, foi un atractivo
para conspirar contra os
poderes lexítirnos de Por,
tugal. Hai que lembrar a
traición dalguns portugue,
ses dirixidos polo Conde
'.A.ndeiro, os conspiradores
portugueses contra D .
Joao II protegidos polos
Reis Católicos, os migue,

listas, cabralistas , paivantes
e até os membros da desa,
parecida PIDE que en
1974 se refuxiaran na Ga,
liza . Mais G a liza tamén
foi terra de exílio para
moito republicanos e an,
tisalazaristas.

Antón Vilar Ponte deixou,
no no seu libro Pensamento
e Sementeira, bastante tex,
O autor, nos capítulos
t para reflectir bre Por,
imédiatos, está atento aos
tugal e Galiza, e crito en
acontecementos que se su,
castelán, coma e fos n diri,
cederarn_despois do 11 de
xid a Castela. Ai irma:
Setembro de 1911, data
"Se contemplamo bx cti,
•Ora 8401 estilo •• grandrs llomem1 !
na que España recoñece a
va e sereamente un mapa
República Portuguesa. Es,
da Península veremo que a
tá atento igualmente ás Caricatura de Manuel Monterroso en A Montanha, 1919.
Portugal lle falta a cabeza e
especulacións informati,
a Galiza o corpo, que repre,
vas, boatos e mentiras que ali,
tela que se disfrazou de España e
sentan respectivametne esta e
mentaran os intereses anti,repu,
ficou, nas suas relacións con Por,
aquel ao longo da faixa xeográfica
blicanos que moitas vezes chega,
do Noroeste iberianos que procfo,
tugal, prisioneira de si mesma.
ban da Galiza.
ciu unha lingua comun e unha
Todo este cornportamento que
cultura de características análogas.
Tal decapitación e tal descorpora,
Nestas circunstáncias, António
saiu do centro mesetário refle,
José Queirós entra, pragmatica,
xouse na contraposición doutras
ción constitue o erro máis grande
mente, n_aquela realidAde confu,
da política de Castela".
realidades ibéricas; no caso de
sa que os monárquicos españois
triunfar en 1640 o ideário beli,
tiñan arquitectado .cos conspira,
xerante do Conde,Duq ue de
Todo isto lévanos a constatar o
dores que operaban en várias
Olivares, Portugal estaría na si,
obscurantismo castelán que na
partes da fronteira con Galiza e
tuación que están actualmente
Península Ibérica permaneceu
onde recebian cobertura para as
Cataluña, Galiza e o Pais Basco.
vivo e que o espíritu republica,
violar en intervencións esporádi,
no de A Montanha tratou de de,
cas, que Bemardino Machado e
Neste sentido, o trunfo portu,
nunciar e repelir pontualmente.
outros dirixentes republicanos
gués de 1640 foi un grande trau,
Neste sentido, o autor deste li,
ian denunciando prontamente.
ma que a monarquía e a nobreza
bro, decodificounos con reitera,
castellana nunca asumiran. Por
da xusteza o encentro entre os
Todo isto levou aos artiéulistas e
esta razón, sempre inventaran
republicanos portugueses e os
analistas de A Montanha a estar
pretextos para intervir co seu
republicanos e socialistas gale,
atentos ás relacións luso,españo,
-poder bélico, como ben o de,
gos anti,centralistas. •
las _e a verificar as realidades his,
mostrou Godoy en 1803 anexio,
tóricas do nacionalismo de Cas,
XOSE LOIS GARCIA
nando Oliven\:ª·
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Jonh Rembourn ou a participación dos
Siniestro T atal facendo coros no tema
que dá título ao disco, correspondendo
á admiración profesada polo músico
na sua canción Yo quiero ser EmiUo
Cao, a de Fermin Diaz ao violin, e Luis
Paniagua no sitar e na percusión. Do
Fol reedita este disco ao consideralo
"grande e' intimista" ademais de clave
para os seguidores do músico, quen es,
colmara poemas de Novoneira (Amiga

alba e delgada, Cain as follas, Quen na
outa tarde) e de Rosalia (O cravo) para
este traballo, ademais das suas composicións como Illa do Sur, Lévame lonxe
ou o instrumental cheo de sensibilida,
de Nenas mirando estrelas. •

Reedición
da Amiga alba e delgada
de Emílio Cao
Título: Amiga alba e delgada.
Autor: Emílio Cao.
Edita: Do Fol.

Editado en 1985, o disco Amiga alba e
delgada é un dos máis emblemáticos na
carreira de Emílio Cao por moi:'tas circunstáncias coincidentes: a selección
dos textos, a estupenda gravación feita
entre Inglaterra e Madrid (daque1a
ainda non se daban as condicións ma,
teriais de hoxendia), a incorpor~ción
nas guitarra acústica e eléctrica de

Pop de Pontevedra
con influéncias
británicas
Título: No way out.
Grupo: Gloomy house.
Edita: Man Records.

· Desde Pontevedra, onde se formou o
grupo Gloomy House hai catro anos,
chega o seu primeiro disco No Way
Out, no que poden dar saida a moitas
das cancións que levan tocando desde
o comezo. Son temas cos que gañaron
o III Revoltallo de Música Emerxente,

en 1996, que se celebra anualm nte
no bairro de Valadares, en Vig , e no
que compiten numerosos grupos musi,
cais de todo o país. Pablo, voz, X sus,
guitarra solista, Arturo, baixo, e Char,
li, bateria, recollen o seu gosto polo
rock de forres guitarras ainda que a in,
flu éncia máis pq.tente no seu traballo é
a do pop británico, non precisamente
o máis vendíbel senón o que represen,
tan bandas como T eenage Fanclub ou
House of Love. Cantan en inglés para
máis semellanzas e apresentan temas
como Lost in the crowd (Perdido na
multiutde), Let me die in silence (Déi,
xame morrer en silencio) e I don 't
mind (Non me importa) . Pablo Come,
saña, ademais de poñer a sua voz persoal e melancólica aos temas, é o com,
po~itor de música e letras. •
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ALL THAT JAZZ,
XEPE, ALL THAT JAZZ
LINO BRAXE

Agora comeza o seu verdadeiro espectáculo. Xa está danzando o moi
.maldito na ·¡;:ompaña de Víllon, Rimbaud, Loisón e tantos outros. Os
. que que.élamos sen parella para o baile somos nós. E ainda por riba os
ritmos da festa desta outra banda do río son bastante máis previsibles.
Hai tempo xa que Xepe renuncia;a a vivir baixo un olivo, pois era
amor el me_smo na espesura e nos bosques. Había terripo xa que tentábamos borrar os rostos·dos inimigos e que buscabamos a revelación da
luz da alegríá. El veu os ánxos da noite ofrecerse nas aceras, el conxelou ás lágrimas das almas que máis o amaron. ·
Fuxíu moito para i.r sempre na procura de mundos que construi.r. Fuximos da radio porque como di.Xera Welles 1'a radio é unh.a mina
abandonada" e a nós xa non nos deixaban ser mineiros. E agora os
que o q.ueremos sentímonos como eses mineiros vítimas dunha reconversión industrial decretada pala dama negra, que nos trouxo o
abandono máis atroz, o silencio do amigo, a ausencia da intelixencia, dá ironía, da mordacidade, do humor, da frescura, dun corazón
entregado.
-Deixao, Xepe Casanova, o seu mundo non está feito para a túa beira~ar.

Recordo para ti, rneu contacontos preferido, meti traductor, autor e
guionista de radio aquela vella canción da que tanto gastamos "Bye,
bye, love ... ", e tamén o poema definitivo de Walt Whitman" -

Fame N eghra,

"¡Oh, Capitán! ¡Meu Capitán!
Rernatou a nosa espantosa viaxe,
o navío salvou todos os rochados,
gañamos o premio codiciado,
xa chegamos a porto, xa ouzo as campás,
xa o pobo acode gozoso,
os ollas seguen a firme quilla do navío
resalto-e audaz:
Mais, ¡oh, corazón, corazón, corazón!
¡Oh, as sanguentes pingas vermellas!
Vede, o meu Capitán na cuberta
xace frío e morro."

punk--rock de Compostela
O grupo apresenta o seu primeiro CD O neno carburador
'* BEATRIZ ÁRIAS
Aínda nom eram as nove da noite e o Rock Clube de Ourense já
tinha gente a espera de que abrissem as portas. O grupo Fame
Neghra apresentava nesta cidade o seu primeiro traballo em formato CD. Era o dia 16 de Maio, o 17 apresentaria.-no em Ponte
Vedra. O neno carburador está-lhes a dar já as suas primeiras alegrías: "Em realidade fixemos a primeira apresenta~om do disco na
"Casa das Crechas" por umha questom sentimental, foi onde gravamos a primeira maquete. Depois repetimos concerto na sala
uNasa" o 25 de Abril numha festa mui emblemática organizada
por estudantes". Quem fala é Ramom, o baterista do grupo, que
junto com Alex, o guitarrista, e Suso, baixista e voz, compujerom
a forma~om de trio do ano 1990. Mai tarde uniu-se .. lhes Martinho,
chegado do norte, de Mondonhedo, com a sua trompeta e guitarra.
epois de oito anos auto-producindo maquetes cass tt , participand em numerosa compilac;6es, actuac;6es pola Galiza e
fi ra .. , nom é doado entender que
tenhan demorado tanto a
cdic;om do eu prim iro trabalho
l ngo. "Na altura em que comec;amos nós nom havia hipótee de gravar. Hoje continua sendo caro, mas já há
outros médios.
T ampouco querfamo s gravar com
urnha casa de fóra,
preferíamos que
fosse umha causa
feita completamente desde a Galiza".

har a vontade, com total liberdade. Alguém comenta: "Quan-

do exis tem boas vibra~oes, isso
nota-se sempre no resultado dos
trabalhos".
Tendo en conta aqueles primeiros
concertos deles, momentos nos
que deviam ser a única forma<;om
de hardcore galega, seguramente
pouca gente apostava pola sua continuidade. Sempre
é difícil ser um
pioneiro ... Todos
rim e afirmarn
que, compreendidos ou nom, eles
tinham claro que
iam fazer a música
da que gostavam:
"Era fundamen-

FameNeghra
quando menos
fuxe da
caralhada que
parecía invadir
o panorama
rockeiro galega . . r 1::~:~ ~:~~e~

Dous int~grantes
do colectivo "Lixo Urbano", que
os acompanham
esta noite, asintem as palavras
de
Rarnom.
Nota-se-lhes o
orgulho de ser os editores <leste
CD. A amizade que os une e
umha rela<;om já antiga com os .
-Pame Neghra, sentárom as melhores bases para poder trabal-

multitude de concertos que fixernos, servirom-nos
para colher experiencia e como
procura do estilo que ternos
agora"-, comenta Ramom, e Martinho afirma: "Fazemos punk ou
punk:-rock, ainda que continua
recolhendo algo de hardcore ino-

vador, de hoje. Enfim!,-creio que
as etiquetas som o menos importante, o verdadeiramente interessante é ver se vai conectar".
Goste ou nom a sua música, o que
se observa já nos Fame Neghra é
profesionalismo, apresenta<;om
cuidada no CD e umha seriedade
nas letras que, quando menos, fuxem da "caralhada" que parecía
invadir o panorama rockeiro galega e, afortunadamente, foi superada. "Nom fazemos necesariamente urnha música complicad~. É
punk-rock clásico com certos
cámbios próprios dos anos 90.
Mas música complicada norn,
porque tem melodías, tem ventos,
elemj!ntos que a harmonizam ·".

Eu pouco máis podo ofrecerte. Sigo vivindo ausente entre o ruído dos
vivos. Na ca.Sa dos pais, na fiestra, o último solé para aqueles que vagamos extrañándote, e o seu calor nos acaricia con desconsolo. •

Ramom lembra que a actua<;om
dos ingleses Snuff em Compost~la "
marcou-nos bastante: "Vimos que·
traziam com eles um trombom de
varas e aquilo era umha maravilha, dava-lhe um ar diferente. A
inclussom da trompeta vem um
pouco porisso, corno umha maneira de definir o estilo e melhorar o ~esultado". ·Martinho engade: "E certo que eu só com a
trompeta as vezes ficaria urn bocadinho agudo no disco e entom
metemos-lhe alguns acompanhamentos de saxo, que os foco "Jaco" do·grupo Xenreira. Iso dá-lhe
um pequeno matiz, que é importante sobre todo para o CD".

rJO\/O rJuMSR.O
DS ArJIMAIS DOMÉSTICOS
~A

A \/SrJDA

A gente já come<;a a entrar e todo está ultimado para a ac,
tua<;om. Mas norn se querern
despedir sem nos convidar a al,
gum dos múltiples concertos que
farárn durante o verao: "As datas aínda estárn sem concretar,
mas já ternos bastantes contactos e chamadas.' Esperarnos que
o verao seja movido".•
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É simbólico. Só1 significa que se

fai unha escolla de paisaxe, pero
os aspectos psicolóxicos e humanos que se desenvolven poden
estar situados en calquer outra
cidade galega ou incluso, nal-·
guns dos temas, europea.

. ..

Cales son as características da
triloxia?
Fundamentábase nun lugar escuro, con características medievais.
Ao mesmo tempo apresentaba
personaxes que vivian unha situación en apariéncia moi libre,
pero torpedeada desde o exterior.
Partia dun mundo sen saída, que
se transforma literariamente a
• través do monólogo no que se recrian situacións extremas que semellan normais. A segunda parte
é·máis aberta, cincenta, pero ainda está encorsetada. Analisaba
até que ponto se podia relacionar
a sociedade do século vinte
-aberta, con avances tecnolóxicos e unha · democrácia instaurada- coa Idade Média.

J
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· En Henriqueta na galería, co ..
ma nas suas duas obras ante ....
riore.s , Lugo convértese nun
personaxe máis.

.

'
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a situación da arma que ten para
escreber. Se non ten futuro, para
que escrebeí-?

LóiS Diéguez
·'Se non existis.e -o nacionalislno a nosa
lit~ratura desapareceria'
*

CARME VIDAL

CON HENRIQUETA NA GALERIA (EDICIÓNS DO CUMIO), LOIS DIÉGUEZ REMATA UNHA TRILOXIA ENCETADA CON MONÓLOGOS DO ESPELLO (LAIOVENTO) E LOGO CONTINUADA CON TRES
SOMBRAS GÓTICAS E UNHA ROSA (ESPIRAL MAIOR). LUGO É O CENÁRIO DESTAS HISTÓRIAS
NAS QUE SE REFLICTE ARREDOR DUNHA SITUACIÓN NA QUE A LIBERDADE É SO APARENTE.
LOIS DIÉGUEZ ACREDITA NUNHA LITERATURA QUE RECOLLA AS NOSAS PRÓPRIAS REFERÉN.CIASE CRITICA A CRIACIÓN SUBSIDIÁRIA DOS CÁNONES DA CULTURA ESPAÑOLA DOMINANTE.

O escritor non é un elemento di tinto da colectividade, non hai
escisión. Este tema apresentouse
falsamente, u ous a palabra compromiso como sinónimo de política e o comprom i o fundamental
do escritor ten que er coa ua
ciedade, co paí , coa língua na
que escrebe. En canto o traballo
se fui público comeza a ter outras
características, xa non é propriedade del. Dada a ituación que
ten hoxe o idioma na Galiza, se
sacas ao mesmo tempo unha edición en galego e outra en español,
convérteste nun escritor bilingüe,
porque a novela en españo l vai
ser a máis comprada e iso é unha
maneira de reforzar a literatura española fronte á galega.

Henriqueta é unha persoa con
moita experiéncia da vida e unha boa <lose de cepticismo e vitalidade . Esa mestura cría un
mundo máiS real que o doutras
novelas. Henriqueta clase canta
·das circunstáncias e tratar de
buscar saídas.

Está a influir a política da
X unta?
lnflue até o ponto de empobrecer moitísimo a cultura. As espectativas mudarian se desde a
Xunta non se estivese tan interesado en facer listas negras de
escritores ~orno ben e pode ver
nos que repiten nos actos que
promoven e no que están vedados- e se pulase por facer que a
nosa e crita fo e mellor recebida
socialmente. Queda á vista tamén na promoción instituci nal
de escritores en españ 1, dand a
entender que a literatura galega
é un apéndice da e pañ la. ela
recebe unha partida de 11 millóns de pe eta da Deputación
de Lugo. Nunca vin que e des
tal cantidade para potenciar a
nosa literatura. Ao p der empre
lle inte resa dicer que e nta e n
escritores, coma n n
ca
non o logra, actua doutr xeit ,
a través do siléncio, a p rsecución e o impulso daquele que
non crian problemas.

Por que escolle unha muller
maior a xeito de fío condutor?
Despois da primeira e a segunda
obra, esta é coma un compénd~o, como dicer: todo isto é así e
témolo que tomar con moita filosofía, poñendo unha migalla
de esperanza. Henriqueta é muller, o que dá pé a mostrar moitas máis contradicións, dado que
ternos unha educación machista. É tamén unha muller culta e
coxa, todo isto porque queria
que observase moito. Está situada nunha galería, mirando a cidade, pero os feítos obrígana a
romper esa pasivi.dade.
Por diante da galeria pasan per..
sonaxes máxicas, pero tamén
outras moi reais, tiradas das
notícias dos xornais; po~ que
ese recurso que vostede xa ten
utilizado?
A nosa cultura ten grandes doses de máxia, moitas veces como
escapatória. A persoa máis realista e materialista -ten sempre
detrás dela unha bagaxe máxica.
En canto aos episódios, hai moitos sacados dos xomais, transformados literáriamente, mesturados coa máxia. lnterésame a
incidéncia que teñen os meios ·
de comunic!lción nas persoás.

Cánones impostas
Como valora o momento ·actual
da narrativa?
Existe un prexuízo terríbel paratoqo tipo de literatura que escape dos cánones socialmente impostas e iso vese ben no papel
dos críticos, obsesionados coa
temática literária, máis que coa
calidade. Dáse tamén unha

A nosa situación é anormal. A
xente non o ve, se non se lle
pon <liante. Enton dáse conta da
atmósfera artificial que vivimos.
Non creo que poida existir un
escritor que non sexa observador e que non esteña indagando
na psicoloxla da sua xente. Cando se fala cliso aparece de maneira intencionada a palabra política coma un descrédito.

O escritor non é obxetivo?

Henriqueta pon solución a ese
conflito?

<;,.

A xente hoxe vive, se se quer di..
cer asi, dentro dunha cultura
americanizada ou españolizada.
Pero iso é unha realidade tamén.

A cultura sempre foi referente
para o nacionalismo.

A PANARO

grande contradición, a dos escritores que .din ser independéntes e están sometidos economicamente a criar temáticas nas
que non se incluirían se fosen
libres. Cando a literatura dos
outros países, e toda a clásica,
está .relacionada co entorno
aqui iso non se aceita. Neste
sentido estase a crear unha escrita falsa, potenciando aquilo
que non profundiza e non estuda as nósas características psicolóxicas. Henriqueta coñece os
prexuízos dos leitores e sabendo

que hai causas que ñon gastan,
bótallas na cara, para que reacionen.
Publícase máis e cunha maior
variedade de xéneros.
O aspecto positivo está na variedade, pero o negativo na cópia
doutras literaturas que nos impede avánzar. Pódese facer unha
novela policiaca interesante, pero na medida en que esa atmósfera sexa galega e en galego e se ere
unha literatura de xénero distin-

ta. Non pode un policia indagar
un .crime na Galiza, cunha psicoloxia americana. Isto non pode
contentar a un escritor consciente que ten que acreditar na necesidade de recriar á nosa literatura
nacional, que é universal, pero
desde a nosa personalidade. A situación de dominación é grande,
alguns escritores están recebendo
moitos cartas e queren transformar unha situación anormal en
normal. Se a língua ten un sinfin
de problemas o escritor non ten
saída, a non. ser que lle arranxen

A nosa história literária estivo
sempre relacionada co naciona"'
lismo, porque sen el non teria
existido o campo literário. E se
agora non existise o nacionalismo, a nasa literatura desaparecería. Quen poténcia con exclusivid ade a cultura galega é o nacionalismo que ten unha base
cultural na que fundamenta os
seus presupostos. A relación entre
língua e economía é estreitísima.
Non esquezamos qúe o nacionalismo ven dunha alternativa cultural e as personaxes que animan
o proceso, en todo~ os países colonizados, proveñen dos sectores
que se decatan máis claramente
desas contradicións e buscan fórmu.las para defenderse.+
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CLAUDEL, NEN PESADÍSIMO, NEN NAZI
I

Por mor dos paros de Correos en defensa do servizo público, o nº de A Nasa Yerra correspondente ao 23 de Abril chegou, vaia por Deus, o 13
de Maio, día da patroa do anticomunismo. Nese
número, G. Luca de Tena ]Jublica un Valle en es-

.

XEsús
GONZÁLEZ GóMEZ

pañol serve a política de Fraga contra as nacian.alidades, no que un asinaria todo o que ali se di, agás
uns párrafos sobre Claudel. Chámalle G .L. T. a
Claudel nazi. Home! Todos sabemos que era de
abando reacionário, que escrebeu odas a Franco
(por certo, traducida ao español por Jorge Guillén, por aquilo de que unha tradución ben val o
pelello), a Petain e a de Gaulle. Todos sabemos
que era unha, dígamos, má persoa {lembremos
que fechou á sua irmá Camille nun rnanicómio
porque non casaba. coas suas ideas), e muitas causas máis se podían dicer verbo da persoa <leste
comprador de touciño, corno lle chamaban os surrealistas, con todo respeito polos verdadeiros
compradores de touciño. Non era nazi. Certo que
apoi u a rebelión franquista. Curiosamente, en
1935 escrebera contra Mus olini e a invasión de
Etiopia ( cf. Intellectueis et prusions frarl{ais, J .-F.
Sirinelli, col. Folio histoire núm. 72, páx. 178,
nunha carta a un dos asinap.tes a prol de Mussolini, Claudel e crebíalle: "E imposíbel que unha
grande autoridade moral e intelectual corno vostede, re ponsábel da formación moral da elite do
clero, anime coa úa aprobación a abominábel
agresión á que, sob o impulso dun tirano, Italia se
entrega contra un povo cristián", carta a Monseñor Baudrillarr). Tarnpouco está de menos lembrar que en 1942 se nega a colaborar na Nouvelle
Revue Fran~aise dirixida polo nazi-colaborador
Drieu la Rochelle. E en 1944, na revista do nazismo francés, Je suis partout, o escritor colaboracionista Lucien Rabatet, lago de enalzar os escritores colaboracionistas de Céline a Montherlant,
pasando por un monte deles entre os que se
achaban Mac Orlan, Anouilh ou Leon-Paul Farge, ataca a aqueles que non publican nas revistas
e diarios antigaullistas: Valéry, Mauriac, Aragon,
J .Romains, Malraux ... e Paul Claudel.

/

'E .

un
- dos grandes
poetas franceses
do século XX,
por muito que
nos pareza un
finchado e má
persoa"

Outra conta que non me sae é a afirmación:
"Heroico Claudel que cando era cónsul en Kuolon dispar~a desde a fiestra contrá os comunistas desarmados e que houbera de regresar a
Franza para levar da sua própria man a empresa
familiar que fabricaba arrÚas para Hitler". Empresa familiar de armas? Acho que GLT se equi-voca. Os Claudel eran funcionários do rexistro
civil e proprietários, por parte da nai, de terras;
e cando abandona a carreira diplomática, en
1935, aos 67 anos, vive da xubilación e os direitos de autor, e colaboración na imprensa, revistas e conferéncias. Nada de empresas familiares
de armamentos. E cónsul en Kuolon, cando? E
que disparaba contra -comunistas desarmados?
Os comunistas en China aparecen anos despois
que Claudel deixara ese país -chega en 1895 e
abandónao definitivamente en agosto de 19Q9.

trais do século XX, un dos grandes renovadores da cena francesa do século que acaba. E
para lembralo, sinalemos que Antonin Artaud, cando fundou o teatro Alfred Jarry conseguiÚ un grande éxito coa representación,
sen permiso do autor e· sen avisár de quen era
a obra até o final da representación, cando
Artaud, desde o cenário, dirixíndose ao público, dixo estas palabras: "A obra que quixemos
representar <liante vosa é de Paul Claudel.
(Pausa). "Embaixador de Franza nos Estados
Unidos. ¡Un infame traidor!" , era o 14 de xaneiro de 1928 e a obra o último acto de Parta-

Por último, o que si que non estou para nada
de acordo é niso de "pesadísimo e nazi". O de
nazi xa o aclaramos. Pesadísimo? Como poeta?
É un dos grandes poetas franceses do século
XX, por muito que nos pareza un finch9do e
má persoa, etc . Como autor dramático? Pode
ser que GLT vise O zapato de raso propiciado
por Fraga -e dirixido por Pérez Puig ou Gue- ·
rrero Zamora, este último, por exemplo, puña
en escena ao agnóstico Schéhadé e convertíao
en católico do Concilio de Trente- e lle quedara unha mala lernbranza. Un, por serte, tivo
a oportunidade de ver, alá polo 1989 ou 88, a
versión da mesma obra, case catro horas de
duración, que fixera Antaine Vitez. E ben que
era na versión francesa, aquilo foi un dos
grandes espectáculos teatrais dos que desfrutou o asinante desta carta. Claudel, hoxe, [e
Badiou deixouno dito: " ... con Genet, o naso
outro grande autor de teatro despois da guerra
(antes da guerra non hai rnáis ca un, Claudel)", Rapsodia pólo teatro, Sotelo Blanco Edicións, páx. 79; trd. de E. Araúxo Iglesias e
l:.Martul Tobío] é un dos grandes autores tea-

ge de midi.
Maldigamos, e todos os días se nos parece.
Paul Claudel como persoa e por muitas, a
maioria, das suas actitudes políticas, pero <leamos ao poeta ~ ao autor dramático o que é do
poeta e do autor dramático (o primeiro que introduce o proletariado na dramaturxia francesa: "La ville dans le théatre syrnboliste", Michel Autrand, Nova Renasceni;::a, núm. 35-38,·
Porto 1990) e pensemos que a representación
das súas obras, con montaxes como as do finado Vitez, pouco serven á dereita política e cultural. Po~ iso un asina o que se di na seción O
trinque de Lecer sobre Octavio Paz, outra cousa
seria falar da sua total falta de historicidade.
(Xa José Revueltas; desde o cárcere de Lecurnberri onde estaba por intentar reconstruir un
partido comunista en México, recordábanos
en 1969 que o grande poema político contemporáneo en México era El cántaro roto, de Paz.
E que se ben non podíamos estar de acorde
con rnuitas das tornadas de posición de Paz,
acaso con todas, a resposta a Paz estaba nos
séus próprios poemas). Retornando a Revueltas, podiamos dicer que ·a resposta a Claudel
está ñas suas poesías e na sua obra dramática).
Contra Fraga, val todo? Oigamos que cáseque
que todo, mais ... •

O PAÍS NO QUE OS FILÓLOGOS REPARTEN DONUTS
Quentin T arantino vén de quitar outra película
e escoitamo a moito afeccionados ó cinema
galega proclamando o pouco pouquiño que gastan d te cineasta. A cr(tica que Lle fan incide
obre o me mo: e e humor negr , e e rirse de
como salfire o sangue enzoufa a cara. Coincid
n ele en ue a min tampouco me fan gracia m itas de as esceas, pero inxelamente porqu n n ma fan, n
ningunha u ida d

}AUREGUlZAR

escritores que
fan novelas nas
que o país
semella habitado
por 2, 7 millóns
de filólogos"

friames na fita ou se fai rnoita risa cando o protagonista mata ó nacho que saca da cadea.
Deberamos estar escribindo sobre isa e estamos facendoo sobre cuestións periféricas -para o cinema,
non periféricas para a moral-, pero é normal que
pase isto nun pais no que -tepitorne- os debates literarios están centrados en cuestións políticas e
mesmo lingüísticas. Dísenos que o importante é
salvar o idioma, facer un butelo estilístico con palabras moi antigas para que non se perdan; facer,
en definitiva, unha prosa de diccionario. Asernade
insisten en reflectir a Galicia, como se aín.da fose
aquela Arcadia da Lingua Única, cando é país bilingüe -con tendencia ó trilingüísmo- no que a
xente utiliza un número limitado de palabras de
cada un dos idiomas, o número limitado de palabras que precisa para facerse entender. Pero hai

SOÑA~

PARA

De todos xeitos non deixa de sorprenderme esa actitude de criticar o uso que dela fai T arantino, cando ese non deixa de ser un elemento superficial.
Cando escribo superficial non lle quera sacar importancia ó debate sobre a violencia, senon que ~
penso que hai elementos máis importantes nas películas e nos.guións de Tarantino que non deberan
quedar á marxe do debate. Dou por suposto que
eses afeccionados ó cinema ós que me refiro teñen
unha .certa idea de técnicas narrativas e non podo
deixar de estrañarme de que afasten a un lado o seu
sentido do ritmo narrativo, o seu oído para os diálogos -por exemplo, o que abre Reservoir dogs-, a
súa capacidade para montar historias e crear persoaxes. Mesmo na súa última película-Jad<i.e Browndá unha lección maxistral sobre o uso do punto de
vista e sobre cómo se debe adaptar á estructura ós
xogos que fai con el. Certo que se lle foi a man freando o final na última media hora, e quizáis aí debera estar o reproche e non en se hai tres ou catr0

NA

-

moitos escritores que non se resignan e que fan novelas nas que o país sernella habitado por 2, 7 miLlóns de filólogos - polo xeito culto de fa.lar-, hai filólogos conducindo taxis, coidando xardíns, selando documentos e mesmo transportando donuts.
A causa non queda aí, porque tarnén hai tantas
palabras nos diccionarios que non teñen sitio para metelos nos diálogos e entón fan terroríficas reflexións que sirven, non soarnente para exhibir
non só os avances no culturisrno lingüístico do
autor, senón tarnén exhibicións de musculatura
cerebral. Parece que non lles importa que as súas
pallas rnentais non teñan rnoito que ver co que
están contando nin anestesiar o ritmo -e quizais
tamén ó lector- con elas, parece que descoñecen
que hai un xénero corno o ensaio para ese onanismo co que desafogan a súa intelixencia. •

NOSA

llNGUA

Fuxía
polas desertas rúas da ddade
.¡::;¡ cun maletín baixo o brazo.

·'"

Vestía
un elegante traxe de cor escura,
camisa branca e garavata de lazo.
Chegou
a unha praia solitaria e
. parou para recuperar os folgos.
Logo, dlrtxiuse a unha gamela
varada nas areas húm.idas da marea.
Pousou
o misterioso maletín
dentro da embarcación
e respirou profundamente.

TEXTO: RAFAEL F. LORENZO
ILOSTRACIONS: LORETO BLANCO

;1 .. 1.1;,;.;,Mf!Hf\i3E'ªEf.*'dmt1m§ff.1;

'.

''• •·\>--

GuieirQ

~1

32

CULTURAL

21 DE MAIO DE 1998 • Nº 831

A NOSA TERRA ·

.

te. Eu _estaba a arriscar todo o
que tiña por esta idea.
Pero vostede foi recibido por
persoeiros como Adolfo Suáre z, Felipe González ... Que
imaxe teñen de Galiza?
Todos coincidían en que o proxec to non tiña futuro . Afirmaban que Galiza estaba atrasada,
que non se lee, que non hai sen·
timento e amor pola cultura.
Que se fose para Catalunya ... De
seguida nos demos conta de que
estaban trabucados. Hai moito
máis amor á Galiza, á cultura, do
que coidan. Aquí o que fai falta
son ideas, xentes que as lancen.
Cando isto sucede, os galegas
responden. Metéronme moitas
dúbidas sobre se a obra se ia vender en galego. Comezamo a acar cinco mil en español e tre
mil en galega e tivemo que mudar e facer tam 'n cinco mil en
galcgo. As primeiras visita eran
de moito nivel ec nómico e
pensábamo en que ían pedir a
obra en e pañol. Foi preci am nte ao revé , un de cubrim nt
ab oluto.
Pretende dar unha imaxe distinta de Galiza fora das nosas
fronteiras. Cómo foi recibida?

Francisco Rodríguez lglésias,
promotor do Proxecto Galicia

'O problema que ternos os galegas é que descoñecemos
a nosa realidade'
./

Millar in el u o que aquí. Hai
mái concellos en Portugal que
teñen o Proxecto Galicia que
aquí. As universidades e o In tituto Cervantes afirmaron que
lles víñarno resolver un problema, pois nunca tiñan información obre Galiza cando lla demandaban. Basílio Lo ada manif esta que cando vai dar unha
conferéncia polo mundo adiante
sempre leva un tomo, "porque
marca o nivel dunha nación" .
Tamén está contento do apoio
institucional?

9* ALFONSO EIRÉ

PARA PAGAR OS ESTUDOS COMEZOU A TRABALLAR DE VENDEDOR DE LIBROS. NO PRIMEIRO MES XA GAÑOU PERTO DE TRINTA
MJL PESETAS E DECID JU "SEGUJR NO NEGÓCJO". FOI DELEGADO DE
VÁRIAS EDITORIAIS E FIXO CARTOS AO TEMPO QUE CHOCABA
UNHA IDEA: FACER UNHA GRANDE OBRA GALEGA. VENSE Á GAL!;

A primeira actuación oficial da
Fundación Rodríguez Iglésias é ·
a firma dun convénio cQa Aca·
démia, que tamén é o primeiro
.apoio privado que recibe desde
a chegada de del .Riego á presidéncia. Cal é a razón?
A Real Académia Galegá ten un
simbolismo especial 12ara min, ·
contrariamente á percepción
que pare~e maioritáira entre os
galegas. E un elemento que distingue un país de outro. Está entre as tres nosas principais insitucións . Cando véu xunto a min
Xosé Ramón Barreiro, un dos
grandes loitadores pola cultura
galega, e me pediu apoio tomeino como un priviléxio.
Cales son os términos do convénio firmado?
o)

A Real Académia mercáranos
un Proxeto Galicia numerado. É
un pouco caro e non o utilizan,
así que lles regalamos outro
completo para que traballen
con el. Tamén nos comprometemos a editar o Boletín da Académia,. que leva desde 1982 sen
publicarse. Para editar ese boletín hai que pagarlle a unha
persoa e para iso <loamos un
millón de pesetas.

ZA, PON EN MARCHA HERCULES EDICIÓNS PARA SACAR ADIANTE
O PROXECTO. GALICIA, CONSTITUIE UNHA FUNDACIÓN, MERCA
UNHA SÉ, UN CADRO DE CASTELAO, APOlA Á REAL ACADÉMIA. ..
FRANCISCO RODRÍGUEZ IGLÉSIAS AFIRMA QUE É POSÍBEL SITUAR
O SECTOR EDITORIAL AO MESMO NÍVEL QUE CHEGOU O TEXTIL.

A Fundación Rod~íg~ez Iglésias vai re.a lizar logo unha laboura de mecenazgo?
·

só é imha ídea· comercial, senón
un pro:x;ecto para poder materializar esa id~a de cultura.

V::ii .moi)igada ·a He~cules Edicións. A miña idea, desde que
fondei Hercules, foi levar cultura galega máis alá de Pedrafi·
ta. A fundadón é un ·complemento. Irnos facer un auditório,
uñha sá de arte para convertir a
sé da fundación nun foro permanente que contribuía a difundir,
a crear a cultura do país.

En que consiste o Proxeto Ga·
lícia?

a

-Todas as grandes culturas teñen
unha grande óbra editorial, o Espasa, a Grande Enciclopédia Británica,_a Larousse francesa. Esas
.obras importantes, coas que sempre trabailei, elevan un país.
Quero facer unha obra que teña
o suficiente prestíxio como para
Cal é o motivo que o. impulsa a
que a cultura galega sexa recoñefundar unha nova editorial na . cicla mundialmente. O problema
Galiza?
. fundamental que conduce aos
galegas á caréncia da autoestima
Traballei sempre en empresas exé o descoñecimento da nosa pró·
tranxeiras, primeiramente nunha
pria realidade. O Proxeto Ga[ícia
alemana. Estaba contento, pero
nasceo, case definitivamente,· na
cando ves que todos os benefíCasa de Xuntas de Gemika: cancios van para fóra non te atopas . do a visitas todas son virtudes,
ben. Tentei buscar unha editograndes xestas históricas... Sínto
rial galega para a que traballar e
que os galegos SOfflOS inferiores.
non a había. Aos 28 anos comeComezo a investigar é vexo que
cei a soñar cunha editorial galega
non é certo, que a nosa cultura é
importante. Creo nas editoriais
moito máis antiga, máis rica que
como fábricas de cultura e penso
a dos bascos. Comecei a atapar o
que aquel país que ·non ten unhas
sentido polo que son galego.
editoriais fortes, está fora do
mundo. Calles hoxe as principais
Este proxeto de 43 tomos e no
que participan perto de · cincoobras da cultura universal é alí
Galiza non existe, incluidas as
ce n tas persoas tamén ten as
que fan en España. Hercules non
suas críticas.

Tentamos abarcar todo o posíbel.
O problema é que aos de dereitas
parecémoslle de esquerdas, aos
nacionalistas non nacionalistas ...
O que trato é de escoller ás persoas que poidan aglutinar un bó
equipo. Non teño nengunha fi.
liación política. Para min o nacionalismo e pór a Galiza por ri·
ba de todo, despois podemos falar
de España e de Europa.
Segundo afirmaba no discurso
realizado na Académia, houbo
un conselleiro de Cultura, polo
tempo debeu de ser Daniel Ba·
rata, que cando lle apresentou
o Proxeto Galícia dixo: "proxectos hai moitos".
Foi un gülpe moral moi duro para
min, sobre todo ollar como un
conselleiro, que pode estar só uns
anos no cárrego, non percebe
que un proxecto desta envergadura se pon en marcha en ocasións contadas e lle pasa a el pola
mans. E eu que coidei que me ia
recibir cos brazos abertos ... Pola
outra banda, ver que unha persoa
así chegou a conselleiro, deume
azóns para seguir. Se este é conse lle iro, eu podo chegar m_o ito
máis lonxe, díxenme. Coincidiu
despois que unha persoa, Camilo
José Cela, me apoióu moralmen-

O proxecto fixémolo no . No
último ano a Xunta mercou algúns exemplare , esenta colecións de xeografia, per os outro anos nada. De todo o cust
do proxecto, a axuda in titucionais peno que n n chegan
ao 1,5 por cento.
actuara
douto xeito, secadra, teria mái
apoios, pero n n quixen perder
a independéncia.
Non me diga que vostede fun,
dou Hercules de xeito altruista.
É rendíbel unha empresa edito·
rial na Galiza?
Pode ser rendíbel. O mundo editorial está relacionado cos outros produtos .. Debe ter calidade
e demanda social. A sociedade
galega demandaba unha obra
como a que nos facemos. Pero
tamén hai necesidade de máis
cousas. O libro de texto en galego é fundamental, non se poden
comparar os libros feitos polos
nosos mestres, que saben mostrarlles millor a realidade, cos libros escritos pola xente de fóra.
Aquí pódese criar un forte sector editorial. Hai deseñadores,
debuxantes, escritores que nada
teñen que envexarlle aos. extranxeiros. Se ternos unha forte
indústria textil porque non podemos ter unha indústria do libro? A realidad e, á vez virtude e
problema, é que ;:is editoriais galegas ainda funcionan moito de
xeito altruista, pero, como decía
un editor catalán, "libro que
non se vende-, non existe".•
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Nunca facer nada que.puidese sorprender a un labrego
Emílio Arauxo publica as suas conversas ton Uxio Novoneyr~
*

CARME VIDAL

Dos soños teimosos (Editorial
Noitarenga) é unha longa
conversa de dous poetas. Uxio
N ovoneyra responde ás per,
guntas de Emílio Arauxo e re,
visita a sua vida e a sua obra,
unha das máis intensas da no,
sa poesia actual que en nen,
gun momento apartou a vista
do mundo rural, ao optar por
"nunca facer nada que puide,
se sorprender a un la brego".
O poeta do Courel é o protagonista desta sua entrevista autorizada.. Son os seus grandes temas
os que pasan a primeiro plano,
el é autor do deseño do libro e
tamén fixo a escolla de fotogra,
fias no pequeno album familiar
que acompaña ao texto. Asi tamén o quixo o promotor do libro, o e critor Emílio Arauxo que recoñece na ua obra o maxi tério do autor de Os Eidosde quen se aprécia a impronta
nas cuestións que lle apresenta,
en especial nas suas máis próximas referéncias filosóficas.
A proximidade entre o entrevis-

tador e o poeta apréciase tamén á hora de selecionar os
temas, tirados da própria .
obra, que conforman o ideário de Novoneyra. O poeta
vai debullando aos poucos
cada un deles á meio entre
o relato biográfico e a explicación das obras que xustifican unha liña poética desde
a sua maneira de estar no
mundo. As teimas, xa coñecidas, saen á luz e engadáñanse nunha argumen,ación que se torna manifesto
da sua própria figura, o
Uxio Novoneyra dá canta
nestas páxinas de por que
nunca renunciou a ser chamado "o poeta do Courel".
No meio a asombrosa riqueza das palabras, que recebe
das montañas luguesas, coas
que o poeta se deleita.

mello que levaba nunha
feira. O poeta fai trincheira na língua, no galego
oral no que recoñece "a
única memória que queda
( ... ). Do que non cabe díJ.bida é de que, aí, aí queda
algo. Ese algo é a pervivéncia de todo o pasado
memorial· e inmemorial referido a ti e ós teus", erencóntrase no seu papel de .
"actualizador do pasado".

As primeiras lembranzas
son intensas, dun neno da
guerra que ten agachado
ao tia republicano na parte Uxio Novoneyra.
de abaixo da casa e garda
sixiloso o segredo que lle pode 1 mília coñecida", anota despois
de contar como os falanxistas ficustar a vida. "A superioridade
desarmounos. Eramos unha faxeron farrapos dun xersei ver-

Sabedor de que pertence a
unha estirpe singular no
mundo literário, Uxio Novoneyra fai máis unha vez
un alegato polo ruralismo
en resposta aos que participaron dun andácio antirural nun camiño que entende "reducinte para a nasa
literatura". O seu é todo un
manifesto. á contra porque
"a experiéncia máis pro funda "e distinta que teñen
os galegas puidera ser a do
seu pasado rural, e agora
era o momento de memoralo" e critica "a dimisión, falta
de instinto de situación" dos que
pasaron por riba da "agonía do

rural", baixo a presunción de ser
"pasado rebasado". Un tempo e
un mundo en agonia, cheio de
respeito, ainda que só for por ter
sido o que conservou a lingua,
reflicte o poeta.
O "deber con Galiza" e a amizade
úneo cos poetas da sua xeración
pero non destaca Nóvoneyra en
especial nengunha sorte de afinidade literária. Os seus referentes
véñenlle de mm-t da cultura popular, da poesía oral e das poéticas primitivas, pero tamén da
Action painting e do haiku oriental; citando entre todos eles nomes próprios como o de Maria
Mariño, a noiesa do Courel, que o
impresionou até dicer que nunca
vira "tal arranque de canto".

."

"A miña procedéncia ven do povo" di, e non para se situar nunha
orixe xenealóxica, senón poética.
"A poesía entre nós inda segue
sendo moito conciéncia e voz.
Aqui ser poeta conleva unha total
responsabilidade", manifesta o autor do Vietnam Canto e o poema de
Ith, duas composicións repetidas
nun sinfín de actos nos que a poesía entrou en combate.•

OPtNIÓN

....
A OBRA DO FOTÓGRAFO BRASILEIRO SEBASTIAO SALGADO MERECEU O
PRÉMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DAS ARTES. RESOLVIAN ASI VALORAR UN
TRABALLO QUE "SOUBO RETRATAR A CONDICIÓN HUMANA E EVIDENCIAR

AS DESIGUALDADES DO MUNDO ACTUAL CUNHA LINGUAXE PLÁSTICA,
PERSOAL, PROFUNDA, POÉTICA E DE í\LTA CALIDADE FORMAL". O AUTOR
DESTE ARTIGO DÁ UNHA INTERPRETACIÓN DISTINTA DA OBRA DE SALGAOO.

...

O PESADELO DE OCIDENTE
Clónicos de García Sabell ou dos García Sabell de
garda integran de seguro o xúri dos Prémios Príncipe de A turias. Galardóns co pre tíxio e fasto
necesário para anular e retirarlle calquer sentido
crítico ao agasallados. De feíto pódese afirmar,
en nengun tipo de rubor, que as distinción que
acordan n con moito as máis provi tas de carga
ideolóxica as entr gadas pol cartel institucional.

X.

u
x de ta volta o fotógrafo brasileir Seb iao algad _µn do lauread n n e nstitue
maior urpr a. E a gratlficación para unha filofia da fi tografia intimamente ligada á concei,
ción cri tiá do desígnio eterno. Unha recompensa
a toda unha e cola de fotógrafo lindantes copod r, viaxeir polo terceiro mundo e dotados
dun di cur o de fondura esteticista. Estética da
mi éria inoculada en homes e mulleres dos paíe desenvolvidos através da tiraxe multimillonária en revista ilustradas. Ali intercalan a denúncia fotográfica entre mensaxes publicitárias
das multinacionais. As mesmas que conseguen
que cada nena do Sudán que ven ao mundo o
faga cunha débeda de 250 dólares con todos nós.
O papel de denúncia que cumpriu a fotografía ao
longo da sua ainda pequena história, é contraditó~
rio e ruin. O fotógrafo notário do Estado que retratou os executados da Comuna de Paris, o gris
fotógrafo que fichou os distintos en cárceres e manicómios ou o operador viaxeiro que catalogou aos
selvaxes ollarian agora como os seus documentos e
fotografias contradinse a si mesmas. É a releitura .
da história a que nos permite extraer delas a dominación do home 'e a explotación polo traballo.
Os reporteiros de guerra no Vietnam adosados no
exército invasor foron unha peza máis do escala,
fón e os seus galóns crecían cada vez que daban
fe dun "hábil interrogatótio ou dunha execución
sumária. Trinta anos despois a obra de moitos deles -os caídos en acción de guerra- vive unha revisión a contramán. Querse solventar coa recuperación da traxectória vital do home ou muller
fotógrafo en funcións de notário do irremediábel.

Os reporteiras
acadaran
prestixio social
coas suas
misiones de
primeira dama• .
Áesquerda,
fotografia
de Sebastiáo
-Salgado da série
Outras ·Américas.

ENRIQUE ACUÑA

Unha aleivosa estratéxia que está presente nas
mesas de luz dos editores fotográficos en importantes axéncias e revistas intemacionais. - .

gratificación
para unha
filosofia da
fotografia
íntimamente
ligada á
conceición
cristiá do
desígnio eterno.

O corporativismo fotográfico e o indubidábel prestócio social que acadaron os reporteiros coas suas
misións de primeira dama confabulan unha pantaacrítica coincidente co que Margarita Ledo insiste en atribuir na actualidade á fotografia documental: ser unha versión da verdade. A tamizada,
pensamos nós, polos pesadelos acumulados pola
civilización ocidental ao longo da sua história de
conquistas e dominacións. Viaxes de ida e volta
que converten o retrato do apache Xerónimo, prisioneiro dos colonizadores, nunha evocación nostálxica do pasado. E a saudade do sertao e .das "outras américas" que John Mraz abomina das fotografías de Sebasüao Salgado. Reprobación para
unha ficción imaxinada cal camiño divino no que
non hai saída na História. Xusto o que se quer premiar -con rigor ideolóxico- por un tribunal que
ten por costume e norte non dar pontada sen fio.

lla

Sedal duplo da subxugación a meio da fotografía
(Abigail Solomon-Godeau: "primeiro e mundo
social produce as suas vítimas; segundo, no réxime
da imaxe, producida dentro e para o sistema enxéndrase as condic~óns que representa").Prémiase daquela ás axencias Sygma, Gamma,
Magnum ... ? Recompénsase a todos aqueles fotógrafos que se situan no meio da escaleira que leva
ao entorno do poder ... ? Homológase ao fotógrafo-zopilote que vive da carroña... ? A resposta semella ser máis sinxela; consiste en aliviar o pesa,
delo de Ocidente e imobilizar calquer mensaxe
sediciosa. Cóntase coa complicidade gremial da
aristocrácia reporteril, para quen todo vale. E daqueles que instruídos en códigos xomalísticos ao
uso circulan no papel couché entre carros de luxo, viaxes de vértigo, entrevistas vaidosas, hoteis
de fábula, moda de pasmo ... e unha pinga de eco- _
loxia, oenegás e terceiro mundo. Neutralizar a rebeldía, ao fin, estragar tamén o perfil humano,
mália retóricas, de Sebastiao Salgado.•

-
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'Darlle un aire contemporáneo á música tradicional
escocesa é unha forma máis de dignificala'
.

-0- PAULA BERGANTIÑOS

' . it

A BANDA ESCOCESA CAPERCAILLIE,
ACOMPAÑADA DOS CANTOS TRADICIONAIS GUINEANOS DE HIJAS DEL SOL E
DOS SONS DA GAITA E DA FLAUTA DE

-capercaillie apostou desde a
sua criación pola másica tradicional. De 1ue fontes recollen
esta herdanza?

·'

A nosa música parte basicamente
das cancións gaélicas tradicionais, pero tamén estamos a escoita do que acontece dentro da música contemporánea para que nos
nosos temas exista un certo equilíbrio entre a tradición e as novas
tendéncias. En Escócia a música
tradicional está moi documentada. Estudouse desde distintas instáncias e na maioria das librarlas
hai publicacións con estas pezas.
Unha das instáncias máis repre-

\

MICHAEL MCGOLDRICK, ACTUOU NA
· CORUÑA O VENRES 15 E O PRÓXIMO DO. MINGO 24.APRESENTAR.Á EN VIGO Ó SEU
. ÚLTIMO rnsco - ~EATIFUL WASTELAND.
- O SEU VIOLINISTA Cr{ARLIE MCKERRON
ENTENDE ó TRABALLO QO GRUPO CO-

MO UNHA REACCIÓN A FAVOR DA CULTURA ESCOCESA "AGREDIDA POLOS INGLESES E QUE ESTIVO ACUBILLADA NAS
ALDpAS E NAS VILAS". DESCRIBE T AMÉN
O PAPEL DA TRADICIÓN E DAS NOVAS
TENDÉNCIAS NA OBRA DE CAPERCAILLIE.

pero dándolle saida dentro dunsentativas neste momento é aUniversidade, na que exist{ un ' ha situación bastante parella a
que pode pasar aquí. A nosa culdepartamento específico para istura, moi agredida polos ingleses,
to. T ani.én contamos coa investigación de moitos gaiteiros que,
est.a ba acubillada nas aldeas e
nas vilas e ñ.un determinado mocomo Alan McDonald, por
mento hai ·xente que reaciona
exemplo, teñen un extenso traballo de recollida de temas.
contra iso. Nun país no que hai
moito gusto polo violín, por
exemplo, se unha persoa queria
Fálase 4unha constante evoluaprender a tocalo tiña que estución da sua músi_ca, cal é a filodar estilo -clásico. Afortunadasofia da banda?
mente esa ~ituación mudou e
Capercaillie comezou cun plante- -agora xa existen escolas nas que
se pode apr.e nder a tocar o insamento bastante tradicional e
trumento ao xeito tradicional.
foi camiñando cara unha idea
que consiste basicamente en
Na Universidade tamén se pode
·estudar cultura escocesa.
mantero respecto a esta música,

Dentro deste proceso de normalización, Capercaillie foi un dos
primeiros grupos que asumiu o
gaélico cunha certa coeréncia,
como unha reivindicación do
próprio. Desde o princípio tentamos que os nasos temas non
fosen unha interpretación sen
máis dá tradición. Darlle ese aire contemporáneo é unha forma
máis de dignificala.
Ainda que o gaélico segue presente nos seus repertórios, por
que a partir de 1991 empezan a
incluir letras en inglés?
Utilizamos ·o inglés por que neste
momento en Escócia só 80.000
persoas falan o gaélico. Pretendíamos que esa outra xente que non
o fala entendese o que queríamos
transmitir. Tamén foi unha forma
de buscar máis repercusión no
mundo da música. Outro problema é que Capercaillie non escrebe
moito en gaélico. Mannus Lunny,
un dos membros, compón algtmhas cancións en gaélico irlandés,
pero polo xeral ternos que recurrir
a escritores contemporáneos.
Un dos temas recollido en Dervival utizouse nun documental
no que o príncipe Carlos se
comprometia coa causa do gaélico. Como valo~ a experiéncia?
A familia real nunca tivo moita
intención de que as causas variasen no Reino Unido até a morte
de Diana, momento no que deron
algunhas mostras de cámbio para
reforzar a sua posición. Na actualidade o Partido Nacionalista Escocés está a ser cada vez máis popular. Desde esa perspeitiva non
se quere nengun tipo de relación
coa família real e búscase unha
maior autonomía. De todos xeitos
este tipo de causas estan ben na
medida na que contribuan a normalizar. En definitiva a nosa música está ai para poder ser escoitada e para usala correctamente.
Como influiu nos novos grupvs
escoceses, a repercusión internacional de Capercaillie?
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En xeral a música escocesa está
vivindo un bo momento. En Escócia estase producindo un interés polo próprio e dalgunha maneira nós tentamos contribuir a
ese proceso. Agora hai moitos
nenos que se preocupan por tocar a música popular. Non é un
fenómeno exclusivamente musical, tamén é un fenómeno social
na medida en que tocando música escocesas se sinten máis perto
do seu e máis lonxe dunha etapa
da que rion están satisfeitos. Ao
igual que Capercaillie tivo influéncias dos grupos anteriores,
é unha banda que agora mesmo

A-NOS}

está xerando ideas ás novas formacións. Neste sentido creo que
unha das razóns donoso éxito é
a seleción das melodías e o feíto
de introducir a voz, que estaba
un pouco deixada de man. ,
Nos seus discos teñen recollido
novas versións de temas xa publicados.
Forma parte da evolución do grupo. Ao longo da sua existéncia estivo buscando novos referentes
musicais e barallando a posibilidade de facer incursións en públicos
que non estaban especialmente
familiarizados coa sua música. Esta búsqueda supón chegar a novas
audiéncias e ao millor perder outras que te identifican como un
grupo folk. Son experiéncias, experimentos que entendemos que
como músicos debemos facer ainda que impbquen certos riscos.
Nesta xira apresentan o seu último disco Beauti{ul Wasteland.
Foi un album gravado cerca de
Ronda, en Málaga. Trasladamo
o equipo de gravación desde
Glasgow até unha casa que
arrendamos ali coa intención de
buscar un ambiente máis familiar. O espácio físico posibilitaba
que no momento no que xurdia
unha idea podíamos ir ao estúdio
e traballar sobre ela. O que fixemos foi dar un paso adiante á
hora de traballar con novos ritmos e os últimos avances en tecnoloxias. É un disco moi agradábel de escoitar. Ao mellar non é
especialmente impactante pero
si moi equilibrado, moi atmosférico. En canto ás letras, as que
non son especificamente tradicionais ou de amor van na línea
de adquirir compromisos sociais.
O tema Beautiful W asteland, por
exemplo, fala da carreira nuclear. En calquer caso esta xira está
planteada desde a ambivaléncia
do clima deste disco e o Capercaillie que se coñece aquí, con temas marchosos e de moita forza.
Para afondar nesta segunda línea
trouxemos con nós un dos músicos máis interesantes que hai
neste momento na música folk
das illas. Chámase Michael McGoldrick e vai tocar a flauta e a
gaita con nós. Dalgunha maneira é unha conexión co planteameno folk máis puro do momento. T amén estarán Hijas del Sol.
Gústannos moitfsimo, e os cantos tradicionais do seu pafs natal,
Guinea Ecuatorial, danlle un aire moi fresco a nosa músiéa. Fusiónanse aires do Norte con aires
do Sul.
Que momento coida que está a
vivir a miísica galega?
Está sendo cada vez máis popular e empeza a considerarse cor'n o algo en si mesmo, cando
antes formaba parte dunha
mestura coñecida como música
española. Hai músicos como
Carlos Núñez, por exemplo,
que son referentes. Dentro <leste proceso é moi importante
que exista unha comunicación,
que conduza non ao estabelecemento dunha etiqueta, senon a
un intercámbio de ideas e de
influéncias. Os grupos deben .
ser capaces de escoller o camiño adecuado. A música galega
pode daT outro paso adiante e
chegar a obter a popularidade
que ten a de Escócia ou a de Irlanda neste momento.•
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A ZANFONA E MAILA IMPOSÍBEL
ZANFONA

A Trabe de Ouro.
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O actual rexurdimento da zanfoña na
música tradicional galega, e mesmona música sen especial selo de orixe
que se fai por estas terras, é algo que
só merece parabéns para intérpretes e
construtores (zanfoñistas e zanfoñei,
ros), protagonistas indiscutíbeis de
tan exquisita angueira. Parabéns que
non poden, do que é mal, facerse ex,
tensivos á riola de figurantes (zanfo,
ñónomos, zanfoñógrafos, zanfoñólo,
gos, zanfoñósofos) que aproveitan a
feíta para sentar extrañas cadeiras
nos arredores do engaiolador instru,
mento. Sumarémonos por un instan,
te a esta caste de figurantes, aínda
que só sexa para criticar un frecuen,
re, recente e lamentábel erro.
O tal erro , lingüístico e tan torpe
que surprende detectalo en ámbitos
no que cabeda agardar meirande ri,
gor, consiste no uso do termo espú,
reo 'zanfona', en troqµ es do correcto
'zanfoñ.a' {latín SYMPHONIA). C omo
logo veremos, o erro é no fundo un
amuruxado castelanismo, mais o cu,
rioso do caso é que, en castelán , o
termo correcto é zampoña. ·Dend e.
que o A rq uipreste de H ita escribíu
(no capítulo En quáles instrumentos
non convienen los cantares de arávigo )
aquel tetrástrofo de monorrima es,
vaidora de toda dúbida:

MIGUELANXO
MURADO

proposicións do tipo de "aí ven o Mi;
gueliño coa zanfoña", que, ·na esplen,
dorosa fala da miña avoa e máis na
éle moitos viciños que nadiña lle le,.
vaban a aña, per~itían mesino
apalpar o gorentor da aliteración. ,·

· O c~rto é que moi difícilmente pode--

'O

erro
é no fundo
un castelanismo,
mais o curioso
do caso é _que,
en castelán,
o termo correcto
é zampoña"

A/bogues e bandurria, caramiello e ~oña
non se pagan de arávigo, quanto dellos Boloña:
como quier que por fuer~a dísenlo con vergoiia,
quien lo desir fesiere, pedw.r eleve calaña.
nengun ha escrita castelá mínim a,
mente seria deixou de representar o _
sonido Ñ n o vocábulo (o castelán
vacila, iso sí, en tre zampoña, fo rma
maioritaria, e zanfoña ), agás de casos
illado que optan polo hipercultism o
'zanfonía' . O úneco termo da familia
que carece do Ñ é 'zambomba', mais
esta voz non é enon un híbrido de
'zanfoña, e ' ombo'.

ría ser doutra maneira. Unha das .leis ;
(empíricas, pero leis) máis sólidas da
lingüística románicá é a que estabele,
ce, como din os lingüistas, que a inte, .
racción ene,iode palataliza o ene para
dar eñe. Isto é, que cando unha pala,
bra latina contiña o grupo NI, a pro,
babilidade de que a correspondente
romance conteña Ñ é estatísticamen,
te significati,
va a moi alto
nivel.
Os
exemp los son
e.bondantes e
conspicuos:
HISPANIA'Es'
paña, CATA>
LONIA,Cata,
l u ñ a ,
SENIORE, s e,
ñ o r, ll)NIU,
xuño, COMPA,
NIA,compaña,
MUS ARME,
NIUS,armi,
ño ... e, claro _
está, SYMPHO,
NlA,zanfoña.
Tanto é así ,
que en cata,
lán (o catalán.
ten
claras
moitas cou,
sas) o ~onido
Ñ represénta,
se xustamente

Director: XL Méndez Ferrin.
molóxica, difícil éque un manierismo
Edita: Sotelo Blanco.
erudito discrepante se~a algo máis do
· que -un disparate. Mais postos a debu,
·
d
Oimilo Nogueira apre¡enta up novo ensajo
11ar na'.: posíbe 1 orixe.. d·a d isparata
a
histórico qué titula "O Reino efe Galiza na
'zanfona'~ cábe suspeitar:que nela con,
delimitación dos Estados Español e Por_ru,
verxen dúas~ ben diferentes liñas
gués: a nobreza galega e o condado de T.rascomportamento lirigüÍstico. Na pri,
·
· támara na loita pola
meira asúmese equivocadamente que . >;;, '< ... ' .
hexemonia aos reinos .
o castelán é 'zánfona' (o ·diminutivo, ; ;L ; .• l~!a -,:peninsulares entre os
afectivo galego fai que o Ñ semelle
·.
"7f11:
~c~~1c1l!i~'·
moi peculiar <leste.idioma e 'zanfoña'
'd".!/!!'~
Alain Badiou-volve
parece, así, excesivamente enxebte )_
máis unha vez á ree, con vontade claramente castelani,
vista, desta volta co
zante, introdúcese sen máis o que se
artigo ''Filosofía e
coida castelán. Na segunda, a vontade Poesía: no punto
do innomeable" e
é galeguizante; pero os paralelos que .
TerrY Eagleton reacoden á memoria para resolver a va,
flicte sobre o nacionalismo co epícilación entre
grafe "Ironía e compromiso. A editorial pon
'zanfoña' e
o ponto de vista crítico arredor ·dos proble'zanfona' son,
mas para a producción no. pais. No apartado
m a 1fa el a d a ,
de Acoutación Ignácio Castro apresenta un,
ha outra vista sobre as drogas co artigo "Fin
mente, pares
dunha viaxe" e Carlos Alzugaray fala do fracastelán,gale,
caso da política dos Estados Uñidos con Cugo proceden,
ba centrando a sua análise na Lei HelmsBurton. A poes.ia de Hugh MacDiarrnid ·t ra,
· tes de étimos
ducid,a apresentada e traducida por Manuel
latinos con
Outeiriño ocupa a sección de textos men,
MN ou NN
tres que na habitual conta de publicacións
(digamos · o
recóllense, entre outras, duas críticas con
poderoso
distintas opirrións sobre o Diccionário da
Académia Galega. +
coño,cona), e
a solución é,
de novo, a in, ·
correcta. A
falla de rigor
Revista Galega
fai,
tamén
de Economia e Ciencias
., _ aquí, extraños
.compañeiros
N" 26.
de_cama..

de -·

4t

«Novo diciO'l"ário etimológico da lingua
portuguesa» de Fontinha sostén que
sanfona deriva do latín SYMPHONIA,
sendo sanfonha un italianismo. Logo

- E por ·eerto

a

veremos as causas polas que esta hi,
pótese nos parece un chisco extraña.
Ao cabo, toda á bibliografía filolóxi, ·
ca de uso cGmún para a solución de
dúbid.as copfirina, por suposto, 'zan,
foña' e 'zampoña' para galego e caste,
lán, sen'dá o «Diccionario crítico eti,
mológico castellar;w e hispánico» de -·
Corominas & Pascual, o «Diccionario
de uso del español» de Moliner e mai,
la «Gramática histórica galega» de
Ferreiro, tres referencias ben accesí,
beis a este respeito. E se se me p~r,
mite unha testemuña persoal, diría
que, por ter eu sido un neno unha
miga chor.ó.n, teño escoitado arriiúde

Prezo: 750 pesetas.
J)irector: Afonso Ribas.
Edita: Uniproeditorial S.L
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Análise Empresarial

que segura,
mente tin me,
Enceta o número unha ampla entrevista na
que César Portela reflexiona sobre o seu tra,
canismo se,
hallo e a situación da arquitectura na Galiza
mellante ao
i>or NY: Cata,
primeiro dos _.e aponta que "a lóxica do capital non se
.cqpfonµa nunca co nivel que acada en cada
citados _é Q · inrre. Quere sempre máis". PérezQia analisa
lunya. E ten Faustino Santalices tocando a zanrOña.
chiste, por
responsábel;
·o 'tema do plé::no ~mprego e .i"~Wial.idade do
cerro,
que
en castelán, · ~ynesianisrño, tamén referenciado no tra,
ballode~ón
m o itos pro,
do igualm~n, .
Garcfa Menendez.
gres preauto,
te incofrecto
Verpqique Klecic es,
nómicos non
zanfona ~ qué
crebe arredor do traxa comeía _ ta,
cataláns amo,
ballo e as novas te,
· ·, mén,··a ,verse
coi=ioloXiasda rr{, _ , ·
saran o seu
.
'· -~scrito nesta
fom:ia~ióneaco, . :,-saber das pefi,_
municación e
ferias pronunciando "Catalun,ya'' asíi -=:, ··iingua. ,Aínda que .á~ zanfoña. foi, -sen
dúbicla, _irts~mento difundido.p or to- "
Corntantfuo Corseparando os sonidos N-Y para estupor
.
dat esmda.a· partide todo ouvido catalán.
da- a península, en Galicia foi -p nde
. cipacion das comái~· persistÍlL e onde-se 'inicioll a su~
munidades ·autó,
.
no~ nq procePero aínda hai má~, _e achegám~nos· · ~eb:iperaCión. ·QJie.n _fóra-~dé· Galici,a - ".
agora a unha das claves do erro; Men-- . ama•·a .zarífona, ·s"ábeo e cqñ€ce· polo : . " :.- so de torna de decisións da-Unión
meqos a parte ntáis·1:ópic:;a do ~atálogo _ Eúropea. Ade~~ doutr~-ti:~~b~os ~entra- .;
tres en galego a evolución NI,Ñ ·e·espe>
de galeguidades para turista_s (\riño,
d~s en te~,as esmctarnente econom1cos co, _
cialmeñte selectiva, no castelán hai ta,
--. - . ·
· .~
· l . ~ .p:io a xestton de recursos human% a coope,
mén Ñ derivada de grupos latinos.MN e ·_ .n:i~:_rma, ;n~:ne1ra, ~=ª~1.:1-as,-.at~ º'
rativa ou o etnprego nos'aloxamentos e res- ·
NN, grupos que en galego evolúen pÜlo
gumo, ·menma pequenma e a nosa - ruaurantes, a reViSta inclue otrabálle de El,
profusión de ·diminutivos):- Suspeita ·' vira SQuto .~'Lingu¡:i, anúnci~;·sociedade" e
que se chama asimilación regresiva,
para daren en simple N. Así ppr exem,
q_ue zanfoña é,~simplemen~e, un.termo
uñ_artigo 9e Emílio ~~o que estuda a figalego, e, se vifio,vino, ·zanfoña--zanfo,
~~de Vázque~ Gundu; ~u~ ouqa _c ara da
plo, aínda que os dous termos latinos
na. Tal é, po:lo menos, a explicación
dire1ta galega da I1 Repubhca . +
SOMNl:JS e .SOMN¡üM dan en castelán
sueño, en galego o primeiro aá 'sono' · que me deu hai pouco un ilustre zan,
(de durmir) e o segundo 'soñq' (de so, - foñista castelán, francamente decidí,_
ñar). Casos parellos son AVIUMNU,ou,
dG agora a recupei:ar para sua lío.gua,
tono,otoño, DOMINU,DOMNU,dono,
o·vello e ilustre nome da ·zampoña.
NS'-36.
dueño, SCAMNU,escano,escaño e, entre
. ·Director: Emflio Luís López Ari~.
Adúcese ás veces que no clásico dis,
outros moitos, ún que se nos an~oxa
Edita:A.C.G. Rosalia de Castro de Camella.
co de Santalices, fito esencial nó re,
particularmente pregnante: CUNNUS,
Cun suplemento central,_~omemora dez
xurdir do que falam:.os, _esta escrito
cona,coño (con po_sterior feminización
anos de existencia, unha traxectória que
'zañfona'. Mais o cert.o ·_é que o disco
en galego por motivos semánticos ob~
queda á vista nas caleva por nome «La zanfona», indi,
vios).
asunto é tan sólido que, de
pas reproducidas e na
cando así a sua (pretensa) escrita
feíto, ·en casos como 'apañar', que en
entrevista co seu ancastelá. Polo demáis, Santalices me-:principio procede do latín PANNUS, pe,
terior director Antonio Díaz Femández.
rece respeitosa acordanza pola sua
ro onde galego e castelán coinciden, os
Ofrece tamén lima
contribución á '.música, nada haben,
lingüistas postulan un baixo latín AP,
lerp.branza do poeta
do de improprio en esquecer a sua vis
PANNIARE, baseados precisamente na
Fiz Vergara Vilariño
lingüística. Tamén escoitamos con
escasa probabilidade de que o galego
na que se reproduce
admiración
a
Stravinsky
e
presciodi,
confundira MN ou NN con NI.
o seu poema gaña,
mos da sua «Poétka musical».t
dor do certame da
entidade Rosalia •
Cando as falas ventureiras e ceibes de
de Castro. Anigos adeMIGUEL ANXO MURADO é músico e crítico.
complexos concordan coa lóxica eti,

Polo demái , o mesmo acontece en
italian (zampogna, nome dado á gai,
ta de fo l) e ne utro romances, sexa
cal f r a grafía qu e utili ce n p a ra
aquel onido. E e non é en todos é
porq ue n algúns, co mo o francés, o
nome do instrumento (vieUe) empa,
ren ta con outra fa mila léxica: a da
viola, vihuela, violfn e a abondante
pr xcn i do latín FlDULA. O portu,
gués, onde a fo rma patrimonial é san,
fonha, intr dudu recen temente viela
(que n on dan tódolos dicionarios) e,
seguramente por razón s semellantes
ás que eremos explican o n oso caso,
inventou o acomplexado sanfona. O

e

máis sobre a noite de San Xoán, Rosalia de
Castro e unha ampla reporraxe de Foz. •
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Aos corázóns enchentós de preguntas
Aínda é tempo de que me lem,
bre· de a raíz máxica do Primeiro
de Mao, fenómeno emográfico e
histórico que revelei e analicei
en certó hbro que leva ese títu,
lo e que apenas foi lidq_. -Aínda
é tempo porque aíilda estamos
na metade do mes florido, poé,
rico e máxico por natureza. Mes
que iste ano, como desexaba xa
don Alfonso ü" Sabio, na súa
célebre cantiga .. ~

Naqu ela noÜe preludial de
Ma_ia. que é ~a propia e .máxica
"¡noite de Walpurgis, noite do
, sono de .verán, noite de epifanía
do trinta de abril·!".
ais, lastimosamente, per,
deuse este costume anees,
tral, e casi universal, en
Gahza; onde, 'en. cambeo, per,
manece vivo o rito da crµz de
maio: a andga tradición paga,
na dos maios cómicos, lírico_s e
floridos, máis ·Oll menos cristia,
n.izados nas típicas cruc€s de
mai9, das que _levaba c_o.ñta ca,
da ano o bo e xeneroso Ben,
Cho,Shei.

M

to traxicamente en flor, cantan,
· do ao pé do maio:

· ... Este es mi may¿r anhew
coger las fiares en Mayo
y antes de que cante.el galla
llevárselas al Abuelo.

·

isos compañeiros que foron dem,
pois uns homes de voz unánime ·
esperan aínda a resposta a múl,
tiples preguntas, as misteriosas
ou arcanas ·preguntas que se ca,
dra nunca se formularon. Pero
que existí_an, ·a índa embriona,
rías, na rrtente -contestaria do
excelso poeta de-Celanova.

?reiro ma'io dos r~par~gos .
vigueses, que acaso 1!1-spirou
tales preguntas xamais for,
·
comprometido poema de
muladas, ou mil veces penCelso J;.mi1io Ferreiro,_ consagrado
a ise inesmo Abó, e escrito moito
adas tacitamen~, que in
despois de :a longa noiti de pedra," . dúbida poderían referirse á esfera .
•5en veñas, maio , et con al&do socialismo e a cuestión do na,
na que tanto cantou o galo, que,
l gría! ··: ~hegou, an~ue c~n
'Hoxendianon é ·
1 moit1s1ma ·chuvia, con
'brando sanguentos "albbres: Celso · cionalismo, parece que ren o
insólita euforia e aberra espe,
propósito de responder a Funda,
Emilio, logo, cantou así:
máis ·fácil publicar
ranza ... pra os-europeizantes.
ción Xaime QuintaniUa, pre en,
Pois, tras as visperales eleccións
Quixen 1.erñbrar as noites que viñeron
rada hai uns días na Casa de Ga, . que hai dez anos'
licia, de Madrid. Responderá me,
Dur~nre· a II Repl).blica induso.
primarias do PSOE, OCC?rreu o
detrás do arrieiros precursores.
.
nacementu,. anque con parto
se· proletarizaron os enxe_bres
<liante a acción cultural de es, 1
Quixen saber dos cárceres,
distócicb, o mesmo día da Santa
clarecemento. e divulgación do
·dos sótanos segredos con vixía
maios. Así en Vigo -:-liamos hai
O libro do p iquiatra arlo Ca tilla
Cruz de Maio, do floreal; pecu,
pra libertad.e aiisente.
pouco en A Nasa Terra- levan'.
temas sempre candentes, que xa
d 1 Pino El delirio, un error nece ª'
O vento dixo:
·
niario e, se cadra, máxico euro.
touse un maio en homenaxe a
iniciara noutros actos preceden,
ria, qu reflexa b n com cando .un
Pablo Iglesias.; fundíndose diste
tes, celebrados no Ferrol, Santia,
todos os nenas orfos, compañeiros,
non abe vivir d modo incerr a ª'
Foi unha pena que non se
xeito a conmemoración do Pri,
que espreitaban as rúas desabridas.
go e A Coruña. Onde falaron,
ba l;)U cando eguridade no delírio.
aproveitase o lecer para abenzo,
~eiro de Maio~ ·rebindi~ador da
cos corazóns encheitos de perguntas,
ademáis do seu presidente Xosé
ar, como antaño, os agros e as · xornada de oito horas (non se
foron dempois uns homes
·
Luis Rodríguez Pardo, entre ou,.. Que recomenda ler?
leiras, as g¡índa~as · é as devesas,
esquence agora, cando se reda,
de voz unánime
tro's profesores, os dous Barreiro
arpexiándoas cos acendidos fa,
, man, as trintae cinco· á semán),
cuiWi esp_erqnza ergueita
máis distinguidos diste tempo,
En pleno mes de Maio recomenda,
chazos, me~tras repetían as pre,
que se clyimaba Pablo, e preguntaba
e a antiquísim~ festa gos maios.
Polo seu talento e sabiduría: Xcr
ria poesia e, ademáis dos poetas do
ciosas salmodias:
sé Luís, o famoso político troca,
mar de Vigo que e están hómena,
Os rapaces vigueses mostraron
Quén preguntaba? O vent9, ou
do en ¡)olitólogo, e Xosé Ramón,
xeando, indicaría o galegas de ins,
¡Alume o pan,..alumeao ben,
nisa ilusinada primavera o seu
o preclaro historiador da nosa
ben .os nenas arfos, cos corazóns
piración medievalista como Bauza
- alumea opan, para o ano que ven!
precoz ideario, cortade por cer,
encheitos de preguntas? Quizaves
Edade Contemporánea.•
Brei ou Cunqueiro que, en pleno
séculQ XX levaron a falar de neo,
\
:
trovadorismo. Tamén, xa que esta,
0
mos no seu centenário, convidarla
a ler os poemas de amor de Brecht,
FRANCISCO A. VIDAL
mestura de sarcasmo e lírica.

XoanX.

Piñeiro Cachón

1

a

GuÑº VELLO C9NG ¿)TPA··No\7A

,· Doantes ~e. ·retrafados

Pois coma el ha( moÚ:os.

I

so dé·- poÍierse ao: lado dos
grandes, tratándose con eles
ata compartir uns · brev.es chis,
tes de protocolo, debe s~r algo
que axuda moito no intre de ga,
barse <liante. dos ·amigos: "ves,
aquí estou co Sr. Presidente, fí,
-xate como. se arrima a mm"; e as
envexas e expresións de pasmo
afloran <liante da -foto .que ·eter,
niza ese intre de gloria elevando
a autoestima do retratado.

li

Non digamos nada se este ten
despacho ao público: ·
-E vostede poderá arri.añarme
ben ese asuntiño.
.

--Si home, mañá chamo a Pe,
pe e xa está. Son quince mil,
para as copas, sabes: .
Nalgunha casa, as .fotos coffi,
partidas con famosos, son un
.clarificador certificado de elite
• social, que enche os andeis e as
mesiñas comó trofeos d~ poder.

Pasa revista a unha série de perso,
naxes fictfcias que obedecen a algo
Pero noutros casos esa fachenda
vivido se non de costas, si ao mar,
chegar se non se - desaparece para quedar en si.m,
xe da lei. Está contado desde o
respétan as clases . . ple humildade e modestia por
ponto de vista dun avogado me,
parte do doante; convencido de
diocre dunha vila de Galiza que
Pero as clases son
que é a úri.ica maneira de facer,
trata casos de offcio.
lle ver aos da Gloria que é eren,
esa especie de
-chanzos que todos
te, bo cristián e agradecido po~
O humor está presente na sua obra.
· queremos subir a
los favores recibidos, ou pola es,
peranza de verse favorecido nal,
. costa do que sexa; e
Cando se está nunha fase céptica
ao final, aquela ou,
gunha solicitude; ~ fica, no seu
tende a liberar pola via do humor
sadía do · grande
·devoto anonimato, ax'eonllado
algunhas xenreiras personais. Se
mestre do Partenón
de por vida na obra que el paga
hai algo que perdura no que levo
chegou a institucio,
para rnaior gloria do Ceo.
escrito é o humor. É algo que xa
nalizarse, e os famo,
tifia presente no meu anterior tra,
sos, reis incluídos,
.Así é este cruceiro da T erra
balto na nidio.
colaboran mandan,
Cha, illado nun cruce de
cqrredoiras, onde o doan,
do as súas fotos con
T raballou como narrador na radio.
dedic~toria.
· te, anon1rrí.o vecino sen fa,
chenda, coa súa instancia entre
ai outro tipo
as- mans e mirada suplicante. Oito anos de trabailo na Ser Radio
Madrid e ainda hoxe penso ás veces
crava
os seus olios no Cristo
'
de .retrato, no
que escrebo pola síndrome que me
que o retrata,
que lle corresP.onde, serenó,
creou ter que facer dez fólios numcr
do se iriclúe para
piadoso e comprensivo, á súa
rísticos diarios. Agora na rádio ten
. figura, intencionadamente em,
amosar a súa fideli,
menos preséncia ese papel porque
dade e agradece ,
pequenecidél, porque·quen pide
predominan as tertúlias e os infor,
mento ás divinda,
sempre é pequeno ao lado do
mativos e os cadros de actores ·non
des; . onde ·t ampou,
'
que concede.
' existen desde hai uns vinte anos.
co faltan os fa,
.
thendosos que,
Non sei qu.e favor necesitaría ·
Ten gañado vários .prémios, al. despois de·pagar un
este devoto crente, pero calque,
guns deles non publicados .
. retablo ou unha
ra que fose, tiña que ser moi im,
imaxe, fanse col~car na obra co
portante para a súa vida, pois
A vontáde de institucións e órgafin de lembrarlle ao santo co,
un cruceiro non é barato; e así,
.
nizácións vai por un lado e o mer,
rrespondente que el ·é dos seus,
ser o
desde solicitar o favor
cado por outro e por iso algunhas
para que o teña presente á hora
beneficiado dunha herdanza ou
obras prémiadas non ven nunca a
de xulgalo na outra vida, e, · de
que a moza do descoido non
luz. Hoxendia non é máis fácil edi~
paso, que ós seus veciños pas,
dea barriga ªº vento, ata que ªº
tar que hai dez ano~, as edicións
me'n con ese acto de ~aridade
veciño lle caia un raio enriba
non
son maiores e os nov'os conti,
para coa igrexa.
da casa, como castigo. por unha
nuan .r endo os mesmos problemaS
inxuria, todd era xustificable
á hora de publicar os seus libros ... '
-Que santiño é o Ramón,
con tal de quen o doou conse,
que mandou facer un 0an Pe,
guise unha boa ventura neste
. Ponrevedra, 1953.
driño novo.
val ~e bágoas. t

- A onde · irnos

¿Non lembrades aquel señor ·
que hai uns anos se fixo famoso, ·
porque sempre que había urina
reunión de altos magnates; no
momento de· sacar a foto ofidal,
furaba .entre os chaqués e apa~e
cía a carón 'dos· xefes de estado e
piimeiros ministros?-

E o intermediario, enchendo o
peito e ensinando a foto na que
·
está a carón do ministro:

Ven de publicar Coa leí de costas
(Laiovento).

Toda a historia da arte está ·
chea .de casos semellantes_,"un,
has veces pagando e outras po,
ñéndose pola cc:ira, para que ~
veciñanza o vexa e o envexe.
. o m e s.mo Fidias xa rivera
_ problemas cos de proto,
colo da Acrópole e a
censura do seu tempo, por ter a ·
ousadía de retratar aos cidadáns
ao lado dos deuses.

de
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O Trinque
Seoane,, Romani e Faiscos tlo· Xi:abre:

tA.

x~

X 0-

Antón Seoane _e Rodrigo Roman i actuarán acompañados do
grupo Faiscas do XiabTe os días 21
e 22 en concertos extraordinários a celebrar no Auditório de
Galiza de Santiago. Ali presentarán a obra Travesías e farán al-

gun duo coa Real Fhilarmonia.
Non é a primeira vez que Seoane
e Romani actuan con Faiscas. En
concret~, levan agora xustamente vinte anos facéndoo. Mesmo
teñen un nome para actuar xuntos: Milladoiro. +
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
.
·······································~············~·····················~
.

Betanios

GARCIA TRILLO

•MÚSICA

Está aberta no Pazo Municipal a exposición de pintura de Beatriz García Trillo.

PACO CAMPOS E
CHAIRA

BIENAL DE
ARQUITECTURA

Apresentan o seu novo disco, Laura, ollas de auga, na
Casa da Cultura, o Venres
23 ás 20,30 h.
Paco Campos
e Chaira
están en

Venres 23.

A.C.

ENKUEROS

• LITERATURA

DOVER

Arquitectura, na que se re-

A Colección

O Domingo 24 ás 21 h, o
bar Aturuxo acollerá a func íón do grupó cubano de

•TEATRO
EsTACIÓN
MAHAGONNY

Apresenta o seu último traballo Tempo de fusión, unha mistura de enrre jazz e
rock, n' A Zaranda, o Xoves 21 ás 22,30 h.
• EXPOSICIÓNS

Cambados
• EXPOSICIÓNS
ÜUBIÑA

No Auditório do Concello
está aberta a exposición de
fotografía de Xosé Luís Oubiña. Coarenta e cinco fo,
tografias de personaxes de
Arousa.

COLECCIÓN GABRIEL
CuALl.AOO-IVAM

Escolma de 130 fotografías

das 660 que cornpoñen a colección deste fotógrafo recollidas ao longo de máis de
coarenta anos e que na actualidade están despositadas
no Institut Valencia d'Art
Modem. Diversas tendéncias
e fotógrafos estruturados en
distintos apartados: Dos iní-

Cangas

Carteleira

•TEATRO

~O

ANXELlÑO
Na asa da Cultura, o
Venr 22 á 22,30, Teatro
do Aqur repre entará a obra
"Anx lifi "

A Coruña
•CINEMA

CGAI
O CGAI ten prevista a
proxección, nesta semana,
de; o Venres 22, denrro do
apartado Maus no Cine Island of Souls de Erle. Kenton (USA, 1932, 67 min).
O Martes 26, no ciclo O ci-

cios aos anos 30; a soc.iedade
da década dos 30 en Norteamerica; as escenas da guerra
civil española captadas co
obxectivo de Agustín Centelles; Gabriel Cualladó e os
fotógrafos españois da sua
xeración; e ainda, Mirar o
Mundo, articulada á sua vez
en seis apartados e onde
conviven os clásicos e os
actuais até un total de oitenta fotógrafos. Museu de Belas Artes da Coruña do 15
de Maio ao 5 de Xullo.

GRANDE LEBOWSKI. Cruxol delirante no que se reflexan
case todas as minorias norteamericanas,
con paródia incluida ao Tio Sam. O
p nto de vista é o dun hippie que segue
vivindo igual que no sesenta. Comédia
d brillantes descripción dos persoaxes e
perfi cion1Smo da imaxe característicos
d s irmáns Cohen, ainda que esta non
sefia un das ua mellares obras.

MARIO BENEDETTI

Até o Domingo 24 representarase no Teatro Ro- ·
salia Castro "Estación MaP,agonn y" de Alexandra
More·ira da Silva, obra baseada na obra de Bertolt

O escritor uruguaio ofere-

Brecht Ascensión e caída da
cidade de Mahagonny. A

cerá un recital poético, o
próximo. Venres 22, no Teatro Colón con motivo do
fallo do Prémio de Poesía
"González Garcés" que organiza a Depuración.
•MÚSICA
MUTEENROE

Na noite do Venres 22 terá

obra é unha coprodución de

Teatro do Noroeste de Viana
do Castelo, Teatro do Noro-

O Café Latino acolle até o
día 31 a mostra de pinturas
de M" Carmen Gallego.
NENILLA

•TEATRO

Fer-rol

O grupo Áncorn Produccións repr~entará do 21 ao
23 de Maio, no TeatTo
Principal, a comédia médica

•CHARLAS

Mario
Benedetti dá
un recital
poético na
CORUÑA o
Venres 22.

É o título da exposición de
fotografía de Susana. Pódese visitar até o 31 de Maio
no Café Cátedra.

ANATOMIA DUN
HIPOCONDRÍACO

Anatomía dun hipocondríaco

098,
VNHA VISIÓN CRÍTICA

O Clube Sociocultúral Boliche , exíbe durante estes
dias a mostra pictóriea- de
Manuel Carreira. - - .
tóPEZ DE

PRADO

Está aberta na sala 'Acuárela
amostra de pintura · d~ Maria Eugenia López·cde Prado.

• EXPOSICIÓNS '
MIRADAS
ARREDOR DA ARTE

.,,

- · <: ·

c. GALLEGO

de Gustavo Pernas. Interpretan ánxela G. Abalo e
Gustavo Pernas Cora. T odas as actuacións serán ás
20,30 h.
•MÚSICA

MANUE_L CARRBIRA

~ HAMAM. O BAÑO TURCO.
A hlstória dun it~1iano que se na·
mora de Escambul. Clásica película de

te;xer un códig9 secrec-0.

Está aberta en Studio 34 a
mostra de pinturas de Eva
Olmos. Aberta até o 31 de
Maio.

• EXPQSICIÓNS

lonización da cidade é vista metafóricamente atraveso da relación de duas parellas de amantes. A nostalxa imperial non
chega a ser abafante.

FBI salva aun neno dun intento de
asasinato perpétrado polo Estado para pro-

A galería Viso! acolle até o
dia 29 a exposición de pintura de Xosé Lois de Dios.

Lugo .

tr?f'_A CAIXA CHINA. Panorámica
de Jeremy lrons, Gong Li e Hong
Kong, tres indiscuteheis belezas. A desco-

~~RCURY RISING. Un pcSll do -

XosÉ Lors DE Dros

este de Santiago e o CDG.

O Mércores 29 ás 20 h, terá
lugar na galeria- Sargadelos, a
.
,
conf~éncia ·O 98, unha vide fondo a esta pe1ía'ila igl.lalmente fiiia, :~ · -· siÓn crítica, que seÍá prnnunainda que ben real~da. f?~' amán~ do -~
ciada pür Josep s·ort i Jané,
~·
licenciado en História Concinema metafísico eur<;¡peu:
. · ,.
temporátiea, CC. Políticas
~O HOMI( DA MÁSC4-RA ..DE
. e Socioloxia;na actualidade
FERRO. Os lrés mosqqereirós mawofesór na Urtivejsidaae
quinao un plano para substituir ao tirániRamón -Liull de Barcelona.
co rei Luís XIV palo seu irman xémeo, ·
que permanece oculto aos ollos .da Franza. Fita de aventuras que chega a abuni¡:.

ne documental de Raymon
Depardon, Le petit navire
(1987), Une histoire tres
simple (1989) e Vrgences
(Franza, 1987 104 min). O
Mércores 27, tamén neste
ciclo, Contacs (1990),
Carthagena (1991), e La
captive du désert ( Franza,
1989, 124 min). O Xoves
28, no ci~lo Galegas no cine Un Angel pasó por
Brooklyn de Ladislao Vajda (España-Italia, 1957,
90 min). E o Venres 29,
tamén dentro da produción galega, Patagonia
utopía libertária de Xan
Leira (Galiza, 1997, 54
min). As proxeccións serán ás 20,15 h., na sala do
CGAI (Durán Loriga, 10Baixo). O prezo da entrada é de 200 pta, 100 con
carné xove. Tamén hai un
abono de 10 sesións por
1.500 pta.

• EXPOSICIÓNS

Mª

Jazz Columna B.

}OSÉ LUIS PRlETO

Ourense

EVAÜLMOS

En comemoración do VII
aniversário do Coliseum, o
Sábado 23 ás 22 h, actuará
o grupo Dover.

B

Público Vilarmide, "A Gaita
que facia a todas bailar", o
Vef'.Ies 2_2 ás 15,30 h.

Ale-

•MÚSICA
COLUMNA

fotográfica
de Gabriel
Cualladó·
lvam está
no Museu de
Belas Artes
da CORUÑA.
Á direita un
fotograma
de Edouard
Boubat.

organizado pola
xandre Bóveda.

collen obras de arquitectos
de todo o Estado.

ción Barrié a IV Bienal de

Bue u

lugar no Forum Metropolitano a acfuación do grupo
Muteenroe. O concerto está

O Venres 22, ás 22,30 h,,
terá fugar no Lenda BaT
(Santa Cristina), a actuación do grupo Enkueros. O
prezo da entrada é de 300
pta. Jcon consumición),

Continua aberta na Funda-

BETANZOSo

,

~ - NOIVO DEALUGUER. Comédia de enredo na que o tCtulo
di todo.
.-. · , ,,
.

Esta exposición itinerante,
de caracter didá<::tico, vai estar aberta na Casa da Cultura até o próximo 1 de Xuño.

Muxia

ÜURENSE ROCK

O venres 22, ás 21 h, o
Campo de futbol Os Remedios acollerá o festival de
música heavy organizado
polo Concello e Harmony
Producciones. lron Maiden,
Helloween e Dirty Deeds
apresentarán o seus novos
traballos. O prezo da entrada en billeteira é de 2.500
pta, e antecipada 2.000 .
Pódense mercar no Centro
Comercial La Región, Far,

Don Disco, Peggy Records,
Tipo e Single. Na Coruña
en Portobello, en Santiago
en Disco Láser. En Vigo en
DiscosElepé e en Pontevedra en The Sound.

/ron Maiden,
Helloweene

Dirty Deeds
están no
OURENSE
rock do
Venres 22.

r-

,_

Pontevedra
•CINEMA
CINE CLUBE

•TEATRO

A

GAITA QUE FACIA
A TODAS BAILAR

O grupo de teatro Buratini
representará, no Co}exio

Proxectará este Mércores
27 ás 19,45 e ás 22,15 h,
O carro e o home (35
mm. 10 min. V.G), As
voces da noite (35 mm .
17 min. V.G.), Isolina-do

-
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ANOSATERRA
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Caurel (35 mm. 16 min.
V .G .), Nut (35 mm . 10
min. V.G.), O cambio (35
mm. 12 min. V.G .) e Patagonia utopía libertária
(VHS, 54 min).

• EXPOSICIÓNS
GARCÍA LORCA E
GALICIA
A galeria Sargadelos mostrará durante todo este mes
a exposición, coordenada
por Guillermo Escrigas,

García Lorca e Galicia.
MIGUEL CARBALLO

O Venres 22 ás 20 h, terá lugar, na sala Teucro, a inauguración da exposición de
pintura de Miguel Carballci.

~- Sa.n tia.go

Convocatórias
PRÉMIO E1xo

f\ TLÁNTrco

O Eixo Atlántico do Noroeste,· o Clube
de Editores e a Asociación Galega de
Editores convocan a II edición do prémio Eixo Atlántico de Narrativa Gal.ega e
Portuguesa Carlos Blanco, dotado con
9.000 euros. Poderán concorrer todos
aqueles autores de calquer naciomilida- .
de que apresenten os orixinais en portugués ou galega, pala normativa vixente. De cada orixinal apresentaranse
8 cópias mecanografadas a duplo espazo, antes do 31 de Xullo de 1998 nos
locais sociais sa Asociación Galega de
Editores (Joaquin Yáñez, 6, 36.202. Vigo). Ade mais do orixinal apresentarase
nun sobre pecho, o nome completo,
enderezo e teléfonó do autor, asi como
o título da obra, indicando no sobre:
para prémio Eixo Atlántico dé Narrativa
Galega e Portuguesa Carlos Blanco. O
xuri emitirá o seu fallo o dia 15 de Setembro de 1998. A obra premiada publicarase en galega e portugués.

• EXPOSICIÓNS
CERTAME XORNALÍSTICO
LEVANTAR O VEO DAS
MULLERES AFGANAS
Até o dia 24 permanecerá
aberta a exposición orgánizada por Médicos sen Fronteiras, no salón Artesonado
de Fonseca.
INSECTOS DOS CINCO
CONTINENTES
A mostra itinerante de insectos dos cinco continentes permanecerá aberta até
o 31 de Maio na Faculdade
de Biolóxicas.
PEREJAUME
A sala Trinta acolle até o 4
de Xufio a mostra adicada

A Asociación Neria e O Correo Galega
convocan o III Certame Xomalístico.
O tema, único, centrarase nas lendas
da Costa da Marte. Poderán participar
cantas persoas o desexen, estabelecéndose duas categorias, unha absoluta e
outra para estudantes. A extensión máxima dos traballos será de 3 follas mecanografadas a dobre espazo e por unha
só cara. Na categqria absoluta haberá
un 12 prémio de 100.000 pta, diploma
e estatuiña comemorativa. Na categoria escolar haberá diploma, estatuiña e
lote de libros sobre a Costa da Marte.
A ··data límite para a entrega de traballos é o 30 de Setembro de 1998. Remitiranse por triplicado e polo sistema
de plica ao Correo Galega, delegación
da Costa da Marte. Eduardo Pondal,
6-1 2 D, 15.124 Muxia A Corufia.

Maior información no (981) 70 60 28.

simpósio. Toda a información remitirase antes do 15 de Xufio de 1998 a:
Consórcio Escuela del Mármol de Fines, P.l. Las Cruzas V-1 , 04869 FinesAlmeria. Os escultores escollidos disfrutarán de comida e morada gratuita
en pisos do Consórcio. Os prémios que
se asignarán aos escultores ascenden a
1.520.000 pta. repartidos da seguinte
forma: 12 prémio 500.000 pta., 2 2 prémio 200.000 e 3 2 de 100.000 pta. Do
cuarto ao décimoquinto o prémio é de
60.000 pta. Maior información no teléfono (950) 44 41 65.

CONCURSO DE CONTOS
BREOGÁN

O Centro Galega de Bizkaia en Barakaldo convoca o XXXI Concurso de
cantos Breogán. Poderán participar no
certame todos os autores de calquer nacionalidade que presenten unha ou váTias obras escritas en galega. Os traballos, inéditos, non terán unha extensión inferior aos tres fólios nen sup~rior
aos seis. Hai un 12 prémio de 150.000
pta, e un 2 2 de 50.000 e poderan ser
declarados desertas, en cuxo caso a
cuantía engadiriase ao do seguinte ano.
Os traballos, e cinco copias máis, mecanografados a duplo espazo e por unha
só cara enviranse ao Centro Galega de
Bizkaia en Barakaldo (Galiza, 3, 48.902
Barakaldo. Bizkaia). En sobre adxunto
indicarase o lema escolleito para obra e
o nome e enderezo do autor. O prazo
de admisión remata o 30 de Xuño e o
fallo darase a coñecer o 25 de Xullo. As
obras premiadas publicaranse na revista
do Centro O Xistral. Máis información
no teléfono (944) 903 429.

CERTAME DE POESIA
O mesón O Poeta convoca o l Certame
un poema
ou conxunto de poemas que non sobrepasen os cen versos. O terna e a métrica serán libres. Os exemplares enviaranse por quintuplicdo e convenientemente mecanografados a: Mesón O
Poeta (Milagrosa, 76. 27.003 Lugo). O
prazo de admisión dos traballo remata
o 25 de Maio de 1998. O autor da obra
premiada recibirá 30.000 pta. e unha
estatuiña de Sargadelos . Máis información no (982) 21 15 75.

de Poesia co que premiarán

SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE EsCULTURA
O Consórcio Escala do Mármore de Fines orgariiza o II Simposio que terá lugar entre os dias 15 ao 29 de Setembro
en Fines. Está prevista a participación
de 15 escultores, que deberán apresentar ademáis da tarxeta de participación:
o curriculum vitae, indicacións da dimensión do material (para os bloques
non poderán sobrepasar o metro cúbico
en nengunha das suas dimensións, a
medida máxima é de 2 metros e o peso
máximo é de 2.500 Kg), para os relieves a altura máxima será de 150 cm. e o
espesor máx~o será de 15. E o diseño
da obra proposta a realizar durante o

PRÉMIO DE ENSA10
MANUEL MURGUIA

Apresentaranse baixo un título e un lema, achegados de plica na que conste o
título e o lema no seu exterior e contendo no interior o nome e apelidos ¿¿
autor e dados persoais. O prazo de admisión remata o 15 de Xufio de 1998 e deberán enviarse á Depuración da Coruña, Avd. Alférez Provisional s/n, 15 .006
A Corufia, indicando no sobre Prémio

de Ensaio Manuel Murguia.
CONCURSO DE CARTACES
A Asociación Cultural Castro-Meda organiza o concurso de cartaces para a 'XV
Festa da Carballeira, ao que se lle outorgará un único prémio de 40.000 pta .
Poderán apresentarse cantos cartaces se
desexen sempre e cando sexan orixinais
e se axusten á medida 60 X 44 cm. en
formato vertical. As obras non poderán
ir asinadas polo autor, que limitará a sua
identificación a unha lenda no reverso
do cartel, e te deberá ir acompafiado
dun sobre lacrado cos dados persoais do
autor no interior. Deberán levar obrigatoriamente a 1 nda: 'XY Festa da Carballeira, Z.as, 1 de Agosto 1998 e enviaranse ante do 1 de Xuño á Asociación
Cultural Castro-Meda. Praza d campo
s/n. 15.850 Zas (A Corufia). Maior información no teléfono (981) 75 10 57.
V ALDEARTE

A Deputación da Corufia convoca o I
Prémio de Ensaio Manuel Murgwi:L Poderán optar autores de calquer nacionalidade que presenten ensaios de caracter
histórico, referidos á província da Coruña, inéditos e non premiados con anterioridade. Estabelecese un único premio de 1.000.000 pta. Os traballos farán
referéncia a calquer aspecto da província, desde a prehistória até a actualida. de. A extensión dos textos será libre e
enviaranse por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a duplo espazo, grampados ou encademados.

98

A Concelleria de Cultura do Barco de
Valdeorras, convoca ValdeArte 98, VII
becá de pintura e escultura, que terá lugar entre o 13 e 24 de Xullo de 1998. Os
participantes serán elexidos entre os
pintores e escultores que o soliciten a:
ValdeArte, Casa da Cultura, Estación,
n 2 2, 32.300 O Barco, antes do 5 de Xuño do 98. As solicitudes irán acompañadas do currículo do solicitante e de cinco fotografias de obra recente, de tamafio non inferior a 18 x 24 cm. Maior información no teléfono {988) 32 00 53. •

a Perejaume.
•TEATRO
ANATOMIA DUN
HIPOCONDRÍACO

Áncora Produccións apresentará o Venres 29, no Teatro
Principal, a obra de Gustavo
Pernas Anatomía dun hipocondriaco. Esta comedia

..

médica é a última peza teatral dunha triloxia de Gustavo Pernas, que comezou
con Ladraremos e continuou
con.Fábula,. un eixo comun
vertebra a triloxia, as paranoias do individuo na sociedade m Ánxela G. Abalo e
o director Gustavo Pernas.
SOÑOS NEGROS -

O Venres 22 e o Sábado 23
o grupo asturiano Teatro del
Norte representará no teatro
Galán, "Safios negros", obra
criada a partir de poemas de

Crímenes anónimos.

fEIRA DO TEATRO

•MÚSICA

A sala Nasa acollerá, desde o Mércores 27 até o
Domingo 31 a Feira do Tetra da Galiza organizada
polo IGAEM, e na que
participarán os Monicreques·de Kukas con A Odisea, o Mércores 27 ás 18 h.
Balea Branca representando Parella aberta, o
Mércores 2 7 ás 23 h. O
Xoves 28 ás 16 h, Teatro
Bruto representará Detritus Cora~ón, o mesmo dia
ás 24 h, Angel Rufa: e Ma·
riano Marín representarán Cento e un anos. O Sábado ás 16 h, MáscaTa
Produccións porá en cena
Máis se perdeu en Cuba, e
ás 24 h, Mofa e Befa con
Finis mundi circo . O Do-

COLUMNAB

O escudo· da Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou ch.
Chaveiro:
Prezo 500 ptp + 250 pta
de gastos de envio

Insignia:
Prezo 200 pta + 250 gastos envio ·
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na canta
de Caixa Galicia
2091 0501
683040001024
Solicita a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo . .

...
J

mingo 31 ás 23 h, actuará
o grupo Nove Dous con

Ángel González. A dramatúrxia e a dirección van da
man de Etelvino Vázquez.

Vigo
• EXPOSICIÓNS

ÜNDAS
00 MAR DE VIGO
Está aberta na galeria Sargadelos a exposición Ondas
do Mar de Vigo. As Cantigas
de Martín C6dax, Mendinho
e Johán de Cangas na lírica
medieval galega. T amén se

O grupo de jazz cubano, liderado polo saxofonista
Yosvany Terry, estará no
Dado Dadá o Xoves 21 ás 23
horas. No piano estará Roberto Carcasés, no baixo
Descemer Bueno e na batería Dafnis Prieto. O grupo
estrela no Festival de Jazz de ·
Cuba, anteriormente formaba o grupo Estado de Ánimo.
Suplemento de 500 pta.

exibe unha escolma de pinturas de A. Bastón que se
pode ollar até o Martes 26.
VICTOR V ASARELY
O Venres 22 de Maio ás 20
h, terá lugar no Centro
Cultural Caixavigo a inauguración da retrospectiva
do húngaro Victor Vasarely. Máis de 60 cadros nos
que se pode apreciar a sua
labor criadora desde 193 2.

ADN, BOBBY
MARTINEZE
CHRIS KASE
Seguindo co jazz e tamén
no Dado Dadá pero o
Luns e Mércores, 25 e 27
ás 23 horas e cun suple·
mento de 500 pta., estarán Bobby Martínez nos
saxos, Chris Kase na
trompeta, José N ine no
saxo, Luis A. Rodríguez
na batería, Loren T abarés
no baixoe Manuel Gutiérrez no piano.
MILLAOOIRO
Celebra o vixéximo aniversário con cinco concertos no Auditório,de Galiza.
Para o Xoves 21 e o Venres
22 están previstos os dous
últimos no que farán un
percorrido pola ·traxectória
do grupo coa orquestración
de Natalia Soltán.

MosTRA CONXUNTA
Levantar o veo das mulleres afganas é o título da exposi·
ción de Médicos sen lronteiras que se pode ollar en Fonseca,
SANTIAGO. Na imaxe unha das fotos de Sebastiéío Salga«19.

21,30 na Praza Roxa.
REAL FrLHARMONIA
DAGALIZA
Solistas da Real Filharmonia da Galiza, actuarán o
Martes 26 ás 21 h . no Auditório da Galiza : Interpretarán obras de Ravel, Prokofiev. e Brahms.

.,

TUl .

FEsrAS DA ASCENSIÓN

• EXPOSICIÓNS
Entre as diversas actividades do prog~ama destaca a
actuación de Los Petersellers, Pablo Bicho, Álvaro
Peire e Insólito Club para
o Xoves 21 a partir das

8a5'

O vindeiro 2 7 de Maio

ACISCLó·QUESSADA

o escultor Acisclo. Permanecerá aberta até o 6 de
Xullo e pódese contemplar
de Luns a Sábado de 10,30
a 13,30 h e de 17 a 21 h.

que .

inaugurarase na sala de arte
Caixavigo a mostra conxunta de Aurora Vázquez, Lu·
cia Alonso e Alicia Bauzas.

UI

FREIRE
Está aberra na Nova Sala de
Caixavigo a exposición de
L. Freire. Pódese ollar en
horário de Luns Venres de
18 a 21,30 h. ·
ODERBY
A mostra O Derby alg'o
máis que un café abre na Sala Temática de Caixavigo.
Unha serie de fotografías ·
da actividade política e social que se viviu no café
entre os anos 1926 e 1969.
EsT ACIÓN CIÉNCIA
Até o 5 de Xullo permane-

confc
ex¡
En TUI a

'

podemos
contemplar
a exposición
de Acisclo,
do que
ollamos
unha peza
escultóñca,
e as
pinturas de
Quessada.

COI

aler

...

-
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Anúncios de balde
• Os Ateneos Libertários da Coruña,
Compostela e Ferro! tañen a ledicia de
informar que xa está á venda o primeiro número da revista titulada
Anarquista. Destacan entre os artigos,
un sobre a penetración do Opus Dei na
Universidade da Coruña, outro sobre a
literatura medieval galega e o da entrega do prémio Tonto do Ano 1997, que
recae sobre os coñecidos galeguistas
Xavier Alcalá e Carlos Mella.
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EncrudHado
metros2• Acondicionado. Zona Praza
da Miñoca (zona Avd. Florida) en Vigo. P'rezo a convir. Teléfono 986 20
67 20 . A partir das duas da tarde.

'1

x~

ANOSATERRA

XOAN COSTA

za

UJ

N

Moi bon estado. Chamar ao teléfono
929 80 18 94.

-

• Son un dos rapaces de Ferrolterra
que sofren o paro e necesitan traba• Traspaso locutório-quiosque e
llar, por isa fago a seguinte proposta:
tenda de lambonadas, funcionando
se estas no paro, tes ideas e gañas
en Santiago. Teléfono 981 55 72 41 .
de sair adiante: organízate comigo.
Formemos un grupo de xovenes
2
• Ven-se de publicar o n 6 do Moparados en acción. André. Apartado
cidade, revista que edita Galiza Nova ) dos correios 57. Narón.
a nivel nacional. Agora con máis páxinas, nova maquetación e novas sec•Vendo terreo de 1.700 m2 en Sta.
cións onde podarás atopar artigas soM! de Oia. Prezo 4.000.000 pta. 986
bre a política municipal e mocidade,
4914 91 e 929 02 43 48 ·
entrevistas a Pilar Garcia Negro e a
Elias e Ramiro, crónica das tractora• Olivenc;a é um território portugués
das, a vixéncia de Castelao, cinema
ilegalmente ocupado pela Espanha.
en·galego, actividade de Galiza Nova,
Portugal náo reconhece ao país vizinho
etc. Se o desexas, podes-te subscrea soberania sobre o território de Oliber de balde enviando os teus dados
venc;a. Por esse facto, nunca se definiu
a fronteira entre os dous países na reao local nacional de Galliza Nova
(Santiago de Chile, 28-ent. dta. 15.706
giáo oliventina, faltando colocar 100
Compostela-Galiza) ou chamando ao
marcos na definic;áo fronteiric;a entre os
981 55 35 26 polas tardes.
·
dois estados ibéricos. Se quer saber
máis escreva a: Grupo_Amigos de
Olivenc;a-Casa do Alentejo- R. Portas
• Oferécese furgón de 3.500 Kg para facer portes e mudanzas. Anxo
de S. Antáo, 58 - 1100 Lisboa (PortuTelf. 986 271 483. Móbil 929 851 640.
gal). Telf. 01/8862967 I (004) 82 48 48.

~

• Alúgase piso en Vigo. Grande e
económico. Amoblado Teléfono
986 37 55 75.
• En Camota, apartamento a carón
da praia, terraza e vistas ao mar. Completamente equipado 981 76 11 44.
• Aluga-se apartamento-estudo ,
com calefacc;om e agua quente, banho com banheira, soleado, ideal para
estudante . Gastos de comunidade
incluidos : 37.000 pta. Rua Esperanto,
2-1 ° D. Teléfono 986 41 51 36 .
• Grupo de amigos que gostaria de
contactar con jovens galegos de todas as idades que gostem da Parapslcologia, Astrologia, Celtismo, Tradi~óes, Costumes e Religióes, etc.
Escrevam para : Egum, apdo . 228
4.703 Braga Codex Portugal.
• Mestre de auto-escola oferézome
para traballar. Jose Manuel, teléfono
9137607 23.
• Merco selos para franqueo con
ou sen goma, usados de España ou
extranxeiros e tarxetas telefónicas
novas ou vallas, Jose Manuel. Apartado 32.004 28080 Madrid.
• O boletín literario PolpA, editado
polo colectivo poético Humilladoiro,
chega nestes dias ao segundo número , correspondente á primavera 98.
Colaboran nel Oiga Novo, Beltza, Lucia Novas Garrido, etc. Se queras recibilo ou aportar colaboracións ponte
en contacto con nós e envia un selo
de 35 pta. ao Colectivo Humilladoiro.
Apdo 816. 15.080 A Coruña.
• Aluga-se piso sem móbeis em
Bauzas, Vigo. Telf. 986 29 28 79.
• Compraría boa gramática e bon
dicionário de portugués a un razoábel prezo. Escrever a Luís Quiroga
López. Cidade Viveiro 3-1 Q Drta.
• Alugo ou traspaso local de 28

• Véndese Kayac Prijon 1 Daho.

CONCHL BARDAJI
Exibe a sua obra, a modo
de instalación, na galería
Artefacto (Praza Paseo de
A lfonso).

MERA E MARQUÉS
erradeiso días da exp sición de Aurea Mera e Matias Marqués que até o 26
de Maio estará na Sala de

Arce de Caixavigo (Policar-

Quatro

contempo·

ráneos
o/emáes de
BRAGA.

• O Centro Social Semente (A Paz 16
Baixo-A Coruña) oferece de balde o
seu local ás persoas ou organizacións progresistas, que por non dispar de meios nen axudas públicas, precisen local na Coruña para realizar
charlas, xomadas, conferencias, recitais poéticos ou músicais etc;..relacionados coa nosa problemática cultural, social e política. Información no apdo. de
correos 4349-15.080 da Coruña.
• Vendese equipamento para pescaderia: (6 meses de uso) Vitrina,
mesa de coitelos, aparato exterminador de insectos. Chamar ao telf. 986
24 28 72 ou 986 20 67 20 .

cerá en Samil, a instalación
da exposición Estación Ciéncia, mostra coa que La Caixa
pretend divulgar a cultura
científica. Entrada de balde.

Georg
Baselitz, do
que ollamos
un cadro,
Anselm
Kiefer,
Gerhard
Richter e
Sigmar
Polke,
conforman a
exposición

• Devido a actuac;áo da repressáo
judiciária sobre militantes da Assembleia da Mocidade Independentista e em prevem;áo das consequéncias económicas que isto conleva (p. Ex. um militante de Ponte Ved ra tem que pagar urna fianc;a de
240.000 pta) a nossa organizc;áo
decidiu abrir um fundo de solidariedade no qua! agradeceriamos
fac;as o teu ingresso solidário que
nos permita seguir a defrontar a esta
ofensiva da repressáo espanhola. A
conta é 2091-0500-12-30000-937 48
de Caixa da Galiza.

po Sanz, 24). De 18 a
21,30 3 de 12 a 14 h.

CASTRO Couso

O Rincón dos Artistas (Marqués de Valadares, 35) acolle até o 26 de Maio a exposición de pinturas de Castro
Causo. Debuxos e gravados
nos que se apreza a evolución persoal do artista.

NENOS E NAIS
N o Colexio Público Celso
Emilio Ferreiro e até o 31 de
M aio abre a exposición de
óleos reali zada polos
nenas do coléxio e as nais.
De Luns a Venres de 9 a 14
h. e de 16 a 18,30 h.
\

CENTENÁRIO
DA COLEXIATA
Abre na Casa das Artes a
exposición "V Centenário
da Colexiata de Vigo", que

• Interesado en enerxia solar gustaríalle visitar algunha instalación
particular. Chamar palas mañás ao
986 71 00 59 ou polas tardes ao 986
57 08 62. Perguntar por Dario.

• Se estas interesado en formar unha equipa de futbol-sala, para adestrar, participar en torneos de verán, liguiñas de inverno e o que se tercie ...
ponte en contacto. Somos un grupo
de amigos que empezamos a ~ogar
despois de moito tempo. Pretendemos
que o nome da equipa sexa lrmandiños de Trasancos e que tanto o espirito da equipa como a vestimenta teñan
un marcado carácter nacionalista. Telf
981 34 70 60 . Perguntar por André
(mellor á noite ou
xantar.

ªº

• Preciso bandeira de Portugal.
Pago contra reembolso . Carlos Areas, O Picoto 6, Ponteareas. 36 .896.
• Grande oferta de discos e fitas .
Perguntar polo sr. Baños 986 41 34 96.
• Vendemos camisetas da independéncia de Euskadi, só tes que mandar 2 .000 pta. co voso número de
prenda. Tamén vos mandaremos un
fascin sobre os presos bascos e un libro de independencia en Euskadi. Escribir a Baraka Taldea, Ekonomia, 17
4g esq. 48:902 Barakaldo (Bizkaia). +

con paneis, textos e irnaxes
explica a história da lgrexa. Até finais de mes.

23 na Carballeira da Guia, en
T eis. Comeza ás 17 h, con

ción Coral Xuntanza de
Covelo e a Coral da Aso-

entrada de balde e actuarán
os grupos Keltoi, Disturbio

ciación Máximo Gorki.

•MÚSICA

77, Karlanka, Pufo Króni-

•TEATRO

C~PERCAILLE E
BEAUTIFUL
WASTELAND

O Domingo 24 terá lugar
no Caixavigo a actuación
de Carpecaille e Beautiful

Wasteland.

co, Enemijos do barbeiro,
Skamio e Septiembre Negro. Ademais haberá xogos
malabares, mercadiños, títeres, chiU out. proxección de
cantos e diapositivas.

FESTIYAL DE MÚSICA
GALEGA
O Sábado 23 ás 20 h, dará

A Asociación Cultural Punteira organiza a festa-concerto que terá lugar O' Sábado

comezo no Instituto Santa
Irene o "Festival de música
galega" no que participarán

Horizontais
l. Asunto, materia 4. Sosterse no ar con asas ou
membros análogos 7. Fotma parte dunha expresión que significa encima de 9 . Imaxe, sen brazos,
do peito e da cabe.za dunha persoa 11. Lei da Fun;
ción Pública 13. Profira un discurso; rece 14. Pasar polo coador 16. Pronunciou unha palabra 19.
Lugar no deserto onde hai auga 20. Ao revés, adverbio de afirmación. 21 . Ao revés, igrexa episcopal. 22. Eloxio, aplauso 24. Xerundio do verbo dar
25. Ao revés, nome do signo aritmético da suma
26. Escóitase.

Verticais

1. Peza de madeira de forma longa, plana e pouco
grosa 2 . Planalto moi:- regular 3 . O semanario A
Nosa Terra, en siglas 4. Letras de avó 5. Fenda f~i
ta nas pezas de roupa para meter por efa os botóns
6. Inscrición que significa o mesmo que D.E.P. 8.
Cocemento, acto de cocer 10. Bramidos, ruxidos
12. Un apelido galego 15. Atrevido 17. Relixión
dos musulmáns 18 . .Utilizase 21. Adverbio que designa o que está preto no espacio ou' próximo no
tempo. 23. Fixo unha barca para fuxir do diluvio
24. Entrega a alguén.+

Caldo de letras
P

MEMÓRIA

DE A.NTÍGONA
A rescrita de Quico Cadaval e Xavier Lama representarase do 26 ao 28 no Centro Cultural Caixavigo. Inter·
preta o CDG e dirixe Guillermo Heras. As representacións serán ás 20,30 h.
Entradas a venda ·no teléfono 986 23 80 51.

a·Coral Rueiro, a Agrupa-

M

B I

G

O

L

·v

W

I

O

Y

H

N A V A D A L R W A

Y Ñ T

F

G

C E L H I

F

X V L

O C A B A L O A S D X

Z E N D X O B L· Q Q D Y
U M A U B M C U A J

H F

U P U Z K I

C L

G R X I

D I

M A E N F

X L

J

S

Z D D B

I

I

Y F

R O A D Ñ

O A M P

B N

Ñ P H T Q P

Madrid

X A Q F

CH

•MÚSICA

F

C L X Z K V G I

Os CEMPÉS

Once animais que se poden atopar nunha granxa.

W J

F

M

~

P

G S-1

O Sábado 30 ás 22 h. Os
Cempes apresentan, na sa·
l a Galileo Galilei, o seu novo disco Capitán Re. A entrada val 1.000 pta.

Braga
• Q:POSICIÓNS
CONTEMPORÁNEOS
ALEMAES
A galería Mário Sequeira
acolle durante estes días
unha exposición conxunta
dos últimos traballos de catro contemporáneos ale máns: Georg Baselitz, Ans el m Kiefer, Gerhard
Richter e Sigmar Polke. +
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aceu o 5 de X uño de
1898. Foi asasiñado no
xenocídio desatado polos
fascistas en 1936. Contaba só 38
anos de vida: ninguén ~abe; até"
que límites teria levado ·~ transformación cultural, a criación poética, a innovación dramática.

Foz homenaxea ao poeta Manuel.Maria no Día das Letras

Trinta e un anos despois
dos Versos florecidos en louvanza de Foz

Defendeu as línguas e as culturas
próprias de cada território histórico. Na Galiza, en Euskadi, en Cataluña. Canto deberian áprender
del os intelectuais do vello nacionalismo centralista dos nosos
días! Lembramos o seu pa o por
Gali za, e cribindo o eu poe ma
"Chov en antiago", n idioma
dese "qu rido" paf , poema que recita ría con fr cuencia de memóri, .
D fe nd u a min ria e o mar. ·in ad s da
iedad . Apoiou ao ·
traballadore ou denunciou a ditadura d Alcmaña, Portugal, Brasil
u Italia. Oe ·pr ciou o burguce que n política ou cultura impoñ n o u poder obre o rraballo
ou o teatro.

*PAULA BERGANTIÑOS

A celebración do Día das Letras sementou o país de ·actos
que fixeron protagonistas aos
trobadores Martin Codax,
Mendinho e Xoan de Cangas.
A aposta institucional esquenzouse en Foz, vila da Mariña
na que vellos e novos converti ron a xornada nunha aperta
agarimosa a Manuel Maria. Na
compaña do poeta chairego
inaugurouse a Casa da Cultura Poeta Manuel Maria e
apresentouse a reedición do
seu caderno Versos florecidos en louvanza de Foz. A
conversa co poeta cont.i nuou
pola tarde ao pé da Frouseira.
No auditório Luis Seoane, na
Finca Galea, os versQs do poeta colleron vida da man do
cantautor Suso Vaamonde.
A antiga reivindicación da Asociación Cultural Pomba do Arco viuse materializada e§te 17
de Maio. O vello Coléxio do Pilar, agora restaurado , alberga
desde ese dia a casa da cultura que leva o nome do poeta
chairego. No acto de inauguración a Libreria Bahia tamén
apresentou, 31 anos ·depois da
sua publicación, a segunda
edición dos Versos florecidos
en louvanza de Foz, un caderno que recolle nove poemas
de Manuel Maria premiados
nos primeiros Xogos Fiarais
celebrados na vila en 1966.
O salón de actos faciase pequeno namentras o poeta agradecia ás xentes de Foz darlle o '
seu "nome galega e chairego" á
casa que vai albergar a biblioteca pública. No Dia das Letras
Normalización do idioma,
reivindicou o libro como "vida",
normalización do país
"amigo", "compañeiro", "confiXa na tardiña Manuel Maria, no
dente" e "maravilla insustituíbel
que abre incomparábeis camimarco da Finca Galea, .no Val
ños de beleza e sabiduria e grádo Ouro, insistiu na importáncia
cias a cal moitísimas palabras e de conservar o idioma como exsaberes .permanencen operanpresión dunha comunidade que
tes a través dos.séculas".
ten intereses próprios. "Debé-

transgres~r -

rnolo conservar porque garda toda a sabiduria, a sensibilidade
do estar no mundo dos nosos
antepasados e o xeito orixinal,
específico que ternos os galegas de ser un povo máis. E un
ben cultural que recibimos, que
debemos administrar, millorar e
que estamos na obrigación moral de deixar aos que veñen porque non nós .pertence e unicamente somos depositários del.
Alguén que atenta contra o idioma está atentando contra a beleza e contra a singularidade".
"O dia que normalicemos o noso país en todos os sentido
-engadia un pouco máis tardeseremos un povo máis libre e
tam~n máis rico. Un pensador
galega importante chegou a dicir que tamén o idioma, incluso
era interesante baixo o ponto

Lorca foi, br todo, un criador.
Tan xen ial como innova<l r. Lib rtário. Arti ta tan xeni, 1 com
tran gre or. Por iso, agora que o
queren entronizar ao altare , temo que impedir que e oculte ao
home, que e 11 academice rara
que nova ped
el n o · u marabillo o orr1 o, a ua a entura do
di re do obrar. on on intam
qu volvan a a inalo o· d ed 'nte ideolóxico ou po lítico Jt.:
quen remataron coa sua \'ida. Rctvindiquem ao Lorca total. 1 unh a época de atonia e de,compromi o como a que vivimo , non d bemos permitir que baixo a ·ua
apare nte "glorificación", olte a ilenciarse ao Federico García Lorca
como e fuco na posguerra ou .t oferecer del unha imaxe tan tópica
como falsa.

de vista económico, porque un
desenrolo feito noutro idioma
será colonialismo ou será domesticación pero non será un
auténtico desenrolo galega
desde Galiza e para Galiza. A
normalización do idioma e a
normalización do país é a normalización de nós mesmos".
"Un pouco terra adentro, protexidos pola sombra dun dos nasos
grandes mitos, Pardo de Cela,
pero, nun lugar ao que ainda podemos dicir que chega o mar de
Foz", Manuel Maria quixo ·sumar
aos versos !idos á mañá o poema que leva o título Nova chamada do mar. Esta peza está recollida na reedición dos Versos
florecidos en Louvanza de Foz e
"é un pouco o complemento -segundo o autor- de aqueles poemas do ano 1966". +

VoLVER AO REGO
IDA E VOLTA
Chicago .......................... 65.000
Los Angeles .................... 83.000
New York •••••••••••••••••••••• 65.900
Philadelphia •••••••••••••••••• 65.000
Pittsburgh ••••••••••••• ~ •••••••• 65.000
San Francisco ••••••••••••••••• 83.000
T-ampa ••••••••••••••••••••••••••• 75.000
ashington ••••••••••••••••••• 65.000
Bclngkok ···~···········; •••••• 138.000
Hong Kong •••••••••••••••••••• 99.900
Manila •••••••••••••••••••••••••• ~ 99.900
Kuala Lumpur .............. 100.900
Manila .......................~ ••• 99.900 .

Tokyo •••••••••••••••••••••••••• 129.000
Dubai ............................. 95.000
Melbourne ••••••••••••••••••• 176.000
Sidney ......................... 176.000
Dar Es Salam ................. 99.000
Durban •••••••••••••••••••••••••• 99.000
Johannesburg •••••••••••••••• 97.000
Lilongwe •••••••••••••••••••••••• 99.000
Mauritius- ..................... 122.000.
Quito ...........~ ............... 125.000
París .............................. 45.000
London .......................... 37.000
Buenos Aires ................ 115.000

VALIDEZ 6 MESES / ABERTO

•

B.o gotá ........................... 99.000
Grenada ...................... 110.000
México ......................... 114.000
Nassau •••••••••••••••••••••••• 111.0ÓO .
Rio de Janeiro ................ 98.000
San Juan ...................... 111.000
Sao Paulo •••••••••••••••••••••• 98.000
Santiago de Chile ......... 122.000
Caracas ................... . 99.000
Grand Cayman ............ 109.400
A PARTIR DO 25 DE ABRIL DO 98. VALIDEZ 6 MESES/ ABERTO

D

sde os anos coar nta vens
riticand o en Ocidente o
determinismo man< i ta, fundamentado en supostas lei que rexirian a história e que levaba á conclusión inevitábel de que o futuro
do mundo era o socialismo. Como
se pode ver, os críticos dese marxismo historicista atinaron. Sen embargo, data dunha época ainda anterior, a idea de que o modelo dos
países ricos debe ser arremedado polos pobres que deste xeito acabarán
sendo coma eles. Por iso, os valedores desta teoría non din nunca "países pobres" ou "terceiro mundo''. , senón "países en vias de desenrolo".
Pois ben, resulta que os países que
eran pobres babeo o capitalismo dos
anos vinte, ségueno a ser hoxe. A
finais do século pasado, estivo de
moda no Braq_il aventurar que este
país seria a primeira poténcia mundial en 1970. E xa ven.+

SÓIDA
Zurich ••••••••••••••••••••••••••••
Ansterdam .....................
París ••••••••••••••• .-••••••••••••••
Munich •••••••••••••••••••••••••••
Frankfurt .......................
Colonia ••••••••••••••••• ; ••••••••

43.000
34.000
34.000
39.900
39.900

Stuttgart ........................
Berlín .............................
Dusseldorf •••••••••••••••••••••
Hamburgo •••••••••••••••••••••
Bologna •••••••••••••••••••••••••

39.900
39:.900
39.900
39.900
39.900

39~900

.
li:z:ado con transporte ao
Serviir:o. P.e.rsonabarque sen cargo
aeroporto e asistencia em

/Yf~
MINHO EXPRESSO
VIAGENS
SAIDAS DO PORTO

TELF. (07 - 35151) 82 01 300- FAX 07 351 51 8201309 Valen~a do Minho
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt
-

-,t;-\•

