Pepe Carreiro

O novo sistema de axudas á agricultura
favorecerá o caciquismo, segundo o SLG
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Joseba Egibar IPNV): "Que os demais partidos
. digan calé a sua propo'sta de paz"

Leslie Fernández:
"~egulando o caudal
dos encoros
podemos evitar
terremotos"
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Berrogüetto: "Xa ternos preparados os temas
do segundo disco"
0s concellos gastan centos de millóns en festas
que imitan as atracións da televisión
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Apolítica estatal centrou por primeira vez unha asemblea dos nacionalistas

Francisco-Vázquez ·
•
promociona
a
Fernández Moreda
para secretário
do PSdG·PSOE

O BNI abre a porta a unha nova
transición no Estado
O cámbio do marco estatal, no sentido de que se comecen a recoñecer os direitos das nacións que o compoñen, xa non é só unha máxima teórica, tantas veces enunciada
polos nacionalistas, senón algo que entra dentro da axenda política dun próximo futuro. Un dos elementos que fai críbel o cámbio é o crecimento do BNG. A política estatal e
o sistema de alianzas neste ámbito centrou, por primeira vez, unha asemblea dos nacionalistas. As eleicións municipais como momento idóneo para que a conciéncia dos e~
dadáns de un novo salto foi outro dos aspectos centrais da reunión máis masiva que celebrou o Bloque até agora: duas mil persoas xuntáronse en Ourense o 27 e 28 de Xuño.

Francisco Vázquez xa ten definido, desde· hai tempo, quen vai a
ser o seu sucesor na secretaria
xeral do PSdG-PSOE , da que
ven de dimitir: Salvador Fernándei Moreda. Mentres se agarda
polo congreso extraord inário ,
avívanse as loitas internas no
partido con múltiples candidatos
dispostos a dar a batalla no lado oficial e os intentos dos·éríticos de lanzar unha alternativa
sólida, que poderia estar liderada por Miguel Barros, que aban' dona a empresa privada para
voltar de cheo á política. (Páx. 4)

Odirector xeral
de Montes recoñece que
o eucalipto extendeuse
máis do previsto
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AIAGARADA
O DESENGANO DO PRIOIRO
Ramón Otero Pedrayo
Nova edición de dous excelentes
textos teatrais, fundamentais para
afianzar unha tradición dramática na
que Otero Pedrayo ocupa un lugar
sobranceiro. Introducción de
Ma.nuel F. Viéites e edición
de I-Ienrique Monteagudo.
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A UE prima o matute
A valoración da reforma do mercado do viño que ven de ser aproba~
da pola Com isión Europea, recebe valoracións satisfactórias por par~
te de bastantes integrantes do sector. Son aqueles que, afeitas a que
cada reforma da UE sexa unha agresión aos intereses de Galiza, in~
vacan ao santo pedíndolle quedar corno estamos. Só nese senso se
pode considerar esta reforma como positiva. Séguese perrnitindo a
mestura de vários viños e a adición de zucre ao mosto (chaptaliza~
ción), método usado sobre todo por países como Alernánia para au~
mentar a grad uación, pois, doutro xeito, non poderian competir no
mercado. Fronte a este viño artificial seguirase a facer pagarnentos
para de rilar os excedentes daqueles países que só fan o viño de uva.
Dentro dese temor a que arrasaran cun sector en auxe, tamén se po~
deria considerar positiva a desaparición da obrigatoriedade de anan~
car as cepas, pero, pola contra, non se poderá aumentar a extensión
de viñas existente, ainda que se poderán mudar as castes das vides.
Por todo isto, non só se impide a expansión do sector vitivinícola
galega, un dos que es taba máis puxante , enón que se condea a
moitos labregos ao abandono das explotaci~ns por non ser rendí~
beis ao non poder competir cos matuteiro alemáns e franceses.•

A Xunta reducirá a subvención
ao eucalipto despois de comprobarque a superficie o~upada por
esta árbore, de interese case
exclus ivo para a indústria de
pasta de papel , ocupa xa
250.000 hectáreas , máis do
20% da ,superfície forestal de
Galiza. E este o único aspecto
do Plano Forestal de 1992 que
excede os obxectivos fixados. A
atencion pública adicarase agora
a mellorar a produción. (Pá.x. SJ

Horácio Vázquez Rial:
'A novela épica
da emigración galega
está por facer 1
"Facia falla contar a emigración
Galega con verdadeiros herois.
Esa epopeia é a que quixen fa. cer con Frontera Sur", afirma
Vázquez Rial, un escritor tillo e
neto de galegas, nado na Arxentina e que vive desde 1974 en
Cataluña. Frontera Sur converteu se agora en película a estrear o vindeiro Outono, con Federico Luppi nun dos papeis protagonistas. Vázquez. Rial estivo
en Muros na xuntanza Trasatlántico, Encontro de escritores
no Finis Terrae. (Pá.~... 34 e 35)
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Os nacionalistas afirman que está en condicións de aceder á Xu nta
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O' BNG.élefiniu as alianzas estatais
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BNG aprobou unha visión política
do Estado diferente á que impera
na actualidade. A concepción plurif'.]acional está no seu miolo doutrinal desde a fundación , pero até
agora o nacionalismo ga.lego non
posuia a masa eleitoral e social
- capaz de comezar a facer viábel
esa política. O Bloque actuará
nas cuestións de Estado, marco
no que están en xogo os dereitos
e intereses do país, "con critério
nacional, como teríamos que actuar se governásémos xa Galiza",
en palabras pronunciadas por
Xosé Manuel- Beiras' durante o
discurso de clausura da VIII
Asemblea Nacional.
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O BNG parte de que o atraAco
principal ao proceso ~e emancipación e ao exercício de soberania nacional radica ·na actual
configuración, estancada e con
tendéncias unifon:nistas (o café
para todos autonómico) do Estado español, e acorda establecer
relacións con outras formacións
nacionalistas para "labrar en
man común a agra aberta dos

nasos direitos nacionais", segundo expresión de Beiras. As
distintas organizacións presen. tes de Cataluny·a e EÚskadi
mostráronse dacordo ' con esta
formulación e puxeron de manifesto a rapidez con que avánza
o proceso recentemente iniciado

e que escalará un novo chanza
a mediados de Xullo, nunha reunión de CDC, PNV e BNG.
As conversas con outros partidos
Dacionalistas, alguns deles a cargo do governo nas suas respeitivas comunidades, o que os con-

verte en interlocutores abrigados
e privilexiados, abranxen un amplo temário , cuxa tendénci a é a
de chegar a establecer un proxecto de marco político estatal
superador do aprobado na transición e mesmo rebaixado despois
da asonada do 23-F. A unidade
dos militantes neste aspecto era
practicamente completa. Pero as
diferéncias agramaron no que
respeita a un aspecto desta relación , en concreto á maneira de
concurrir ás eleicións europeas.
O texto oficial pronunciábase pala
preséncia en solitário nos comícios, deixando unha porta aberta
a posíbeis continxéncias de últi
ma hora, facultando ao Consellc
Nacional para que tomase río seu
momento a postura definitiva. Algu ns enmendantes propuxeran
unha 1.~dación máis favorábel ,
coaligarse con CiU e PNV, per
tal iniciativa non pasou das asem
bleas comarcais. Outra liña d
enmendas, e unha delas si che
goü ao pleno final, pretehdia qu
a decisión de non concurrir baiXd
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Ven da páxina anterior

cabeceira própria saise xa definitivamente refrendada esta fin de
semana. Francisco Rodríguez foi
·o encarregado de defender a ponéncia oficial, previamente consensuada por toda a direción, e
na sua intervención puxo de manifesto a dificultade, hoxe por hoxe, desta alianza.
Pe re
Este ve
(CDC) e Joseba
Egibar
(PNV)
coincidiron en que
unha opción deste estilo era precipitada, lembrando
que tal posibilidad e non fora sequera discutida
ainda pelas suas
respeitivas organización s. Ambos
dirixentes sinalaron, a perguntas
de A Nosa Terra,
que este non era
o tema fundamental da relación e
lembraron que o
prioritário
era
avanzar nas análises e nas resolucións cara un novo marco político
estatal.
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polo BNG propugna "unha estratéxia decidida de áchegamento- entre Galiza e o Estado
portugués", o que constituiria
"un dos signos diferenciais da
cuestión nacional galega". Ainda
así considérase que é preciso
"actuar coa prudéncia precisa
para salvar os atrancos reais e
ideolóxicos" criados polo distanciamento histórico criado entre
os Estados peninsulares.

Aprobadas
as po.n éncias oficiais

Se a posibilidade de que o plenário da Asemblea se pronunciase
xa contra a coalición eleitoral log rou pas~r ao plenário, non foi
este o caso das emendas que
pedían suprimir a
ref eréncia á "perm an é nc i a
do
BNG", por considerala "óbvia", ao
No ambiente
non acadar o
era perceptíbel
30% dos votos en
das coa incomodidade nengunha
misións.

dunha boa parte , No discurso de
clausura, Xosé
dos militantes
Manuel Beiras, fipor deixar
xo unha decidida
defensa do mo_, a decisión
delo frentista, como "axustado a
definitiva sobre
realidade xenuina
do país" e da sua
as europeas
"idoneidade para
en mans
a vertebración
dunha maioria soda direción,
cial nunha matriz
pluralista", así copor máis que a
mo dos "princíidea de acudir en pios ideolóxicospolíticos configusolitário quedase radores dun proxecto común ineclaramente
quívocamente nacionalista e proreflexada
gresista". Beiras
no texto.
referiuse a que

No ambiente era
perceptíbel, en
todo caso, a incomodidade dunha boa parte dos
militantes por deixar a decisión
definitiva en mans dun organismo de direción, por máis que a
idea de acudir en solitário quedase claramente reflexada no
texto. As palabras do deputado
no congreso acougaron os ánimos. Francisco Rodríguez pediu
un voto de confianza para o
Consello Nacional e logrou que
o resultado favorábel ao relatório oficial fose masivo.
Pésie á polémica habida, os dirixentes do BNG non deixaban
de recoñecer a sua satisfación
por que o debate se tivese realizado e pola "madurez demostrada polos militantes", toda vez
que os próximos anos fan ventar a toma de decisións políticas
importantes que requiren unha
militáncia tan áxil como responsábel na escolla de alternativas.

Segundo a ponéncia aprobada,
todas as iniciativas que o BNG
adopte nesta direción, "deben de
responder a posicións asumidas
tamén desde Portugal por forzas
políticas con capacidade maioritária". Os nacionalistas galegos
detxan claro ademais que as relacións galego-portuguesas deben
contemplar ao conxunto de Portugal e non só á rexión Norte. Entre os obxetivos destas relacións,
o BNG destaca o desenvolvimento do espácio económico galegoportugués, como "reequilibrador
do espazo económico peninsular''
e constitutivo dunha "referéncia
singular na economía europea".
Outro dos obxetivos básicos seria
a normalización das relacións lingüísticas.

1.11ncorporar máis povo"

Mulleres e·solidariedade

O medre organizativo e da
conciéncia nacional foron outras
das preocupacións que estiveron presentes na Asamblea do
BNG. "Incorporar máis pavo".
Sobre este eixo xirou o discurso
de apertura pronunciado por
Bautista Alvarez. "Sen base popular non existe país", diría seguidamente o vicepresidente segundo do parlamento, quen afirmou que "sen a asunción colectiva das teses nacionalistas os
resultados eleitorais favorábeis
non valen para nada", para matizar que a ·conquista de máis
povo non se debe de facer "a
costa d~ perder pátria".

O consenso logrado ao redor
da lista de membros a elexir
para o novo Consello Nacional non evitou que un grupo de mulleres se abstivese
na votación, en protesta pola
escasa preséncia femenina.
Pésie a que esta se incrementou en duas persoas, en
concreto as luguesas Branca
Pazos e Tereixa Novo, os
homes seguen copando ain-

Bautista Alvarez lembrou os
"tempos malos que nos deben
servir de referéncia" e puxo de
manifesto que "os obxetivos polos que se loita ainda están lonxe", o que minimiza os matices
ideolóxicos dun "proceso compartido". Báutista Alvarez fara precedido palas palabras de Rodríguez
Peña e Millán Picouto que lembraran o notábel papel da Xeneración Nós en Ourense. •

A temperatura da Asemblea daba a medida dunha fona en ascenso.

cumpre, "mañán
igual ca ante, que
manteñamos incólume a nosa formula frentista,
mesmo alén do horizonte cada
vez máis próximo de sermos Governo da nosa nación".

car en cada território, senón unha análise de emancipación que
se construe e toma unha- forma
política particufar en cada lugar
e en cada tempo histórico e que
fai realmente avanzar ao país
nun sentido progresista.

nuel Beiras sinalaria tarT}én que o
BNG "non está nu.nha encrucillada", senón qUe ten un só camiño
a seguir: "o que conduce á hexemonía política da nosa nación".

O portavoz nacionalista, que definiu ao Bloque como a "simbiose do nacionalismo e da esquerda", explicitou o que entende o
BNG por ser de esquerdas:
"pensar a nación desde a esquerda non consiste en aplicar
receitas de esquerda para a acción política nun espácio nacional , senón en arrancar daqueles postulados, para trasladalos a un deseño ideolóxicopolítico, que, na practica, conduza á solución do problema, á
culminación dun proceso emancipad o r nun tempo histórico
concreto". Neutras palabras, segundo Beiras, a esquerda non é
unha ideoloxia universal a apli-

Durante a clausura, Xosé Ma- ·

A pon,éncia poJítica aprobada

Achegamento a Portugal

da o 80% dos postas.
Mália que o debate principal
se centrou na política estatal,
as delegacións convidadas
que recolleroh máis calor dos
asistentes foron a irlandesa
do Sinn Fein, a da Frente Pola
Liberación do Sahara e Rio de
Ouro (Frente Polisário), a do
Kurdistán e a Frente Farabundo Martí do Salvador.+

As discrepáncias no BNG
Os militantes de base e cadros médios do BNG veñen
mostrando un constante interese, non só por
salvagardar o asemblearismo que caracteriza a esta
organización, senón tamén a sua cuota de incidéncia,
de control e de participación activa nas decisións.
Síntense partícipes, en igualdade de condicións a
calquera dos dirixentes, da marcha do conxunto do
movimento e, xa que logo, asumen e reclaman a s.ua
responsabilidade fraguada durante anos de militáncia.
En todas as asambleas as bases tentan dar a
mensaxe inequívoca de: "aquí estamos nós".
Non é que receen da direción, que non asuman os
postulados políticos que esta impulsa por consenso ou
que haxa qiferéncias de concepción no que respeita·ás
tácticas políticas máis significativas, como veñen
demostrando os debates. O sentido da maioria das
emendas, sobre todo nesta VII 1 Asamblea, poderia
traducirse polo intento de reclamar o protagonismo das
bases. Así o demostra o compromiso que tivo que tomar
o Consello Nacional de regulamentar, no marco dos
estatutos, a mecánica de aprobación de listas eleitorais,
ao existir unha forte corrente interna que reclama que
calquer candidato debe ser refrendado por máis do 50%
da militáncia da sua zona para poder formar parte dunha
lista, sacándolle, deste xeito, a última palabra ao Consello
.Nacional, mesmo nos comfcios de ámbito xeral.

·Ese mes·mó'iritehfo de lembrar o papel damfíifáhclá ·. •

(hai que ter en conta que máis do 70% dos membros
do BNG non están integrados en nengún colectivo)
subxace no debate sobre a concurréncia en coalición
ás listas europeas e tamén no da pervivéncia do BNG,
os dous aspectos máis resaltados polos meios de
comunicación. ·

calquer dirixente, porque non son menos os esforzos
que lle adica. Esa é unha das diferéncias do BNG a
respeito doutras formaoións e o regueiro para onde ·
teñen que correr as augas da política.

Acentuar eses mecanismos de participación e o
talant~ dialogante, sen entrar en miudezas que
paralicen a organización ou que impidan dar as
Estas tirapuxas da militáncia resultan, até certo ponto,
respostas políticas oportunas ao que a ·realidade
léxicas nunha organización que está a acadar
demanda, é un dos principais retos actuais do BNG.
vertixinosamente cuotas de·repres·entación e de poder,
Diálogo e intercámbio que precisa ser extensivo a
o que abriga á direción a tomar con celeridade
todas as organizacións sociais que conforman o
decisións sen prévia consulta ás bases. O militante
nacionalismo galega. Se ese equilíbrio entre axilidade
nacionalista vese surprendido a cada máis polo titular
da direción e participación das bases-nos temas que
de prensa, máis veloz que as canles internas da
precisan debate, que en parte xa caracterizou ao BNG
organización, aoque hai que su11.1ar que esa
desde sempre, como organización frentista e
información recebida através de mans alleas ten, en
asambleária, se ese equilíbrio que decimos se mantén
ben de casos, un considerábel componente de
e se incrementa, a organización nacionalista pode
desinformación, en función do interese da própria
convertirse, sen nengun tipo de presunción, nun
empresa editora.
modelo referente para outras forzas e no primeiro
grupo político capaz de sintonizar cunha sociedade
Unha .organización con responsabilidades cada vez que demanda cada vez máis., en todas as suas
maiores require dunha direción soberana, áxil e
esferas, democrácia e participación. Non podia ser
responsábel e dunha militáncia madura, con
menos se ternos en canta que os partidos cambiaron
capacidade para analisar máis alá da consigna ou do
pouco o seu estilo de actuar desde hai cincuenta anos,
estado emocional. O equilíbrio non vai. ser en nengun
en canto a sociedade hoxe está moito máis informada
caso doado, pero a dirección deberá darse canta de
e tamén máis fragmentada en grupos diversos , cuxos
que o grande capital do BNG é o constituido
¡-:>recisaniente por esa militánCia activa, identificada co .. ~int~reses $ posíb_~J compaxinar pero non 1,mifo~m.i7ar. •
.
A NOSA TERRA
proxeetó e qué sínte tañ
orgañ1zaCióñ~c6mo - -
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o.scríticos realizarán o3de Xullo unha reunión na Coruña para _
opoñerse ao vazquismo

Francisc~ Vázquez pretende .no_mear-

_ a Fernández Moreda ·cofno seci-etário xeral do PSdG·PSOE ·
--

-

----·---

....

*A. EIRÉ

Francisco Vázquez xa ten definido, desde hai tempo, quen
vai a ser o seu sucesor na secretaria xeral do PSdG-PSOE,
da que ven de dimitir: Salvador Fernández Moreda. Mentres se agarda- polo congreso
extraordinário, avívanse as
loitas internas no partido con
múltiples candidatos dispostos a dar a batall~ no lado oficial e os intentos dos críticos
de lanzar unha alternativa sólida, que pode.ria estar lidera ..
da por fv1iguel Barros, que
abandona a empres_a · privada
para voltar de cheo á política.
Francisco Vázquez é un político
bronco, pero non se move por
arroutadas. Agardou palas primárias para anunciar a sua dimisión como secretário xeral do
PSdG-PSOE e de ir subindo
nas últimas semanas o seu barrote curuñesista. Despois de
anunciar Xerardo Estévez a sua
retirada da política activa dentro
dun ano, aliaba como no seu
partido era difícil de que nacera
unha alternativa sólida sen contar cos seus apoios ou, millar di·to, se ten a oposici'ón sua. As
primárias configuraban, ademais, unha nova correlación de
forzas dentro do partido, que
Vázquez propiciou, ao resultar
elexidos para alcaldábeis os
candidatos oficiais.

pso~Psoe
·_
~

~

. A última reunión da executiva socialista xa non asistiu Francisco Vázquez.

agora reeditar o pacto coa burguesia coruñesa que o ergueu á
alcaldia para redactar un Plan
Xeral de Ordenación Urbana seOs votos das bases deron unha
indicación precisa para uns,
gundo os seus interese especumáis ou menos equívoca para
lativos. Segundo pudo saber' A .
outros, dos apoios reais de caNosa Terra foron xa várias as
da quen. Agora, no novo con- . reunións que Vá~quez mantivo
greso, sen Carlos Príncipe en
con diversos sectores aa cidade
Vigo, António Troitiño en Oupara ilustra/os do pernicioso ,
rense, Bonifácio Borreirós no
que seria paré! os seus intereses
Ferrol, Xosé Blanco en,, Lugo,
depender da política do 'BNG . · Xoaquín ·Gago en Vilagarcía e- Os seus opositores· tamén talan
Ceferino Díaz en Compostela,
do intento de Vázquez de lanzar
é imposíbel lograr unha maiounha candidatura coruñesista
ria. Pero-;"polo que semella, a que lle reste votos ao -PP, para
chave vaina seguir tendo Franlago poder pactar con ela, a xeicisco Vázquez. Por iso se decito do que fixera con González
diu a apoiar a Carlos Príncipe .Dopeso.'
·
ou pactou con António Troitiño
en Ourense.
Moitos candidatos

A. PANARO

menores afinidades con Váquez, que, se situan na grella de
saida para disputar o cárrego de
secretário xeral. O que está na
primeira posición, millar situado
para· lanzarse na carreira, é Miguel Cortizo, actual vicesecretá-·
río, que dirixe o partido mentres
non se nomea a xestora. Cortizo
xa tentou ·un acorde co voceiro
parlamentar Pérez Touriño para
repartirse os postas. O primeiro
ocuparía a secretaria xeral e o
segundo seria o voceiro parlamentario.
Touriño non quer entrar en
componendas. Sabe que seria
unha mala solu-ción. Non xa
porque ten moitos riscos de
sair adiante ante a 'fragmenta-

ción total do grupo parlamentário, senón porque pechar en
falso esta crise significará que
o partido siga a perder peso
social. González Laxe tamén
estaría disposto a ser un "candidato de consenso". Pero falloulles no momento preciso,
cando o sector crítico o tentou
opoñer a Francisco Vázquez
na conferéncia na qi:Je taparon
a crises da autonómicas con
cera, e agora non confian nel.
Abel Caballero tamén estaría
disposto a asumir o cárrego,
pero cada vez ten menos peso
no partido, ainda que siga a
ser o seu presidente. Difícil a
sua candidatura, sobre todo
porque se atopará coa negativa de Carlos Príncipe.

a secretário xeral

·se Vázquez 9imitise despois do
fracaso das eleiGións autonómicas aparecería ante a opinión
pública como culpábel ou perdedor, algo que a própia persoalidade de Vázquez lle impidirá
nunca admitir. Co seu abandono
das responsabilidades partidárias, Vázquez ensaia de novo a
espantada, calculada e m·editada, que realizou cando se decidiu a capital galega e a conseguinte campaña coruñesista. O
secretário xeral dimisionário ten. ta facer do vício virtude e apresenta a renúncia "por amor á
Coruña". Pretende darlle a voltá
aos inquéritos -que desde hai
máis de dous anos, segundo
fontes_,do sector crítico, lle ve.ñen indicándo que perderá a
maioria absoluta e que terá que
pactar co BNG para governar.

Mentres Francisco Vázquez segue coa sua estratéxia, o PSdGP SO E ·está encirrado nunha
permanente e cruenta disputa
interna na que .non só se xoga
unha nova dirección, · senón o
renacimento ou a liquidación
partidária. Na agarda de que
Madrid nomee unha comisión
xestora que convoque un congreso extraordinário (como demandaban os críticos despois
, das autonómicas), comezaron
xa os intentos de construir unha
maioria mediante pactos internos. Pero, antes de nomear ·a
xestora, terán que pactar Almúnia e Borrell a sua composición,
podendo ser orientativa de por
onde a Executiva Federal quer
reconducir o partido na Galiza.

O alcalde coruñés pretenderia

Moitos son os integrantes do
sector oficiál; con' maio"réS ' óU

.

A.

EIRÉ

.A fronte Romay~.Raxoi
Os resultados do Congreso Extraordinário do PPdG comezan a pa,
tentizarse unha semana despois, cando a coroza de unanimidade
cae esfarelada polas cabezoladas que dan Romay e Rajoy tentando
respirar politicamente na G;;i.liza. Fraga púxoos na disxuntiva de
elexir entre Madrid e Galiza (ainda que lles indicou que o partido
os necesitava como ministros), pero, agora, como xa fixera Romay
en 1996 cando trasacordou deixar a presidéncia próvincialJ rentan
ambos seguir mantendo a·cota de poder na nosa nación. E Rajoy,
precisamente, quen demanda para .Romay "a asunción de respon,
sabilidades moito máis importantes no PPdG da que lle ·asigna,
ron". E para deixar ainda máis patente o apoio, tirou co carril e
púxose ao lado de Conde Roa para a alcaldía de Compostela, in,
cumprindo os desígnios de Fraga e Cuiña. Estas liortas, a xeito de
regueifas, mostran, por vez primeira ás claras, os dous frentes exis,
rentes no PP que, até de agora, non se evidenciaran publicamente. •
'
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Os críticos
Tamén os críticos se están movendo desde hai tempo para
configurar unha alternativa a
Vázquez. Pretenden lanzar as
suas ideas precisamente na Coruña como primeiro paso. O dia
3 de Xullo prevén celebrar un
acto na capital herculina no que
van propoñer un "cámbio de
modelo e unha modificación da
estratéxia do PSdG-PSOE".
Afirman que "hai que ilustrar o
cámbio" e denúncian que non se
pode seguir no partido medindo
os apoios "polo número de cuotas de afiliados que pagas~, como
denúncia Miguel Barros. E precisamente o político vigués , que
ten intención de abandonar a empresa privada para dedicarse con
máis enerxias á política, un dos
posíbies candidatos que os críticos barallan para enfrontar aos
oficialistas. Xa foi el o que na
conferéncia asumiu a labor de
oposición e, agora, o eixo Ceferino-Estévez debilitouse despois
de anunciar o alcalde compostelán que se retira.
Pero, como ven ocorrendo no
PSOE desde o congreso de Lugo) os equilíbrios internos son tan
inestábeis, que son precisos moitos pactos para chegar a unha
persoa de consenso. Os recordos
do pasado están presentes e o
congreso de Oorense ainda non
pasou á história. Mentres tanto,
Vázquez sabe que, de non darse
unha alianza interna moi ampla,
el pode seguir a nomear sucesor.
O seu nome xa o ten decidido:
Salvadór·f errtández Móreda. • •·
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os retrasos nas saídas e ch_egadas, a falta de 'avións
para cubrir os voos previstos e as perdas das matetas
· son algunhas deficiéncias que agravan a situación dos
aeroportos galegas. Mentres os viax~iros culpan á compañia lbéria da situación, esta traslada a responsabilidade a Aeroportos Españois e Navigación Aérea,· Aena.
o· certo é que aeroportos como Vigo ou Alvedro teñen
.. horários de voos que non· respostan ás necesidades dos
usuários e que ademais son os primeiros en ser canee. lados. cand,o lbéria precisa de avións para reforzar outras liñas neutras latitudes cfo Estado: Nos últimos dias,
lbéria chegou a acumular 12".000 maletas perdidas, cancelou vários voos ou estes rexistaron retrasos que nalgun_·caso chegou ·a noveñta minutos no interior do gvión. •

·o eucalipto
extendeuse
co lume,
xa cobre
250.000
hedáreas e
in:za mesmo
en lugares
de aito
interese
turístico ·
coma a
ribeira de
Arnoia. Na
fotografia
o Director
de Montes e
o Subdirec·
torda
Defensa .
contra
lncéndios
Forestais.

Reclaman unha segun~a canle
da Televisión de Galiza
A demanda dunha segunda cante da televisión pública e
a promoción de novas emisoras desde a rádio pública
que c_ubran unha oferta con canais temáticos específicos
son algunhas das propostas apresenladas polos
· conselleiros proposto.s polo BNG na compañia pública.
Os tres membros no Consello de Administración da
CRTVG mostraron a sua disconformidade co
anteproxecto de orzamentos da compañia e fixerón
. pública a sua preQcupación polo cr.ecimento do capítulo
de servizos exteriores, ao tempo que manifestaban o
interese en que a producción própria sexa reflexo da
riqueza "que ten Galiza.como país diferenciado" e, en
especial, reclamaron unha maior adicación ao mundo da
cultura. Poñen en relevo tamén o papel que ten que
cumprir a compañia.pública na .dinamización do sector
audiovisual. Os conselleiros demandan)amén que "a
obxectividade.e plur_alidade.dos informativos sexa a
nor.ma e non a excepción".•

Aéspécie australiana xa ocupa 250.000 hectáreas

AXunta anúncia que
reducirá a subvención ao euéalipto e
mellorará a pfOd~ción
-0- G. LUCA
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A Xunta reducirá a subvención
ao eucalipto despois de comprobar que a superficie ocupada por esta árbore, de interese
case exclusivo para a indústria
de pasta de papel, ocupa xa
250.000 hectáreas, máis do
20% da superfície forestal de
Galiza. É este o único aspecto
do Plano Forestal de 1992 que
excede os obxectivos fixados.
A atencion pública adicarase
agora a mellorar a producción.
O eucalipto ocupaba no inventário forestal de 1989, 36.384 hectáreas e aparecia neutras
186.000 mesturado con piñeiros
e várias frondosas. O Plano Forestal de 1992 establecía como
obxectivo extender esta plantación a 250.000 hectáreas, pero
a proposta foi criticada porque
representaba a defensa desde o
governo autonómico dunha espécie que estaba a extenderse
co lume. En várias ocasións , a
Xunta negou en redondo que
estivese a subvencionar a reforestación con esta espécie.
O director xeral de Montes e Meio
Ambiente Natural, Tomás Fernandez Cauto, deu astes dados sobre
o eucalipto durante a Xornadas
sobre Meio Ambiente convocadas
pala Xunta en Arnoia. As subvencións para este cultivo de uso industrial procederon de fondos comunitários para reforestar co que
se cumplia o deseño da UE de
· sustituir terra de l~bor por made!ra. Galiza xa aporta máis do 20%
do eucalipto da UE e camiña de
costas ao critério as plantacións
non son bosques recoñecido en
todo o át;llbito comunitário. ·
O director de Mo~tes da Xünta
_coida.que esta espécie, desprezada e mesmo temida neutras
latitudes acada máis valor cos
novo& ~§~~"A ri<!~~t5~s:;cqJfül .1§..93

da chapa tinguida ou os mangos
para ferramentas que polo de
agora son marxinais. De feito,
-0s prezos desta árbores están
sobrepreciados pala indústria de
pasta para promover a sua extensión , mentres medran enormes plantacións en Uruguai ,
Chile , Brasil e o Suleste de Asia
que finalmente van abaratala.

Sen política de montes
Despois de renunciar a consensuar todo o arco parlamentar
arredor do plano forestal, a Xunta
non establece unha liña de actuación para os montes a longo prazo, como se pode comprobar tanto na definición institucional como
nas partidas do orzamento. O director de Montes recoñece a pobreza de Galiza en espécies autóctonas en relación con áreas de
clima templado, pero di que é notábel a capacidade de rexeneración natural. O obxectivo xenérico
de "aumentar a calidade das madeiras" non canta con programa
público de nengunha clase senon
con actuacións discontinuas e
iRapreciabeis ronte aos iñtereses
concretos dos grupos de presion,
en especial o da pasta de papel.
Sobre o estado dos s9los galegas, o director do Centro de Información· e Tecnoloxia Ambiental Xan Casares descalificou as
investigacións que revelan cargas críticas "porque tratan os
solos de Galiza coma se fosen
escandinavos". Para )fan Casares a chova aceda "non é notábel" e é:oida que só se pode talar
dunha "contaminación difusa" en
todo o país. A choiva aceda re. lacionouse en Várias investigacións coa visibel degradación
dios bosques de frondo~as.
Xan Carlos Pastor,· subdiretor xeral de Defensa contra lncéndios
,Forestais, considera preciso desmitificar a imaxe- de terra queima---- - ·-

---~----- - --- -- -- ::-r---
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Concellos coruñeses de.núncian
a perda de fundos europeus
por responsabilidade da Xunta

da difundida a partir dos grandes
turnes de 1989 e atribuiu á unha
ben dotada rede de. detección a
contabilidade exaustiva oos incéndios, que confunden á opinión pública sobre a incidéncia
real do fago. A informaciófl sobre
lumes causa dano ao .pais e po- :
de ter nalguns casos un efeito
multiplicador, segundo o director
xeral de Montes que critica a cobiza de certos meios palas noticias do lume no monte e defende
un crtiério resoltamente reRresivo
da información, non distinto do
que os ministros d<;> interior de
Franco tentaban aplicar ás novas
dos atentados. A .Xunta aposta
pala coordinación policial sobre
os turnes , despois que nos últimos vinte anos os distintos institutos armados relacionados coa
vixiancia do monte non acadasen
nen un so proceso contra .un incendiário. Neste prazo, ao país
ardéronlle un millón de hectáreas
de mato e árbores.
Os responsábeis do monte que
interviron na xuntanza de Arnoia
recoñececen que nunca na his- ·
toria do país o monte tivera mais
vixiáncia que ho'xendia e que,
ao mesmo tempo, o monte .está
máis descoidado que nunca. O
director de ·Monte caHfica de absurda e irrealizábel a pretension
de manter limpa·a monte.
A consellaria de Meio Ambiente
di que a pro posta · de Sogama ·
ten as solucións técnicas acaidas para o problema do lixo,
agravado. dia a dia nestes 17 \
anos do governo do .PP. Francisco Pan, ·director de Calidade
e Avaliación Ambiental entende
que a· oposición parcial ou total
ao plano proposto pala Sociedade Galega de Meio Ambiente é
de natureza política e non técnica. Como exemplo válelle a insisténcia do alcalde de Vigo Manuel Pérez por trasladar a em- ·
pacadora de Guixar á Vilaboa. +
1

--- - --··-- ----- ----=--- - - ..::_---·- _: __ _

bs concellos ~oruñeses de Cambte, Carral e Cullerec:fo de:.
nünciaron que Galiza poderia perder 730 millóns de pesetas dos fundos do Plano de Ordenamento do Meio Ambiente Local ,. POMAL, que foron concedidos para o saneamento do ri.o Mero. A responsabilidade da perda destes fundos
recairia· sobre a -Xunta, qu_e é o organismo responsábel de
autorizar as intervencións obxecto d~ subvención. Segundo
os alcaldes dos tres concellos, a obra é de vital importáncia
para o saneamento aa ria qo Burgo e· para mellorar a cali- _.
-dade do abastecimento de auga á Máncomunidade de
Concellos da Coruña. Só quedan dezaoito meses para rea- _
!izar a obra e asi acceder aos 730 millóns, que corresponden ao financiamento comunitário. En caso de incumprirse
ese prazo, os cartas europeus nor:i V:irán para a Galiza. +

O PP en contra
de fiscalizar as fundacións
O Grupo ·P opular votou en co_
n tra de estudar en
profundidade o custe económico das fundacións
criadas ao amparo da Xunta na comisión parlamentária
celebrada o Martes 30 de Xuño; A oposición pedia unha
fiscalización das contas das fundacións tras os
informes emitidos polo Consello de Contas, nos que se
fai alusión a certo descontrol económico nestes
organismos. O BNG demandoli unha auditoria sobre as
subvencións que se conceden ás tundacións. Tanto o
PSOE como Esquerda de Galicia ext~ndero11 ás suas
demandas de fiscalización ao sistema de contratación
das deputacións.
·
Por outra·pa.rte, Manuel Fraga anuricio·u o Xoves 25 de
Xuño q.ue o debate do Estado da Autonomia celébrese no
mes de- Outubro.-+

Sani~ade pagou 8 millóns a Prado

Villapol.pero·non sa~ ~r \que funcións
Durante os tres anos que Isaac Prado Villapol , alcalde
do Vicedo polo PP , figurou comu asesor do entón con selleiro de Sanidadé , Xosé _Manuel Romai Beccaria, recibiu 8.03_5 .622 pesetas, a razón de 38~.000 pesetas
mensuais. Asi foi recoñecido polo secretário xeral da
Sanidad e, Manuel António Silva, ante .o deputado na·ciona-lista Alberte · Xullo .Rodríguez . o Luns 29 de Xuño.
Sen embargo, Silva non pudo concretar que funcións exercia Prado Villapol·nen canto cobrou en dietas e por: Dom ingos e festivos , ainda que non duvidou dos seus· méritos ao
·;ber=?i9?-:Rp n t~3t ~1 q?~ :;~o~ .. lJn:.,2ºns ~l~~iro ; t~~- ~!i~i.e.n::" ._•_ ._,',' , /
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O POYO GALEGO NO MUSEO ·
ANA MOSQUERÁ

Van' ináis de- trece artó~. desde que entrei
por primeira e última, vez no Museo do Povo Galego. Non me gostara !.len res, traiame ·a idea .un país disecado, · era como ver
morro un xeito de vida que p,ara min nese
momento ainda existía, por Íso hon me tiña sentido que un carro de vacas estivese
dentro dunha vitrina Óu un sedeño nun armário,. cando na casa dos meus avós saca- .
bamos o carro ás veées p~ra ir aos toxqs.
. Parecia un aviso do que era de espera_r..

XESUS REDONDO .ABuíN

Poucos anos de~pois . os rrieus avós vende, ron ó gando, e tamén os seus veciños. As
herdades están ermas, xa non hai besadas
onde pasar o arado nen a grade. No prin- :
cípio do verán ninguén utiliza os arigazos
para facer monllol?: O carta, ·a naso carro
está arrumbado nunha corte, valeira, apo :
drecendo, e xa só quedarr rio lugar·dezase> .
te· veciños dos cales só catro .teñen menos
de setenta anos, tampouco hai nenas. · As
casas empezaron a desfacerse e xa nen se·
celebra a festa patronal porque hai anos
que d.eixou de ir x_ente. ·
O ano pasado estivo un irmán da miña
avoa, habia máis de coarenta e oito anos
que marchara. Protestaba ao ver a sua aldea
desabitada, chorou cando viu a sua casa-na- tal desfeita e caída. Eu dixenlle: ~'que -espe
, rabades se fuxistedes todos". Hai un- mes
morreu e nos seus derrád~iros pensamentos
había un recordo emocionado para o· lugar
que o botou ao mundo.

quen de. absorver esta man de obra exceEsta idea xúrovos que resulta insoportábel, porque estamos preparados para asudente, ao que as suc~sivas "reconversións"
mir a morte dos seres queridos, candp
tampouco contr-ibuiron. Non teria sido
van vellos pero a
preciso, se houbese
morte do noso mundo
vontade, arrancamos a
déixanos totalmente
todos, a min igu~l que
perdidos. Máis ainda
aos meus pais terianos
cando esta marte e
gastado · seguir vivip.do
fro.ito dun asesinatQ
aló-. Pero pola contü?
premeditado.
ti vemos que 'andar a
dar voltas polas ameriEste pensamento énc as para vir acabar
arnoreados ·en Vigo,
cheme de raiba e
a·cordame o museo.
onde _todos somos e se~ - matar
Se aÍgo non cambia
remos por moitos anos
desarraiga,dos. _
nuns poucos anos. o
museo será o único
que dea fe <leste paIr á aldea, cicla vez se
vo. Tamén sinto a
me fai máis costa arriba,
enorme responsabilipolas ñ.oites paréceme
dade de pertencer a
oüvir unha agonía, os
meus avós estan cada·
.
.
última xeración que
día máis velliños e a Galquera hora morrenaprendeu a falar en galega e que se criou
me, e con eles a casa onde nacín.
no corazón deste país.•

'Non. se trata
qe ter morriña

Sabemos que as causas teñen .qtie evolucionar e non se trata de ter morriña por .un
carro de .vacas, pero o .que non se pode e
matar en seco un xeito de vida . .Podiamós
ter me llorado o rural apurando .a parcelaria, selecionando cultivos; mecanizando o
campo, promovendo .cooperativas, e sobrn
todo non esnaquizando a indústria lactea. ·
o problema non é que desaparecesen os
carros senón que non chegarpn os tractore·s, paso use do carro a· vivir na cidade.
Ademais is to non sol.ucionou ·os problemas, porque as ddades galegas non foron

OSMEUS
·MAIOS

·
por urí carro de vacas,
pero o que ·n on se pode
en seco
un xeifo de vida"

Nome ....... :.............................. Apelidos .......................... .
Enderezo ............................. .'...... ~ ................. :................•...

O meu Maio do 68 foi ~urmán, senon irmán, dos dez de antes. O do 58 colleume '
na Camocha (eu fun picador de carbón)
dando o do de peitó cos compañeiros por
prezos máis altos para os testeiros, polo
vale de carbón, por máis e mellor madeira ·
de esteaao e posteo, por dar a valer ante a
parte contrária a sonada portavocia colectiva que foi aquela primeira Comisión
Obreira. Aquelo todo cu tou moito desalme ominoso. E moito facer do canguelo
valor. A min alomenos pasoume. Moitas
veces había que armarse del para telo. A
: . rda Civil in talou o cuartel n recinto
da. "'presa e o eu comportamento babia
que ve~u Abrir a boca era..correr o risco
de que cha partisen dun culatazo ou converterse en branca dun tiro que cha pechase para sempre. Aquela folga, aquela
miña primeira folga, cu tou tanto tanto,
que se dixera todo, soaría a fabulación:
Celso, por exemplo, foi guindado por un
barranco dado por morro. Noutro Maio, o
do 62 a minería asturiana librou un folgón
e a notícia deu a volta ao mundo. Foron
dous meses de terror. Astúrias estivo militarmente tomada e a policía tiña carta
branca para disparar a matar. E mataban.
Había cario comisários que non esquecérei: Recaredo en Xixón, Pérez no Nalón,
Ramos en Oviedo, Aree no Caudal. Ninguén rece por eles. T ampouco esquecerei
· a locución por televisión do Ministro da
Governación daquelas, Camilo Alonso
Vega, que empezou e rematou sentenciando que se contase co visto bo de Franco, en vintecatro horas daba contada insoléncia da míneria asturiana. E non pedíamos a lúa senon igual que na Camocha
catro anos antes: mellares condicións de
vida e de traballo e portavoces de auténtico xome proletário ante a parte contrária.

'Chegou a Garda Civil
e correu o sangue. Igual
que na Camocha dez
anos antes"

...........................................................................................
.
'

Cod. Postal ............................. Teléfono ........................ .-;... Povoación ....... {....... :............... N.l.F.
Província .. ;.:........................... País................................. .
Suscrébome a A Nosa. Terra (incluidol¡ os Gademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
GalizaÍEstado/Portugal .................................. 9.000 pta./ano .....•.4.500 ptaJsemestre
Europa ....................................... ., 10.920
América e resto do·mundo ........: 13.080

a) Subscricións para o .Estado espa-
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·

·

O Talón baricário adxunto
· O fieembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

b} Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto
O ·x1ro lntemaCÍOl'lal a nome de •
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros ............................................................ .

cOrita O.U Libreta 1 1 1 1 1 LLW
[ 1 1 1 1 1 1 1 11 1

[]]

Titular ............................................................................. :............ .

...................................................... N!! Sucurs;;tl .. ~ ............... :: .... .
Povoación ................. :.. :.............. Província ............................ .
Sérvanse tomar _nota de atender até novo aviso, e con eargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocíóns Culturaís
Galegas S.A. (A Nosa Terra).

DATA. ,

'

ATENTAMENTE (SINATURA)

Que o meu Maio do 68 foi curmán, enon
irmán, dos dez de ante é absolutamente
verdade. Topábame indocumentado en
Gran Canária (despois de médio ano 67
secuestrado nun calabozo de San Sebastián e outro médio de desterro no Sahara,
sen sequera instrución de causa) tratando
de dotarme de. carné de identidade por ·
obra e gracia da.man amiga e desinteresada de Salvador· Sa~eta, santo laico onde
os haxa, naturalmen'.te non cruzado de brazos no en tanto, senon gañándome na
· construción a pitanza é organizando a
transición democrática, igual que desde
había dez anos. E nestas que a empresa
SATRA suspende pagos e estafa a sesenta
traballadores tres meses de salários. Motivo qu~ nos leva a unha asemblea para organizar a lexítima defensa da estafa. Pero
chegou a Garda Civil e correu o sangue .
Igual que na Camocha dez anos .antes:
opondo balas a pala~ras. Saín dalí a piqúes
de diñala poi -mde adoitan diñala os toureiros, dunha cornada de parabellum entre
fémur e femoral. E con once anos ao lombo de p~nal. Así as gastaba o alacrán. Por
non falar dos que están no nunca máis.
Que son insÚmábeis. Para que logo digan
que a transición foi coser e cantar e grácias
. ~· a Suárez. Oti' ~ousa el~ poetas e xogtar-es. •
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Destacan que ouso do galega érendíbel nas relacións comerciais

AFundación Galicia Empresa med~
coa entrada de once novas co,mpañias

Dario Villanueva.

irne

n)
or
lo

*C.V.

.ra

creada co ánimo de galeguizar o sector, segundo o balance feito público na asamblea xeral celebrada o pasado xoves, dia 25 de Xuño que
apresentou as dez novas incorporación s á entidade. A
facturación anual das diversas compañías afiliadas á
fundación supera os dous billóns de pesetas repartidas
nos diversos sectores empresariais que actuan no país.

Vintenove empresas integran

a Fundación Galicia Empresa,
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O feito de que o tramo de idade
da poboación máis favorábel ao
emprego da nasa lingua nas relacións comerciais se encontre
entre os menores de corenta
anos supón tamén para os empresários unha interesante perspectiva para o futuro do sector.
Máis ainda, un 40% dos entrevistados para o mentado traballo se decidirian a mercar un
produto polo feíto de estar publicitado ou etiquetado en galega,
de tal xeito que o uso do galega
funcionaria á maneira dun sistema máis de publicidade. Un
90% negou o prexuizo de que
un producto perdera confianza
por estar anunciado en galega,
o dado indica que mesmo os
productos de importación terian
boa acollida se·a sua apresentación no país fose na nosa lingua. A publicación do informe
supuxo o cámbio de actitude
dalgunhas empresas, unha vez
constataron que o uso do galego, lonxe d0' perxudicar, podia
mesmo supor benefícios económicos para as suas empresas.+

Manuel Rodríguez, presidente da Fundación Gal'icia Empresa.

'l
1

~r

Segundo o informe ·elaborado
polos sociolingüistas Fernando
Ramallo e Gabriel Rei Publicidade e lingua galega, editado polo
Consello da C1,1ltura Galega, un
85% dos consumidores escollerian elabórar a publicidade en
galega se tiveran poder de decisión para facelo. Segundo o informe non existen atitudes negativas ao respeito do emprego
do galega no mundo empresarial e o comércio. Ante dous cartóns de leite, un 43,9% decantouse ·palo etiquetado en galega
fronte a un 1,7% que elexiu o
que tiña os rótulos en castelán.

Construccións Navais Paulina
Freire, lndústrias Ferri , Grupo
Tojeiro, Editorial Galaxia, Mutua
Gallega, Porto de Celeiro, Compañia de Rádio Televisión de
Galicia, Froiz e Grupo Calvo son
as novas incorporacións á Fundación Galiza Empresa. O crecemento da entidade presidida
por Manuel Rodríguez Vázquez
-presidente da empresa fabricante de barcos Rodman-Polyships- fíxose público no transcurso da sua asamblea xeral celebrada o pasado xoves en Vigo
coa preséncia de representantes das firmas participantes no
proxecto. A Fundación Galicia
Empresa foi creada co fin de
promocionar o galega no ámbito
empresarial, en especial nas relacións comerciais establecidas
por cada unha das firmas que
participan na entidade.

o,

:l-

O leite-en galego,
ve.nde méllor

.

A entidade incrementa asi nun
tércio o número de sinaturas que
chega desta maneira a 29 compañias. Entre as que xa participaban na entidade encóntranse
empresas dos máis diversos
sectores , entre elas... Leyma,
Pescanova, Noves Sistemas de
Construcción de Galicia, Cerámica Sargadelos, Vega Supermercados , Ir Indo, Rodman
Polyships, Sodiga, Vego Supermercados, Informar, San Luis,
Castromil , Bodegas Vilariño,
Construccións Malvar, Copo Ibérica, Construccións Otero Pombo, A Fe, Zéneca Holding Spain
e Restauvenga. A asamblea xeral pechouse cunha conferéncia
do presidente do Consello da
Cultura, Carlos Casares arredor
das "Perspectivas da lingua e a
cultura na Galiza e aportacións a
ela desde o ámbito da cultura".

todas as empresas que teñan interese no.proxecto.
Na última xunta xeral , o actual
presidente da entidade, Manuel
Rodríguez Vázquez defendeu a
"rendabilidade " do galego nas

xestións comerciais das empresas e convidou a novas compañías a se incorporar no proxecto. O obxectivo é que o tecido
empresarial se encardine no
pais defendendo tamén os seus
intereses productivos.

Presuposto de 21.000
millóns na Universidade
de Compostela
O Claustro Extraordinário da
Universidade de .Compostela,
celebrado o Martes 30 de Xuño, aprobou o orzamento para
esta institución durante o curso 98-99 e que ascende a
- 21.876 millóns de pesetas. Este presuposto supón un incremento de 2.620 millóns sobre
o exercício anterior, un
13,81 % máis. No Claustro
houbo 191 votos a favor, 37
en contra, 52 en branca e 4
nulos. O reitor Dario-Villanueva fixouse como obxectivo incrementar os orzamentos sen
subir as taxas académicas por
riba do Índice de Prezos ao
Consumo.+

lníéiase o proxecto
de autovia do ·Morrazo
O conselleiro Xosé Cuiña
anunciou á construción
dunha autovia no Morrazo
entre Domaio e Cangas cunha lonxitude de 13,5
quilómetros. A nova via terá
oito conexións coas
_estradas que hai na actuali- dade na comarca e no
proxecto o conselleiro aceitou as reivindicacións viciñais de conectar a autovia
coas circunvalacións de Moaña e Cangas incluidas nas
respeitivas normas de
planeamento local. O
orzamento do vial é de c:i nco
mil millóns de pesetas e o
seu estudo prévio salrá a
concurso este mes de Xullo.
Contodo, ainda non
sabe
se a nova estrada dará
comunicacións ao Morrazo
ou será un vial de
penetración, contra o que
estarían os habitantes da comarca.+

se

E

n

posíbel cunha boa pelexa.

The Quier Man,

película de tema irlandés de John
Ford, antes da derradeira
pelexa do protagonista, un
fillo de emigrantes retornado, co cacique local
prodúcese unha pequena
conversa entre este último
e o maior Forbes:·

--Con que tamén o IRA está metido nesto.

l.lllpU1SOS

. ..:

-· •·

na tufalS

' Sempre é un incórdio reprimir os impulsos naturais. Se o corpo pede caña
pode ser pernicioso para a
· saúde con ter ~s ganas. As ..
úlceras, as caras de mala.
hostia -permanente, os e as
víctimas constantes fán
difícil a convivéncia diária e rematan por criar

As listas de,espera -·
do sanidade aumentan
un 20% no verán ..

mala,sangre.
As listas de espera nas espeA Fundación legalizouse no ano
cialidades da atención primá1996 ainda que con anteriorida-Se 0 estivese, roxo DanaO feito é que existe unh.l:l ria aumentan un 20% no verán
de xa existian unhas actas consher, non queda.ria pedra soinorea de desafios aprazano- sistema sanitário -galego,
bre pedra nen no muro nen
dos . Rajoy gárdallas a
segundo denunciou a_deputatitucionais. A Asociación de Funcionários poi a Normalización
na tua preciosa casa.
Cuiña, Paco Vázquez esda socialista Isabel Salazar na
Lingüística foi en boa parte propera· na volta da esquina
Comisión de Sanidade do ParAclarada a non intervenpor Xerardo Estévez, os
lamento. A razón apuntada
motora da criación da entidade
xa que na sua orixe se encargou
, d
. ..
d
.
do Deporti·vo te'n-ena xurada co Celta e vi·ceversa,
pola deputacfa é que en toda a
de poñen en contacto ás primeicion
aparato mi1itar, os canten entes tenen via
rede de centros "non se reali.
.
libre
para
despexar
as
discrepáncias
cara
a
cara,
caos
viciños
de
Vilaboa
esperan
resarcirse
nas
mu:
zan
substi"tuci"o'ns deste· perso0
b d All
d
,
ras empresas part1c1pantes. s
membros da entidade confirman
da un coas suas próprias forzas e, o que é mellar,
nicipais, o oí e
ariz promete non eixar me,
al". A deputada pediu que se
nunha loita a puñetazos na que vale rndo pero que
re con cabeza para o ano que ven e Franga, ·que
suplan as vacantes
a idea de que a utiiización do gase realiza a plena luz do dia e <liante do povo de Innen esqquece nen perdoa, ainda busca os culpávacacionais con profesionais
lego non vai en detrimento dos
nisfree ao completo.
beis da intoxicación gastronómica do verán pasada saude en paro e deu dados
intereses comerciais da firma.
Defenden, pala contra, que as
do para deixalos fóra da Executiva. Dá sensasobre as listas de espera. Hai
mensaxes publicitárias remitidas
Uns cidadáns de Innisfree que son representados
ción de que existe unha moratória non escrita
casos, como as revisións de
- no próprio idioma c;:hegan con
como persoas de moita retranca, coas ideas da,
nen pactada pero que é respeitada por todas as
xinecoloxia, onde as listas de
ras, agradecidos cos seus amigos e ,coa experiénpartes en conflicto. Encuanto a contentamos co
espera poden chegar aos 244
maior intensidade aos destinatá, ~ri.'?_s.. ,~ ,_f.u_np_.,9~ló-.~ ,'.}~s~~'" e9e(tj3. ~~ u.1'_ t · cia d~_g~~-ª~<!if<:_r~~~~a~__d_e_?~!:l-~m~ñ~~~ -<:~i:~e~---~u_:i3~c:_l_~<:_ ~ú_tbo~~ _________________ , _ _ _____ -~¡~~·-~~se de~ ~e~~s. ~~ _-
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O asesor
de Fraga,
roubou no IEG

DE QUE MADEIRA ESTAMOSFEITOS?
CONCHA COSTAS

t

Acaba de publicar o ·c onsello da Cultura Galega un
interesante estudo titulado Vender en ga.lego, que fai
unha análise das relacións -ben pouco apaixonadas"'":
entre a lír:igua galega e o mundo da comunicación e a
empresa. O traballo, do que son autores Femando F.
Ramallo e Gabriel Rei Doval, esta dividido basicamente en duas partes. Na· primeira, os protagonistas
son os consumidores e as suas actitudes :;mte o uso do
galego na comunicación publicitária. A práctica totalidade dos entrevistados
manifesta o seu desacordo
co feíto de que a inmensa
maioria da publicidade se
faga en español e máis dun
80% é partidário do uso da
nosa língua na comunicación publicitária e ·nas relacións comerciais; os niveis
de rexeitamento ante o·uso
do galega nestes' ámbitos
son insignificantes: menos
dun 4% da poboación manifesta-se contrária ao uso
do galego na publicidade e·
só un 3% di sentir-se contrariado pola posibilidade de que os atendan en gale-.
go cando acoden a un establecimento comercial.
Constata-se pois unha nova sensibilidade social neste
sentido e aprecia-se que o uso do galega na comercialización dun producto, lo9"e de ser un elemento con
connotacións negativas, supón para moita xente un
significativo e·stímulo de compra.

língua pode ter na sua relación cos posíbeis clientes,
nen as que.usan-o galego -qúe .f!ª maioria dos casos
din que tomaron esa decisión porque lles parecía o
natural ou porque se deixaron aconsellar por alguénnen as que non o usan. Non parece, pois, que consideren o idioma un elemento significativo na comunicación comercial neste país:
E en segundo lugar, e este é un dado que resulta de
grande interese, unha boa
·
parte dos entrevistados -curiosamente non hai nengunha muller- recoñece que
non percibe a necesidade de
utilizar o galego. Asi, - nas
entrevistas podemos ler comentários do tipo "Eu ·teño
bastante relación con empresas catalanas, e alí, desde
logo, a cuestión percíbese
dunha forma totalmente distinta. Considérase totalmente necesario sinalizar en
catalán, titilízase sistematicarnente mesmo nas comunicacións internas. Non percibo esa necesidade aquí"
ou "quizais non sexa posible ningunha formulación
dunha empresa catalana se non é en catalán( ... ) Aquí
pÓdense facer sen ningún problema especial campañas
publicitarias en castelán" ou mesmo "para sermos sinceros, en Galicia tivemos moi poucas chamadas de
queixa por non utilizar o galega".

'O uso do .galega

na comercialización
dun producto supón para
moifa xente_un significativo
, . 1o de compra"
estlmu

'·

Na segunda parte as protagonistas son as empresas: o
libro inclue 2 7 entrevistas con empresários ou representantes de empresas que com~ntan as suas experiéncias galeguizadoras ou manifestan as suas reservas, dúbidas ou dificultades ante a posibilidade da incorporación do galego nas suas comunicacións publi;
citárias 'e nas suas relacións comerciais. Desde as empresas máis convencidas do benefício que Hes reporta
o uso do galega até as que manifestan maior número
de reservas, atopamos un .amplo abano de opinións,
razóns, escusas e xustificacións moi diversas. Aínda
que non dispoñemos aquí de espazo abando para comentá-las de maneira pormenorizada, vou-me deter
nur.i par de aspectos 9ue resultan moi sign~ficativos;
En primeiro lugar, a práctica totalidade das empresas
recoñecen que non teñen feito nengun tipo de estudo de mercado para avaliar a incidéncia que o uso da

Parece daquela que esa alta porcentaxe da poboación
que- ve con bos ollas o uso do galega na publicidade e
ese case 60% que ere que a publicidade dos establecimentos conierciais debería facer-se en galega non se
fai oir, non chega a manifestar esa preferéncia. Como as· empresas non
estudos ao respeito, ninguén
lles pregunta aos clientes pala sua preferéncia e eles
non a rnanifestan por inici::itiva própria.

fan

Parece pois que, para axudar a que cada vez sexan
máis os empresários que se animan a .sumar-se aos que
xa fan uso normal do galega nas suas actividades, precisan da nosa axuda, precisan que lles fagamos saber e
que lles fagamos notar as nasas preferéncias. Deamoslles, pois~ o gusto e asi non terán que seguir insinuando que estamos feítos doutra madeira. +
CONCHA CoSTAS é Presidenta

da Mesa pola,Nonnalkación Lingüística.

NO SA TERRA

NOVIDADES

Vigo iza historia.
de Basilio Cegarra
Ola, antes de nada voume presentar: Son a cidade de Vigo.
De certo que xa me coñecedes, pero heivos wrifesar que,
ás veces, paréceme que se sabe ben pouco do que foi a
miña axitada vida. Levo aquí moito máis tempo do que
calquera poida imaxinar e teño visto incontables
aconteceres. Vou vella, rezoñézoo, m~is iso no meu caso
non ten importancia, pois ando a renovarme seguido.
De feito, despois de 5.000 anos, pódese dicir que aínda
estou medrando.

&

EDICIONS

AD&Dlli

Outra
cultura ·
de Estado
Pere Esteve, secretário de Convergencia Democrática de Catalunya, di en LA Voz DE GAL1 ..
CIA que· é hora de transformar

a cultura do Estado unitário
noutra de Estado plural: ''Non
lle somos catro gatos. Entre o
40 e o 50% de cataláRs e
bascos, o 25% dos galegos e canários e o 12% dos andaluces
xa non ven o Estado do mesmo
xeito. Os sócios de Unión Democrática contan co BNG de
Xosé Manuel Beiras, un home .
que non quer facer política española senon política de Estado e está actuar coma presidente da Xunta. Iso veuse con
moita chmdade na asemblea do
BNG". COC está unido ao
BNG no interese común pero
tamén está unido pola incomprensión: "por definición os
partidos nacionalistas levantan
desconfianza en moitas partes
de España e hai quen quer
situar ao BNG na fronteira da
marxinalidade". Esteve propón
"estabelecer un marco de colaboración permanente que nos
permita traballar xuntos co
BNG nunha nova dirección e
buscar unha cultura de Estado
diferente. T emos que romper
os esquemas desde as forzas nacionalistas, por riba das
cuestións ideolóxicas que poidan separarnos". Ao Secretário
do COC interesoulle a coesión
do BNG no congreso de
Ourense. "O Bloque e moi plural: un abano no que concorren
moitas forzas desde o ponto de
vista colectivo e cuantitativo o
que non impide ver que están
unidos. No Congreso había
contundéncia e notábase que
ardía en convición".t
Xosé Carro Otero, asesor de fraga.

"Xosé Carro Otero, asesor
especial único de Fraga
como presidente da Xunta,
profesor excedente da
faculdade de medicina de
Compostela, apoderouse de
diverso rnetrial documental
(libros, folletos, fichas
person~is etc.) que pertencia
ao Seminário de Estudos
Galegos". A información
PL!blicada na revista GAM
cita como fontes a ex-esposa
de Carro Otero, Maria Luisa
Varela Ogando. "quen .
chegou incluso a entregar
parte do material roubado á
institución, seguindo as
instruccións de Fraga. Carro
otero vendeu manuscritos
inéditos de Diego António
Cernardas e Castro, o Cura
de Fruime, que foron parar a
universidade de
Compostela". A revista
conta que a muller de Carro
Otero "visitou a Fraga no seu
despacho e informouno da
situación. O presidente da
Xunta recomendoulle volver
os documentos ao seu lugar
de orixe e manter discreción
absoluta sobre o asunto para
que o escándalo non saltase
á prensa".•

Contra o
cooperativismo
por anacos
Xesús García Calvo,
presidente de Feiraco defende
o coperativismo a todo os
efeitos fronre á disgregación
provocada pola competéncia:
''Nos primeiros seis meses de
1998 -escrebe no último
número de FEIRACO- , catro
sócios de producción
importante: dous de Rois, un
de Mazar.:.icos (Cuiñ.a) e outr
de Negreira (Pesadoira),
deixaron de entregar o seu
leite á Cooperativa baixo a
pretensión de mellares
condicións economicas
oferecidas por outras
empresas (Leyma e Nestlé)
que prometen prezos incluso
superiores aos do mercado
das suas próprias
produccións; nos catro casos
desertores, os sócios
manifestaron a sua vontade
de a baixa afectar só á
sección de lácteos, para
mantera sua condicion de
· sócios nos demais servizos da
Cooperativa corno
subministro de pensos,
abonos e gasóleos, asisténcia
técnica veterinária e
xurídico-fiscal etc. É
evidente que a aceitacion das ·
exixéncias dos sócios
disidentes non só desvirtua o
conceito cooperativo que
xustifica a existéncia de
Feiraco, senon que atentaría
contra a sua própria
subsisténcia poñendo en
perigo o s~u futuro e o.
cutnprimento dos
obxectivos". +
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movimento e liberar despois outras tensións. As causas non son
tan complicadas como as veces
queren facernos ver. Un terreo
que antes non estaba baixo a
presión da auga, carecia deste
axente productor de tensións.
Cando o rio escoaba libremente,
· sen retencións, a filtración non
podia darse en profundidade.

Leslie Fernández,
director do estudo integral sobre o Miño

'Se regulamos os embalses podemos reducir os terremotos'

Nalgúns encoros está documentada a sismicidade a pouco de encher o embalse e
noutros ao cabo de dez ou
quince anos.

-0-- G. LUCA DE TENA

LESLIE FERNANDES, PROFESOR DE TELEDETECCIÓN E FÍSICA PARA BIÓLOGOS NA FACULDADE DE CIÉNCIAS DO MAR, DA UNIVERSIDADE DE VIGO, DIRIXE A PRIMEIRA FASE
DUN ESTUDO INTEGRAL SOBRE O MIÑO DENTR~ DO PROGRAMA INTERREG COA PARTICIPACIÓN DA CONSELLARIA DE MEIO AMBIENTE. FERNANDES, DE 39 ANOS, DOUTOR
EN OCEANOGRAFIA POR GALWAY, DI QUE REGULANDO O .CAUDAL DOS ENCOROS DO MIÑO MELLORARIA A SAÚDE DORIO E DIMINUIRIA A INCIDÉNCIA DE TERREMOTOS·.

Porque a influéncia da auga embalsada é diferente segundo a
composición de cada terra, da
composicion, plasticidade e permeabilidade cada capa, etc. En ,
todo caso, haberá que valorar as
diferéncias cunha mentalidade ·
aberta. Durante un tempo, considerouse que a sismicidade producida polo encaros dábase só a.
pouco de enchelos pero despois'
comprobouse que habia casos·
nos que chega moitos anos despois. Non vai ser igual en todo OE¡
casos. Hai quen coida que todo d
que se aparta de certa clase de
coñecemento non pode ser certo,
como se houbese unha ciéncia
boa e outra non recomendábel.
Se alguén formula unha hipótese
distinta, -será causa de comprobala. Non podemos descartar nada.

1

Que aspectos vai tratar o seu
traballo sobre o Miño?

A. IGLESIAS

En que basa a proposta de regular os encoros do Míño para solucionar os problemas do rio?
Cando talamos dos problemas do
esteiro do Miño, que estamos a
investigar, máis que dos síntomas seria mellar reparar nas causas. A causa principal é que baixa pouca auga. O conselleiro de
Meio Ambiente Carlos del Alama
está moi interesado na proposta
de lograrmos un caudal ecolóxico
que variaria de estación á estación. O problema está en que
non fariamos causas regulando
só o derradeiro encero, que perdería lago o caudal embalsado.
Precisamos regular os 42 encaros que hai no sistema do Miño.
Coido tamén que se actuamos
sobre todos os embalses, a porcentaxe de terremotos que agora
ternos poderia diminuir porque
darase unha menor retención de
auga. O conselleiro del Alama
~ostrouse moi interesado por esta hipótese demostrada neutros
sitios, que el non coñecia . .

Cal seria o efecto de regular
os embalse?

caudal dos encaros hai mortandade de peixes. En determiadas
épocas, é preciso valeirar os encaros e a auga embalsada é anóxica (n9n ten oxíxeno) a partjr de
determinada profundidade. E veleno puro que baixa do ria e iso é
o que mata os peixes . Despois
fálase de toxinas pero unha onda
que baixa dun encero, para poder matar fauna, ten que ter algo
máis que ciano-bactérias . Se regulamos os encaros estaremos
graduando a cantidade de auga
anóxica. Agora ternos lexislacion
para valorar sobre un plano do ria
a cantidade de peixes rnortos e
podemos cobrar o dano producido por unha crecida provocada.

O prezo pode non pagar o valor do que se perde.
Non podemos remediar a situacio n de vez. O primeiro paso
consistiria en que as hidroeléctricas liberasen o caudal cando
nosotros o precisamos e non
eles. lsto significaría uri cámbio
de menfalidade. Despois, precisamos que os .proprietários dos
encaros se involucren na inves, tigación para a que pode haber
fondos comunitarLos, entre outros . lntervindo nunha parte do
custe do proxecto, as hidroeléctricas fan unha reparación.

Hai ben bibliogr9,fia doutros paises que regularon os encaros e
aminoraron a incidéncia de terremotos. Aquí poderiamos ter dous
resultados deste regulamenJo.
Hoxe, cando actua~os sobre o _

o rio interésalle máis aos bio-

logos que aos xeólogos.
No proxecto do esteiro do miño,
ao estar subvencionado por lnterreg teñen que participar científicos de Portugal e hainos que estudaron esta área. Da beira galega hai moi pouca información sobre o Miño. Da Universidade do
Porto hai un grupo para as toXinas, outro de ciéncias bio-médicas que son os que mais informacion teñen sobre plancton e fauna
demersal desta área. Nós ocupariamonos da parte física e a universidade de Galway da-química.A universidade de Liubliana participaría nos modelos matemáticos.

Para probar a relación do encoros cos terremotos, que recomendariarnvestigar?
~ Primeiro

buscar os epicentros
dos terremotos acorridos nos últimos anos e dispolos no mapa
por ver se coinciden -realmente
.coa proximidade dos encaros.
Segundo, facer unha recopilación
exaustiva da bibliogr~fia sobre terremotos asociados a encaros en
todo o.mundo que é ben abondosa. Toda investigación comeza
pela inter-relacipn e aqui non estariamos inventando nada. Como
seria a primeira investigación
desta clase na Galiza, teriamos
·· que facer un repaso da literatura
sobre a especialidade e seleccio-

nar os casos que máis acaen coa
realidade do pais. Vostedes desde o seu semanário xa comezaron esta investigación. O mellar
será demostralo con feitos, ainda
que non é doado que cambien de
opinión os que califican unha hipotese como .ésta de terrorismo

científico.

En que outros sitios comprobaron a influéncia dos embalse sobre os terremotos?.
Na India, cando o terremoto de
Marathawada; -en Rúsia, nos
Estados Unidos, en Africa e en
vái::ios paises de Latinoamérica, _
sobre todo no Brasil. Os primei- .
ros indícios apareceron na India
porque toda a placa do sub-continente considerábase un área
marta desde o ponto de vista
. sísmico pero así que comezaron ·
a construir embalses, a terra comezou a tremer.
-

Por que mecanismo pode un
embalse mover a terra?
Os rios corren sobre fracturas do
terreo que acaen sobre as fallas
pero cando a auga está embalsada, despois dalgún tempo,
prodúcese unha· filtración profunda que éhega a unha capa de
temperaturas altas e xenera vapor sobrequentado, unha forza
. que pode producir un pequeno

Até agora, todas as actacións rlo
Miño procedian de intereses pa~i
culares e os estudos estaban dirixidos a actividades concret~,
nos campos da fisica, a quimi a,
bioloxia pero eses aspectos s n
só unha parte da verdade. aquela talamos da necesidade e
facer un traballo global con recr'llida de información e dados. a
área que máis nos interesa qu · é
o esteiro do río, de Tui ao mar, hai
moitos problemas coma o 'da
area, o baixo caudal de aug~, o
turismo, os verquidos etcj O
transbordador de Camposanclfs a
Camiña puxéronno para tirar rea
do ria e rentabilizala. Como se explica senon· o traxecto perpe dicular ao curso. A solución es a
en cambiar o traxecto pero non
interesaba. A lexisJación espa ola
impide comercializar a area d rio
pero-a portuguesa non. O qu fan
os portugueses é tirar a ar a e
venderlla aos galegas. De pois
está a area de costa coa q e se
poden remurar as prais per dependendo da circulación se 4adra
forma praia neutra parte. Antes
de actuar na zona tiñamos qilie facer unha série de modelos P,atemát~cos para pre~~r a evol~ción
da area a actuac1ons concretas.

Unha investigación- re~ente,
publicada-nestas páxin s, relaciona o descenso do ilício,
provocado polos encpros,
con profundas modificctcións
do plancton.
Ao construir un embalse tjiminuimos O silicio na auga e p ~ovoca
mos cambios na flora e nqi fauna
no esteiro. Que significa isto?
Que aparece toxicidade nas zonas nas que antes non había,
por exemplo por ciano-bactérias.
Calquer actuación sobre o rio
ten repercusión. Que se pode facer agora co Miño? Salvar o que
hai e procurar o desenvolvemento sostibel co mínimo dano. Hai
que di que un estudo coma o noso que pode dar resultado dentro de tres anos, se cadra chega
tarde, co ria xa marta. Pero estamos dacordo en que ternos que
facer algo.+
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'Urbaser contesta
con despedi~entos ás
peticións
dos trapalladores'

Maria do Tránsito,
secretária comarcal
da CIG-Servizos en Vigo
Cando comezou o conflito
da recollida de lixo en Redondela?

A torre de control seguiu o embarrancamento do Diana Maria sen dar a alarma aos remol~adores do ~rto.

Aasisténcia dun remolcador ou ofondeo terian evitado oaccidente

Atorre de control-de ACoruña

nOn fixo nada para evitar a perda do Diana Maria
*G.L.

A función da torre de control
do porto de A Coruña era evitar accidentes coma -o do mercante Diana Maria que xa non
poderá sair dos cons de Dexo
en Oleiros. O caso do Diana
Maria revive a porfia de Decembro de 1992 entre os que
responsabilizaban ao capitán
do Aegean Sea, embarranca:.
do ao pé da Torre de Hércules, e os que coidaban que as
culpas era dos que estaban
obrigados a coidar e defender
a costa. En 1992 tomarase a
decisión de construir a torre
de control para que non se repetese o caso do Aegean Sea.
A diferencia entre o Aegean
Sea e o Diana Maria é que o
primeiro transportaba 80,000
toneladas de petróleo crudo, e
dacordo co Regulamento particular de Praticaxe do Porto da
Coruña só podia entrar se
embarcaba prático a duas millas ao Norte da Torre de Hércules.
O Diana Maria, con bandera de
comenéncia nas Antillas meno-

res, non transportaba carga
perigosa e polo tanto podia arbitrar a necesidadé de prático,
pero a Administración recoñece que desde as 4.02 da madrugada do 27 de Xuño entrara
en contacto coa torre local que
lle deu entrada a un ponto de
fondeo na ria de Ares. 'Esta comunicación por rádio establecida desde o barco coa torre na
aproximación ao lugar de recalada, a unha distáncia de 12
millas, implica aos responsábeis de dirixir o tránsito que es.tán para tomar todas as decisións relacionadas coa seguridade da derrota dos barcos en
navegación costeira.

governo, sobre todo se o vencoras. Pero ·o sistema de fondeo non foi utilizado. Mesmo
to era de a penas forza 4 e o
que a avaria afectase ao princimar estaba en calma.
pal e ao auxiliar, un só mariñeiro podia ter librado os freos - As decisións da administración
mecánicos do guincho de fondo porto despois do embarrande o e ancorado o barco en
camento non forqn máis atisonda de rion mais de quince
nadasdas. Do labor de dar esmetros. Seguindo a tendéncia
tacha para remolque tivera que
xeral na mariña, o cargueiro
encargarse a tripulación dunha
navegaba con detación mínilancha de goma de fondo chan
ma: só c_inco e o capitán coa ·da Cruz Vermella . O remolcaatribución asimilada de xefe de
dor Ria de Vigo enleou a estamáquinas.
,. cha na hélice e para reparar a
averia reclamaron un buzo . A
O segredo que envolve a in- pasar de que o porto de A Cavestigación non impide adverro uña dispón de vários , os
tir duas autoridades en conflicmergulladores chegaron en
avión desde Madrid.
to. Dunha parte, a Administracion do porto que alude á resAs áncoras intocadas
Cando o desastre do Aegean
ponsabilidade superior do capitán d_e barco; doutra, armaSea, constatábase que toda
A primeira explicación do emdores e aseguradores que saembarcación menor que se
barrancaento facilitada polos
lientan as decisións non tomaachegue a un porto galega, é
responsábeis do porto é que o
das desde a torre de control.
susceptibel de ser abordada
Diana Maria quedou sen goverTrátase dunha porfia non dispor unha motora de poliéster
no. No momento de entrar en
tinta da q'ue se producira incon axentes da Guardia Civil,
comunicación coa torre, o mermediatamente despois do acoutra do Servício de Vixiancia
cante, de 2.300 toneladas de
cidente do Aegean Sea. A priAlfandegária ou se cadra por
rexisto bruto, procedente dun
meira culpabiliza de neglixénun barco da Vixiáncia marisporto británico, estaba a unhas
cia á dotación do Diana Maria
queira. Pero un mercante sen
quince millas do· lugar previsto · pero a segunda lembra que
governo cargado de chatarra
de fondeo o que o abrigaba a
desde a torre era doado correnon é obxecto de inspección
prever a· manobra de deitar ánxi r a derrota dun buque sen
nen seguimento. •
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Hai ano e médio que tentamos negociar coa empresa
concesionária do servizo ,
Urbaser, un novo convénio
para os traballadores. Desde hai 11 anos estaban suxeitos ao de limpeza de edifícios e locais da província
de Pontevedra e demandabamos que, igual que acontece en todas as vilas, exista un convénio próprio. As
conversas bloqueáronse
porque a empresa non aceita nengunha das demandas. Os traballadores iniciaron unha folga de recollida o
22 de Xuño.
As reunións mantivéronse
pero seguia sen existir
acordo e o Venres 26 a
empresa apresentou a carta de despedimento de
dous traballadores, un deles o delegado do Comité
de empresa. Pala tarde,
nun pleno do concello, todos os grupos municipais
criticaron estes despedimentos e decidiron convocar de novo ás partes a unha nova reunión . Co concello como parte negociadora
tampouco houbo acorde. A
empresa seguía negándose
a rea,dmitir aos compañeiros. E preciso que a Administración asuma a sua responsabilidade e presione a
empresa para que revoque
os despedimentos e cumpra o prego de condicións.

Cales son as suas propostas?
Demandamos un convénio
para tres anos que recolla un
incremento salarial do 3%.
No 99 deberia incrementarse
o correspondente ao 1PC
máis médio ponto e no 2000
o IPC máis un ponto. Tamén
solicitamos un plus de nocturnidade. que chegue en tres
anos ao 25%. Outra demanda é que o traballador teña
un día de descanso ao mes o
primeiro ano, dous dias o segundo e tres o terceiro. •

GALIZA

11

ANOSATERRA

2 DE XU LLO DE 1998

Nº BU - ANO XXI

C*MARCAS

AXunta-débelle 572 millóns de pesetas que aentidade provincial non·reclama
.

•'

Manifestación en Bueu
para demandar un centro
da ESO con 20 unidades

.

ADeputación da Coruña
segue sen executar Os·seus prOX8ctos es~rela

Os viciños de Bueu
manifestáronse o Domingo
28 de Xuño para deriúnciar
as Ca[éncias infraesturais do
- n0vo. centro da ESO.
A~::femais de exixir que entre
en funcionam·ento para o
vindeiro. curso e que cante
con 20 unidades en lugar das
12 que ten asignadas
actualmente, a Comisión
Cidadá polo centro da ESO
de BUEU reclama á Xunta o
aproveitamento do soto do
edificio en base ao estudo
que realizou o arquitecto
técnico municipal. Entre as •
suas demandas incluen a
criazón dunha sala de
idiomas e outra de usos
múltiples ·que solucione os
probl.emas de espazo na
realización de exámes
comuns , conferéncias ou
actividades musicais e
teatrais, a planificación
duriha maior superficie de
adras e o incremento do
número de düchas previstas
no's vestiários do xinásio. +

O Plano 2000 de infraestructuras, verdadeiro proxecto
estrela na xestión de Lendoi·
ro, está sen comprometer
nun 47,38 % e só se executou
o 2,57% do proxectado. A cativa capacidade xestora do
equipo de governo da Deputación xúntase coa fleveza
política que consinte da Xunta unha débeda de 572 millóns e coas irregularidades
na xestión. Segundo o informe de intervención do próprio organismo, feito público
polo BNG no balance de contas de 1997, producíronse 11
contratacións nas que se incumpriron requisitos imprescindíbeis para unha adecuada actuación administrativa.
A liquidación do orzamento do
1997 na Deputación da Coruña
deixa á vista a incapacidade da
equipa de Lendoiro de executar
os planos previstos. O proxecto
de infraestruturas municipais
que depende na sua contratación e execución directamente
do organismo provincial está só
executado nun 2,57%, cantidade infinitamente menor ainda
que os Planos e Obras e Servizos e de Acción Especial que
son executados polos concellos
que teñen un 72,82% de obrigacións recoñecidas e un 11, 18%
de presuposto non comprometido . No tocante ao Plano 2000
de estradas provinciais está ainda a totalidade do presuposto
sen adxudicar . Para os representantes do BNG na deputación, os dados indican que o
anúncio de Lendoiro de que "a
execución directa pola deputaclón dos Planos ia mellorar a
eficácia queda en absoluta evidéncia". O pasado ano foi tamén o da marca da Deputación
en canto ao nivel máis baixo de
execución do gasto, a estimación é de que por cada duas pesetas presupostadas só se gastou unha. Como conclusión, o
BNG valora que existe unha "fa-

A. IGLESIAS

O orzamento do plano de estradas está sen ad.xudicar.

lla de planificaci;on na execución do gasto, elaborouse un orzamento preventivo para a galeri a, só para obter un titular"
mentras o nivel de execución ou
é nulo ou baixo en extremo.
Na valoración da liquidación do
exércicio do pasado ano chama
tamén a atención a débeda contraída pola Xunta coa entidade
provincial que ascende a
571.702.626 ptas sen que, ao dicer dos nacionalistas "o grupo de
governo da Deputación iniciara
nengunha acción para cobrar
esa débeda". A déveda produciuse por asisténcia sanitária, psiquiátrica, social, educativa e
asisténcial prestada polos centros dependentes do organismo
provincial. Ao BNG resúltalle
"chocante que a Deputación esté
desmantelando os servizos sociais e educativos e paralelamente non se reivindiquen ante a ad-

ministración autonómica o abono
das débedas que esta ten''. Pala
asisténcia social prestada polo
Coléxio a Milagrosa a Xunta ten
contraído unha débeda de
155.463.970 ptas. cando se está
a talar, segundo o BNG , de que
vai ser pechado neste verán.

Once contratacións
. irreg~lares

A Deputaéión da Coruña exe_cutou once contratacións nas que
se incumpriron alguns dos requisitos demandados para unha actuación adecuada ás normas. administrativas. Foi a própria interA morosidade da Xunta -orgavención xeral do organismo pron is mo que ten unha débeda
vincial foi quen detectou as irremaior- consentida pala Deputagularidades no procedemento de
ción contrasta, segundo poidecontratación de obras. Na relaron comprobar os deputados
ción de irregularidades -na que
provinciais do BNG co "escárnio
se incluen cinco pendientes dos
e humillación" ao que son somedous últimos anos- hai puas cun
tidos catro concellos debedores
presuposto superior aos trinta
co organismo da Coruña que
millóns de pesetas, duas que suten con eles "unha actitude
peran os vinte e cinco que van
agresiva e prepotente". Na sua
para alá da dúcia de millóns., As
crítica , engaden que con esta · once relativas aos orzamentos
actitude, a equipa presidida por
do ano 97 s_upoñen a constataAugusto César Lendqiro "na sua
ción por parte do interventor xeteima en quererlle cobrar a eses
ral do incumprimento dos formaconcellos non fixo máis que abir
1i sm os necesários á hora .de
a caixa dos tronos".
executar as contratacións. +

Defensa cede a Lugo o Cuartel de San Fernando para centro cultural

O valor da operación aprobada
é de 355 millóns~ que é a cantídade que o Ministério de Defensa valora como custe para
acondicionamento de mil metros do Cuartel para dedícalos

a sede administrativa do Ministério, actividade que xa cumpria
o edifício, xa que hai anos que
deixou de ser Cuartel. Dentro
da operación tamén se contempla a devolución duns polvorins
na zona das Gándaras, ubicados nuns terreas donados o
seu dia polo concello.
A oposición municipal opúxose á
cesión de mil metros do edifício
para sede administrativa de pefensa "por non considerar idóneo
compatibilizar un espazo cultural
cunha sede militar'', segundo afirmou a concelleira do BNG Branca Rodríg1.:1ez Pazos, que si
aplaude facer un centro cultural
no cuartel, para ubicar nel se ca-

dra un museu arqueolóxico e tamén un auditório de mil prazas e
outro de trescentas e asi cubrir
un valeiro deixado na cidade polo derrube do Teatro Principal.

proxecto rio que non callan os
. mil metros destinados a Defensa. Daquela, construiríase a sede na Avenida de Madrid, ainda
·que a posib.ilidade-é moi remota.

"Preferíamos que o acorde fose ·
na liña do protocolo inicial aprobado en ·1995 -dixo Rodríguez
Paz°<:Js-, cando se previa. a cesión duris terreos na Avenida de
Madrid e a ·construción dunha
sede nos mesmos, pero Defensa prefife quedar no centro da
cidade".

O Cuartel de San Fernando é un
edificio de 1790 construido inicialmente para hospital que nas
primeiras redaccións do Plano
Especial Protección e Reforma
Interior sempre se contemplou
como museu a·rqueolóxico ou
como centro cultural. De todos
xeitos, nas últimas redaccións , o
Governo municipal chegou a suxerir que fose derrubado, opción
á que se opuxo o·BNG , que afirmou que loitará pala conservación da sua parte histórica.+

Esta posibilidade última non está totalmente desbotada. Caberia se no concurso de ideas para o centro cultural apróbase un

Perant~ as mobilizacións
convopadas pola
asoci~c!ón de viciños da
zona vella de owense, o
Gove ~no municipal decidiu
mod;ificar o plano de
recu eración do Xardin do
Posi . Inicialmente o
docu:mento incluia a
alteración dunha parte .d o
muro que pecha a finca
para c<;>nstruir un acceso
de discapacitados.
Segundo mantiñan o~
viclhos, esta obra, q~·e
bot~ria a perder part do
his órico muro, non . ra
neiesária porque cal uera
das portas xa existe tes
p~dia cumprir a funq ón.+

o·Superior falla a ifol

Acámbio de 355 millóns destinados areabilitar mil metros para oExército

Cos votos a favor do PP e a
abstención do resto dos grupos
municipais (PSOE, BNG e EU) ,
o pleno do concello de Lugo celebrado o Venres 26 de Xuño
aprobou o convénio asinado entre a alcaldía e o Ministério de
Defensa para a cesión do Cuartel .de San Fernando para dedícalo a centro cultural. A cámbio
o concello deberá de reabilitar
mil metros do edifício para entregalos a Defensa.

Protestas viciñais obrigan
aó PP de Ourense
a mudar o plano
de recu~ración
do Xar~in do Posio

da Coruña
·
no plano de residuos
O Tribunal Superior ~n de
fallar a pral do Canee lo da
Coruña no conflito su citado
despois da Mancom nidade
de Municípios da Coiruña
aprobar o plano de 1
tratamento de resídyos
sólidos da cidade da Coruña.
O concello de Oleiros
apresentara dous recursos
contra este plano, un contra
o acordo da Mancomunidade
e outro contra a adxudicación '
do desenrolo do próprio
plano, e o Superior fallou en
contra os dous recursos .
Oleiros apresentara os
recursos por considerar que
as votacións para acordar a
Mancomunidade aprobar o
plano non se atiñan aos
procedimentos legais. +
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Kosovo
MANUELCAO

A ani:iga lugoslávia dirixida con man de ferro por Tito na
época do socialismo real e da guerra fria saltou en cachos
unha vez caído o muro de Berlin e desaparecida a URSS. O
grao de violéncia dos conflitos balcánicos·deixou á sociedade dos países democráticos paralisada e arrepiada, pois desde a II Guerra Mundial non se vira tal cousa en Europa. As
matanzas e violacións masivas e indiscriminada , a limpeza
étnica.programada, a saña e crueldade sen límites do combatentes facia pensar mái nun conflito conducido e liderado por fanáticos e lumpen social. Ai predomina a idea totalitária do sometimento total e absoluto do advers-ário, non
existen regras consensuadas para solventar as diverxéncias
nen cauces ou organismos con lexitimidade-histórica, política e social para dirimir os conflitos e manter a convivéncia e a paz. V elai o valor que ten un acordo recén. asinado,
un alto· o fogo recén negociado, un intercámbio de prisioneiros xa pactado, etc. Tamén na violéncia hai grao e aqui
estamos <liante de grÜpos habituado ao asasinato, a violación e o expólio do inimigo como meio lexftimo para acadar uns obxectivo cruei e inxu to pero ornad cunha
fraseoloxia solidária abondosamente repetida p lo mcio
de información e propaganda que ó cumpren unha funci n
de apoio ás agresións programadas polo poder totalitário.

, ACIG ere que asolución ·debe vir por unha suspensión de pagamentos e
non por un recorte do plantel

As -débedaS da Administración con-Malvar
e a ma xestión l~van ~ e~presa á ~rise
A crise que padece a empresa pontevedresa José Malvar Construcciones, S.A. orixinada polas débedas que a administración
ten coa compañia as perdas que acumula, poderia aproveitalas
a sua proprietária, Thais de Picaza, para reálizar un severo axus-te no seu cadro de persoal que deixé a Malvar en moi boa situación para a sua venda, segundo denunciou a CIG. Este sindicato ·
nacionalista comparte coa empresa a demanda de que a Administración pague as débedas polas obras visadas .e rematadas e
tamén exixe que as constrútoras galegas sexan as adxudicatá-·
rias das obras públicas licitadas no país, pero ere que a saida
á crise ten "':lellor solución cunha suspensión de pagamentos. ·.

e

Thais de Picaza argumenta que
nos últimos exercícios Malvar
acumulp. perdas p9r valor de mil
millóns de pesetas. A isto suma o
déficil de caixa ocasionado palas
débedas contraidas palas distintas administracións por obras xa
rematadas pero non pagadas.
Estas débedas , qué suman os
2.350 millóns de pesetas, desglósanse eri 600 millóns adebedados pala Xunta, 200 millóns palas
deputacións e os concellos e os
1.550 millóns ·restantes adebedados polo MinistérJo de F='omento. ,
No que ·atinxe ás perdas, Thais
de Picaza non apresento.u aos
sindiéátos nern- aO- Comité. de
Empresa os balanzas dos últimos exercfcios de todas as empresas do grupo nen os resultados fin~nceiros acadados palas
Unións Temporais de Empresas
que, para acometer grandes
obras públicas, ten ao cincuenta
por cento cori' outras compañías
como San José ou Dragado¡:;.
Por esta razón, tanto a CIG como. os outros sindicatos ou o
Comité preferirian dispar de da:
dos máis aproximados .para
abordar un plano de viabilidade..
En todo caso, un dos principais
problemas de Malvar afecta á
sua liquidez. A empresa coristrutora xa non atopa financiamento
bancário para ac-ometer as
obras que ten adxudicadas porque a administración adebédalle
os 2.350 millóns referidos. Por
esta razón, a CIG considera que
a solución á crise ·1en que ser
temporal e pasa por u.nha suspensión de pagamentos en tanto
a Administr::adón- non erare@t:1e.,•a

cantidade adebedada, pero d~
nengun modo ur:1ha regulación
radical do seu cadro de persoal.

lntenc;ións da construtora

esta posibilidade a CIG 1amén
dixo non, ainda que o Comité de
Empresa, integrado por 'CCOO,
QIG e UGT, solicitou que as
propostas de redución de persoal se apresenten por escrito e
que parellamente a dirección
elabor~ ~n plano de viabilidade.

Xestión discutíbel ·
Thais de Picaza converteuse en
empresária a raiz da morte do
seu home, Xose Malvar. Como
unha Qas herdeiras, adquiriu as
otras partes da compañia ás irmás do defundo e emprendeu
unha aventura en solitário sen a
expe.riéncia empresarial necesá. ria e cun absoluto descoñecimento do sector.

En. troques, as caritas de Thais
de Picaza son outras. Para a empresária, a compa~ia ten que rebalxar severamente o seu plantel
Como próprietária de Malvar,
de traballadores, que. neste momento ascende a trescentos em- · Thais de Picaza fíxose con vápregados fixos. A dirección de
rias equipas directivas dif~rentes ,
Malvar filtro1,.1 unha cifra para a re- . que-disfrutaban de suculentos
baixa do cadro de persoal da·em- - contratos blindados. Nengunha
equipá directiva deu os froitos
presa, que haberia de quedar
desexados e os gaslos producinunha canti9ade que ronda as 50
persoas : Os 25Q empregados , dos pelas· contratacíóns e as reque segundo Thais de Picaza sonovacións dos cadros directivos
bran terian que irá rua mediante
non fixeron máis ·que incremenbaixas-incentivadas e outras sotar ~s débedas da compañia:
lucións dese tipo. Malvar quedaria asi, con 50 tecñicos ~ ·admiPor outra banda, Thais de Picaza en todo momento· referiuse
nistrativos, ¡:icometendo un proás débedas da empresa Malvar,
ceso de reestruturación qué xa
pero nunca _
levaron adiante anteriormente ouexplicou se o seu
pa1rimónio persoal medrou ou
tras construtoras_como San José,
que · ago~a bota man de subconminguou como consecl,Jéncia da
crise ·da empre~a. ·
·'
·
tra!as par~ executar as obras.

A história dos Balcáns e unha uce ión de a a inat s e vi lacións masivas que marcou de xeito indelébel ao sobrcvivintes. Asi, famílias· sérbia , croata ,
nia u albane a
viviron nas suas carnes a violéncia mái ab lura e d piadada. E, xa se sabe, e te tipo de ferida ó e curan n
intelixéncia, de enrolo económico e ocial, exercício da
democrácia e da toleráncia e con mellara educativa e
culturais que amplíen o horizontes dun cidadán convertidos xa en soberanos esixemes.
A situación en Kosovo é o último episódio do pr ce o des ncadeado polo líder sérbio S. Milo evic cando e decidiu a r crear a Grande Sérbia asolando o território no que se asentaban outras comunidades étnicas e relixio as e praticando unha política xenocida con tristes episódios como a matanza de
Srebenica que ob.rigou a EEUU a intervir para forzar unha
negociación que deu lugar a actual Bósnia. Belgrado trata
agora de expulsar aos albaneses da província de Kosovo ao
que previamente privou de todos os seus direito individuais
e colectivos. Só a arma demográfica e o afán da sobrevivéncia deste povo pobre e perseguido fai que Milo evic non poida de enrolar sen custos a limpeza étnica en Ko ovo. A comunidade internacional non pode permitir un novo xenocídio ás portas de Europa. As xogadas do líder érbio xa on
moi coñecidas e, sobre todo, o kosovares e tánse a organizar
dificultando a acción represora das tropas de Belgrado.

Unha muller salouca sobre o cadaleito do seu home no Norte de Albania.

'A hist6ria dos Balcáns e unha
sucesión de asasinatos e violacións
masivas que mar_cou de xeito
1ndelébel aos sobrevivintes"

A Confederación lntersindical
José Malvar Construcciones ten
Galega ere que Thais de Picaza
un capital social de me.is. millón
aproveita a crise para ·encetar
de pesetas. En 1996 declarou
unha redución do cadro de pérunha facturación referida a ·i 995
soal amparándose na necesidade 8.309 millóns ~ de pesetas,
cun resultado netb de 146 mide de levar adiante· unha reesllóns en pardas e nuns benefítruturación que non seria máis
cios menos amortizacións cun
que unha saida exclusivamente
laboral á crise. A empresária
saldo negativo de 17 millóAs de
Realmente, é complicado defender a intervención noutros
mesmo chegou a suxerir algun
pesetas. Os resultados de i 996
países pero ao ver a actuación dos talibáns en Afganistán e.
indican unha facturación d-e
tipo de acorde co Comité para
a situación en 'Kosovo non procede cruzarse de brazos e
conquerir algunha rebaixa no
9.182 millóns de pesetas, cun
mirar para o~tro lado. Os dereitos humanos básicos deben
resultado . neto positivo de 11 O
custe das baixas laborais, emprevalecer
en calqueira lugar do planeta e hanse de artellar
pregando ·como argumento a inmillóns e uns benefícios menos
os mecanismos e instrumentos axeitados e eficaces para
suficiéncia de recursos econóamortizacións de 275 millóns.
que ninguén poida violalos impunemente.•
micos para afrontar un has inSobre i 997 e o que vai deste
de.11111Lz.C!9lQ0[ _11J9L~l~v_a_d_a_s.:. A ___a_n__o_Q_~Q_lJªL9é!c!°-~J?9~!l~<?_S_:~ .-- ----------------- - -------·-· _____7 __ ______ . _ __ _____ _ ____ -- ·- __ _____
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Desviaríanse para as oliveiras 2.1 OÓ millóns de fundos comunitários destinados ao sector gadeiro

Aministra de Agricultura abandoa
o vacún de carne a cámbio dun acordó para o acei~_
90- P. CASTRO

O pasado Venres 26 de Xuño,
Franz Fischler, aceitaba un
incremento do 13,4% da cuota de produción de aceite de
oliva para o Estado español.
Para chegar a este acordo, a
ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, renunciaba a
solicitar un incremento das
primas para o sector de vacún de carne. O SLG ven de
denunciar o uso do sector gadeiro como moeda de cámbio
e advirte das graves repercusión s que terá para a economía galega. Lídia Senra, Secretárla Xeral do SLG, anunciou a convocatória de mobilizacións para o próximo mes
de Outubro, que poderian
adiantarse se a consellaria e
o ministério manteñen a sua
intención de abandonar o
sector gadeiro a sua sorte.

Xosé António Orza.

PSOE e BNG rexeitan
o pacto das centrais
estatais coa Xunta
O Conselléiro Xosé António Orza defendeu o pasado Luns 29 _
de Xuño os catre preacordos
acadados entre a Xunta,
CCOO, UGT e os empresários.
-O responsábel de Economia in- formou tamén que a mesa de
negociación seguirá a
funcionar até Outubro. O Consello Nacional de CCOO anunciou o mesmo día que asinará
os preacordos logrados. A oposición parlamentar, sen embargo, rexeitou a proposta do PP.

"É tremendamente. grave o feito
de que a ministra estea disposta
a sacrificar o sector de vacún de
carne porque detrás viria o do
leite e o gadeiro en xeral", aseguraba Lidia Senra tras coñecer
o contido do pacto acadado pala ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, en Bruxelas. Un
acorde no que , segundo a representante sindical, "se utiliza
ao sector gadeiro como moeda
de cámbio do sector do aceite".

loyola del Palacio, ministra de Agricultura, recoñeceu que o vacun saia

A titular de Agricultura aceitaba
renunciar á negociación do incremento das primas de vacún de
carne para que Bruxelas aprobara o aumento da cuota de aceite
de oliva. Con esta negociación,
de Palacio consentia desviar cara o sector aceiteiro uns 2.100
millóns de pesetas dos orzamentos comunitários destinados, nun
principio , a subvencionar o vacún de carne do Estado español
e Portugal. De confirmarse definitivamente que non se van incrementar as primas para este
sector, corren o perigo de desaparecer, segundo o SLG, máis
. de 30.000 explotacións.

p~xudicado.

do que quedarán sen axudas no
estado español e de 11 .580 no
caso de Portugal. O aforro destas primas chegaria a·os 1 .050
millóns de pesetas ao ano nas
duas seguintes campañas, acadando o total de 2.100 millóns de
pesetas a derivar para o aceite.

a produción galega, polo que o
SLG demanda o seu cese inmediato. "Déixase levar pelas decisións que tomen os conselleiros
de Agricultura da Cornisa Cantábrica, cando polas circunstáncias de Galiza tiña que tomar a
iniciativa neste foro" .
·

Diante do desinterese amasado
tanto pela administración central
como autonómica, o SLG mantén
a esperanza de que o estado viciño non acate estas condicións e
presione para que se concedan
as primas, xa que cun intento de
negociación do governo portugués, poderíase ver favorecida a
produción cárnica galega.

Sen supertaxa .

poderian pór en perigo a negociación da OCM do leite prevista
para a Axenda 2000, xa que deslexitimária_o argumento ·de que o
Estado español precisa dun incremento da cuota que ten asignada na actualidade.

Cobro por marcaxe

O SLG solicitara unha entrevista
ce conselleiro de Agricultura,
Castor Gago, para coñecer a estratéxia que seguiria a Xunta no
proceso de negociación para a
defensa dos intereses galegas
ao tempo que oferecia o seu
apoio á consellaria nas suas
xestións. Pola contra, o titular
de Agricultura non só rexeitaba
conceder a entrevista senón que
deixaba en mans de Madrid a
negociación, ao tempo que desmontaba todos os foros de diálogo na Galiza, nomeadamente a
Mesa do Leite. Para Lidia Senra,
os resultados acadados pela ministra demonstran a incapacidade do conselleiro para conseguer acordes beneficiosos para

Segundo Loyola de Palacio, esta
decisión non implica o abandono, senón o aprazamento da
concesión das axudas ao vacún
de carne. Na mesma liña manifestábase o conselleiro de Agricultura, Castor Gago, quen trataba de minimizar as repercusións
que terá para a gadeiria galega
canxear a cuota do aceite pelas
primas de vacún. Mália esta afirmación, barállanse unhas cantidades de 46.228 cabezas de ga-

O SLG tamén ven de denunciar
que á consellaria de Agricultura
Ao tempo que se coñecia o acorpretende introducir un novo sisde para o aceite de oliva, facíase
tema de identificación dos xatos
público tamén que na campaña
e cobrar 400 pesetas por cada
97-98 o Estado español non reun, cando non existe nengún dobasara a cuota láctea asignada.
cumento que exixa este cobro.
Mália ser cifras provisionais, o
SLG indicaba que detrás desta
Baixo o lema "Por un servizo de
control de marcaxe dos animais
información "agáchanse os intepúblico e gratuito",. a organizareses eleitorais do PP". Segundo
ción agrária ten convocada unha
a representante da organización
labrega, do que se trata é de. manifestación en Compostela
para o próximo 17 de Xullo.
"evitar conflitividade social" cando se elaboren as candidaturas
Nestes momentos estase levando
para as eleicións municipais.
a cabo a campaña de saneamen"Esta política demonstra que o
to do gado e a marcaxe dos xatos
asunto da multa manéxase en
función das suas necesidades". . nades a 1 de Xaneiro deste ano.
Obdúlia Aira, coordenadora naO estado español teria producido
cional do sector do aceite, explica
un 0,70% menos do total da cuoque con esta campaña trátase de
pór aos xatos un pendente identita de produción láctea que ten
ficativo na orella e abrilles un paasignada. Traducido en cifras, a
31 de Marzo do 98, terianse prosaporte para que saber o moviducido 5.414.150 toneladas de
mento que teñen. "Cobran as 400
leite, 37.914 por baixo da ClJ..Ota , pesetas directamente os veterinários, por suposta orde da contotal. Sen embargo, Lidia Senra
sellaria e se os gadeiros se negan
asegura que a produción galega
a pagar ameázanos con non fateriase incrementado nó mesmo
cerlles o saneamento", indica.•
periodo. Estas cifras, ao Jempo,

MA'.':LIEL V EIGA

A moeda única ten menos reglas que o· boxeo
A moeda única representa a entrada en vi,
gor dun tipo de cámbio fixo nun espácio
sen unión política e social, nen normas
económicas e laborais uniformes. O merca,
do tende a ser impecábel coas economias
máis febles. A modificación do tipo de
cámbio representaba antes unha defensa
contra iso, un instrumento en poder dos
Estados que de?aparece. Agora a única ar,
•
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ma para competir será a de degradar as
condicións laborais e sociais da ddadania.
A estabilidade da moeda vai exixir ademais
á desaparición do déficit público, o que da,
rá lugar a importantes recortes de gastos en
infraestruturas, prestacións sociais etc., é
dicer naquelas políticas que habitualménte
serven para reequilibrar as zonas desfavore,
ciclas .
~

....._ .._ -

-

... ... - . ••: ... -4.. ,..

O boxeo non deixa competir a púxiles de
pesos diferentes, para iso se inventaron
distintas categorías: mosca, pluma, mé,
dios, lixeiros, pesados. Sen embargo, o bo,
xeo non é un deporte recomendado por,
que, pésie a todo, resulta rnoi duro. A mo;
ed a única é o boxeo con menos reglas. A
Galiza dos moscas competirá coa Alema,
ña dos p esados. •

PSOE e BNG votaron en contra da reasignación de 7.000
millóns do plano de emprego.
Xesús Vega, do BNG, negou
que-exista .un plano de crecemento e emprego e xulgou
que se trata dun "rótulo que
se lle pon ás asignacións
orzamentárias do 97. Abe! Caballero coincidiu nesta
apreciación e declarou que os
. preacordos mencionados polo
conselleiro "chegan sen apoio
real, nen politice, nen social".
O representante socialista
destacou que dos 7.000
millóns, "a Xunta só destinará
150 á indústria e 393 ao turismo". Caballero acusou á Xunta de "practicar a simulación
permanente.". O deputado do
PSdG afirmou: "Eu sabia que
non era posíbel pactar porque
ternos políticas económicas
· distintas". Orza, sen embargo,
mostrou a sua confianza en
aumentar os acordes parciais
con CCOO e UGT. •

O Estado español ocupa
·o terceiro lug~r na UE
en economia sumerxida
Entre o 10 e o 23% do
Produto Interior Bruto xerado no Estado español
corresponde á economia sumerxida, segundo dados recentes fornecidos pola Comisión Europea. Estas cifras
só se ven superadas polas
de Grécias onde a economia
sumerxida abrangue entre o
29 e o 36% do PIB e ltália
(entre o 20 e o 26). A média
da Unión t;uropea situase entre o 7 e o 16%. Os sectores máis afectados son a
mocidade, as mulleres e os
inmigrantes. Os altos níveis
de subcontratación e o limitado control público faci1ita
· este importante peso da
economia ilegal. Por secto, res os máis propensos a
non declarar son os que
compiten através dos baixos
salários como o textil, a hosJeleria, o comércio ao por
mer.tG)r e.a construción.·• .. '• ·.,
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A-xestión dos fundos da prexubilacións será entregada aunha empresa.privada

Bazán ameatado por -un duro axuste laboral
O Plano de Empresa de Bazán,
recen-t eniente apresentado,
pers_egue -seg1:1ndo o B.NG"un duro axuste laboral .e a
redución da capacidade produtiva das tres factorias,. con
especiais efectos negativos
para o ~mprego na de Ferrol".
O Plano, segundo o deputado
do BNG Francisco Rodríguez,
"non é merecente de tal nome;
é só un folletiño descriptivo dos·
obxetivos que se perseguen" e
non pretende en nengun momento "potenciar ou . diversificar
a produción das factorias".
O representante nacionalista no
Congreso, _que foi convidad.9 é;l
manter unha reunión na sede da ·
SEPI co seu vicepresidente e coa ·
direción de Bazán, destaca que o
plano redúcese a indicar as baixas !abarais previstas até o ano
2000 que afectarian a un terzo
dos empregados actuais. Rodríguez, que se entrevistou durante
duas horas con Joaquin Clotet,
presidente da SEPI, xulga que se
Bazán estarti. ocupado ao 100%
no 2002 será porque se reduciu a
sua capacidade produtiva.

Forte investimento ·
en prexubilacións
O Plano, segundo o deputado do
BNG, agacha o diñeiro que comprirá destinar ás prexubilacións
que se van negociar cos sindicatos. Até o de agora, os pasivos
históricos derivados dos axustes
de persoal superan os 53.000 millóns de pesetas, aos que haberá
que incorporar o custo das medidas sociais derivadas das novas
prexubilacións por un total de
70.000 millóns de pesetas. A
xestión dos fondos das prexubilacións será encargado a unha empresa privada. Rodríguez pergún-

tase se en vez de gastar ese diñe i ro non seria máis positivo
"manter o persoal actual, reducir
o absentismo e incrementar a
produtividade atraveso da diversificación das factorías e· aquilatar
máis a marxe dos contratos".
O plano apresentado non canta
tampouco cun marco orientativo
de previsións en relación coa
construción naval militar na UE,
ainda que os responsábeis da
SEPI rec0ñecen que este. é un
·tema pendente.
'
·.

Nov·10AOES

saltarse este contrato ao en· Segundo a SEPI , Bazán é unha empresa "plenamente comcargar cada vez máis carga de
petitiva" e "moi cualificada tectrabaUo a empresas subcontratadas, caso do actual programa
noloxicamente'', o que semella
de fragatas F-100 .
en contradición co argumento
de que a única saida para a
A maior parte
escasa actividade actual do
grupo é a redución laboraL Badas baixas en Ferrol
.zán réxese por un contrato co
~inistério de Defensa que ten
Do total de baixas previstas na
a exclusiva da demanda de traárea das plataformas , 1.230
ballo a estas factorías e impide · corresponden a Ferrol , 468 a
a diversificación da empresa
Cartaxena e 209 a Cadiz , o
_en direción á pr9dución civil,
que representa un total de
pero -ademais ·Defensa está a
1.907. O cadro final de persoal

O E A .N O S. A T E R R A

no 2.002 ser ia en Ferro! de
1.833 persoas, en Cartaxena
de 868, en Cadiz de 705 , conformando en total 3.406 operários. A estas baixas hai que engadir ás da área de propulsión
(motores e turbinas) por un total de 374, ficando o plantel
neste departamento en 643 no
ano 2.002. Na área de sistemas e armas as baixas serian
de 50 e o persoal final seria de
365 persoas. No departamento
de reparación , 391 baixas e o
plantel quedaria en 461 . +

Aoposición solicitará a retirada
das sancións ~os gandeiros

As .tecedeir~s do furrze.
Historia da Fábrica de Tabacos da Coruña
de Luís Alonso Álvarez · .

A historia do maior dos establecementos industriais
. de Galicia ata a Guerra civil. O autor refunde a
·interpretación clásjca do móvemento obreiro coas.últimas
tendencias his_toriográficas. Así, cobran protagonismo nori
só as condicións de traballo e as actitudes sociais:e
sindicais das cigarreiras, senón tamén as estratexias
empresariais e a evolución dos espacios ind_ustriais, a
· propia historia urbana, as decisións do gobemo central e o
contexto internacional.
COLECCIÓN CAMPUS

A ·

E DI C I Ó N S

ABOSADll.llA

Os grupos da oposición no Parlamento de Galiza -BNG, PSOE
e EG- coincidíron á hora de receber con receptividade a campaña do Sindicato Labrego Galega contra a presión exercida
sobre o sector agrário e anunciaron que solicitarán a retirada
das sancións administrativas e
multas impostas como consecuéncia das tractoradas de Xaneiro e, Marzo do presente ano.
Representantes do SLG encabe ..
zados pola sua secretária xeral
Lídia Senra reuníronse o dia 29
e 30 con membros dos distintos
grupos da oposición parlamentária ademáis do Valedor do Povo
co fin de facelos partícipes da
campaña encetada para "paralizar a estratéxia que pretende o
peche dé explotacións e que
afecta ás labregas e labregos en
particular, máis .tamén a toda a
sociedad e galega en xeral". O
SLG defendeu en todo momento
a sua oposición ao peche de explotacións e á perda de direitos
dos titulares das produccións.
Os tres grupps-.d¡:¡ .oppsición .con- ,

firmaron a sua intención de solicitar a retirada das sancións e
multas impostas despois das
tractoradas do presente ano asi
como demandar do goberno da
Xunta "que paralice todas as medidas de presión que se está a
exercer desde a administración
sobre o sector agrário de Galiza"
segundo concluiron no SLG.
Por outra banda, as xestións
efectuadas diarite do · Valedor do
Pavo levaron a que o responsábel desta institución se comprometera a xestionar o levantamento das presións diante das Consellerias que están a efectuar
esas medidas administrativas. O
Valedor púxose asimesmo en
disposición de remitir ao Oefen- .
sor del Pueblo todos os asuntos
referidos aos sector que sexan
competéncia ou dependan da actuacións do Goberno Central.
Formando parte da mesma
campaña o SLG teñen previsto
entrevistarse o próximo venres
3 de Xullo cos representantes
de asuntos agrários do Partido
~ · 8ul~r.. ~
_. •..,, •
~

ECONOMIA ·
2 DE XULLO DE 1998

15

ANOSATERRA

Nº 837 - ANO XXI

Segundo oSLG, _incrementará as práticas caciqüis··eserá máis difícil acedera elas

A UE eliminará subvencións di~ctas á agricultura na Galiza e
dará axudas a t~vés ·de planos.como ·º Léader
As reformas estruturais que
prepara a Unión Europe,a na
agricultura van orientar as
·axudas que o campo galego
recibe cara o que chama
apoio a medidas agro-ambientais, que vai canalizar a
meio de fundos estruturais
para proxectos de desenvolvimento local e comarcal como os planos Leader ou Proder, de xestión indireita. Este
modelo por unha banda provocará incorrer en práticas
caclquis e pola outra levará
as axudas a outras latitudes.

becerros menores de dez meses
non hai cartas europeus ..
Para compensar estas defiqién- .
·ciase os recortes, a UE camufla
as axudas por meio de mecanismos como os planos de <;Jesenvolvimento local e comarcal como
Leader ou Proder. Neste sentidó,··
as reformas da Axehda 2000 prevén manter este tipo de pfanos
pero relacionar as subvencións
ás medidas agro-ambientais que
se desenvolvan para manter os
ecosistemas comarcais.

Xestión indirecta
As reformas que afronta a Unión
Europea en matéria de subvenO problema estriba en que funcións á agricultura dentro da
dos como os planos Leader ou
Axenda 2000 , e que están en
Proder son axudas indirectas
proceso de discusión , prevén
que xestionan fundacións e oumudar as axudas que reciben
tras institucións .de carácter pouco transparente que na Galiza
economías de zonas que son obteñen demonstrado unha orienxectivo prioritário, como a Galiza.
Os recortes que
tación caciquil. ·
afectan a todos os
Moitas veces, as
sectores regulasubvencións obedos, como son o
decen máis a raviña, o vacun ou Axestión
zóns. de tipo políos cereais, nal tico que a critéindirecta
guns casos condirios obxectivos e
cionan futuras
sempre están .redos
planos
como
subvencións com1a c ion ad as con
p le me nt ár ias en
tutelas eleitorais
o leader impide
base a unhas medos organismos
un control
d idas agro -amxestores.
bientais relacionademocrático
Para Xosé Mad as coas refornuel Puga, secremas agrárias. De
das
axudas.
momento, a UE
tári o de Organisó discute a prización do Sindimei ra fase e os
cato Labrego Gacámbios pactados
lega, as medidas
só afectan ás reprovocan un ded u ció ns dos resarraigo dos siscursos. Unha setemas produtivos
gunda fase da
e moitas veces
Axenda 2000 esos cartos van
tará dedicada á ampliación da
de$tinados a. pagar favores políticos ou a obras de duvidoso inteUnión Europea -os recortes de
rese económico e social. En poufundos prevense para dotar de
cas palabras: as máis das veces
recursos aes países destinados a
as axudas traen como conseesta ampliación-, e a terceira aos
orzamentos, para os que hai uncuéncia o desmantelamento dos
sectores -produtivos en lugar de
ha proposta elaborada pola Coafortalalos. A razón mm é outra
misión que contempla o recorte
que o deseño de país que a·.
das axudas directas e a canalizaUnión Europea tén para Galiza e
ción de fundos de forma indirecque resposta a un modelo no
ta, ainda que globalmente non
que o turismo rural e as explotahaberá unha simples transferénción forestais han substituir á
cia de recursos das axudas direcagricultura.
tas ás indirectas, senón que en
total reduciranse os cartas para a
"Cremos que ten que haber unagricultura. De todos xeitos, ainha política agrária, pero estada non se coñece que orzamento
mos en contra·destas medidas e
corresponderá a cada partida.
pensamos que teria que haber
outras ; como axudas directas
En xeral as axudas agrárias
-expUcou Puga-. Estamos pola
dentro do Estado finalmente non
intervención, pero non através
van dirixidas á Galiza. Paradoxide cotas, senón por mecanis camente, mália o noso país ser
mós· que controlen aspectos coobxectivo prioritário, comunidamo. a calidade".
des como Catalunya ou Castela
marchan con máis fundos por- .
Derivado da conversión das axuque os critérios de concesión
das directas en indireitas ven un
das axudas benefícian a esas
zonas. Un exemplo dase nas
problema a maiores, que é a caaxudas ao vacun para vacas nopacidade para aceder aos fundos dos programas de désenvo1-·drizas e machos. Destes últimos
Galiza ten a maior-cabaná de to- . vimerito rural. Desde que o Esta- do o Estado, pero os cartas van
do español entrou na Unión Eúpara Catalunya,· Aragón, Castela · ropea ·tense demonstrado que.
e Andalucia. Nas duas primeiras
as administracións galegé;ts non
comunidades débese aos criaeran quen criar os mecanismos
deiros que teñen e nas duas últipara atraer eses fundos e si o famas ás ·gaderias de touros. Pocian oulras comunidades .meno's
necesitadas. En realidade, a '
rén, para a Galiza non hai sub. vencións porque o mercado non
condición de periférica da Galiza
dificuldaria a transmisión de infoaceita que os becerros teñan
májs de dez mes'es e pa'ita· '&S- -· máé't0n-cfe'Sa?f BráXefá§.1.+1f :?1ij G'-'

Destinadas a facilitar a ampliación de estudios ou a
realización·de proxectos de investigaci,ón en centros
de recoñecido prestixio

EN· ESPAÑA

ou·NO ESTRANXEIRO

- - - - - DOTÁCIÓN E DURACIÓN _ _.....__...._

Cada be_ca cubri rá tod6s os gastos de matrícula,
seguros, aloxamento, viaxes e outros gastos corren~es
por .un .períodq máximo de doce meses, prorrogable
·por outros doce meses.
- - - - - - SOLICITUDES - - - - - - -

disponibles en calquera oficina de CAIXAVl.GO, así
como- as bases nas · que se ·detallan condicións,
documentación a presentar, abrigas do candidato e
criter~os . de sel.ección.
·
O prazo de presentación finaliza o 15 de xullo de 1998 .

Caixavigo
Coa colaboración do Consello Social da Universidade de Vigo
':1..
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MANUEL MERA

Traballadores

.

,.

~

cións ·e a Xu_ntá ten capacidade para actuar,
A mundializq.ción económica, as políticas de
de 60.000 quilómetros cadrados ~ ·7 millÓns
pero fáltanlle azos e proxecto de país. Até
de perso¡is: Unha ~tea que ten grandes vendesenvolvemento baseadas na eXportació:µ .e
a,gora govemou de xeito seguidista das directaxas: unidade xeográfica; lingua común,
a concentración de riqueza están a dar como
trices exteriores, se exceptuamos algímha
economia complementária. e certas eivas,
resultante unha situación de sobreprodución,
como os anos .de aillamento imposto, a de- _viaxe escéntrica a Líbia ou Irán,- motivada
á que se lle busca resposta a i:ravés da corripependén~ia de distintos F.stados; etc ·
titividade. Hai dous modos de competir: os
polo interese dalgunha empresa ou sector:
. Viaxes que mesmo poden ter un carácter
baücos salários ou o avance tecnolóxico. A
En maior ou menor medida estas ideas son ·anti-imperialista, pero que quedan na anécmaior parte das veces súmanse ambos eledota qestinada a cobrir as apariéncias e que
compartidas por todos os partidos, pero na
mentos. Este marco provoca sempre unha sip~ctica non sé lle adica
·
.·
non son fro1to dunha
tuaciól) de incertidume, sobre todo para o
actuación planificada.
esforzo. O des.envolvetraballador e tamén para o pequeno e mediano empresário, ainda que en me.nor me-dida.
mento do mercado inA FALTA DE VONTADE
, Un futuro incerto especialmente para os paiterno e as políticas de
POLÍTICA DA XUNTA.
ses periféricos e rríesmo para as _poténcias de
fomento da,s exportaNon hai dúbida de que
segunda or<le. .O modelo que analizamos ven · cións rion están planificadas. Pártese da idea
de sofrer unha terríbel experiéncia no suleste
a Xunta de Galiza careasiático, onde acaban de pechar centos de
de que o mer¿ad.o e as
ce de competéncias en
sectores básicos, como o
empresas e se perderon millóns de postos de
empresas deben actuar
traballo en- poucos·. meses (m~is de 800.000 · con independéncia abgandeiro, pesqueiró ou
en: Tailándia, 5.500.000 en Indonesia,
sohit::i e de que a· Xunta
naval que sofren as limi500.000 en Corea, etc.). Remataba así, traxitacións impostas pola
só debe apoiar ese labor
camente, unha experiéncia económica que
Unión Europea . Mais
através de liñas de cretamén resulta evidente
era posta como ~xemplo eri todo o mundo.
to. O mal resultado está
·deb~
á vista; mália a inmensa
· que a presión social que
Debemos ter en con ta as imposicións do ton--riqueza do país. Cómpre
se produce cando se pretexto no que nos movemos, pero tamén saber
ante todo contar cun
tende privatizar Barrecales son as limitacións que t~n o modelo, paras, cobrar a supertaxa
proxecto de nación,·pora evitaimos cair nos· mesmós erros doutros
· láctea ou pechar Alva- .
ñerse de acordo sobre a
paises. Dos problemas no suleste asiático de..:· direción na que quererez, non ten' unha comos ir, sobre ps sectores que hai qµe pular e,
. bemos quitar como exgeréncia que hai que
rrespondéncia semellante por parte do execupor último, facer unha distribudón territorial tivo galego. Non hai por. tanto unha defensa
abrir a economia aos mercados _exteriores_o
menos posíbel, a fin de evitar que o nivel de
harmónica do de8envolvemento.
coerente e a todos os niveJs dos sectores pro· vida dos galegos e unha grande parte do em-·
dutivos: E de pouco vale abrir novas empresas
prego dependa da coxuntura internacional ou - Compre planificar para compaxinar no' tem:
e mercados cando, ao ·mesmo tempo, están a
do .interese momentáneo dunha ou várias
po apertura exterior con dinamización do· desapare~er miles de postos de traballo en
multinacio~ais ou fondos de investimento.
mercado interno, a -fin de evitar que quedesectores básicos da economia. Nis to tamén
Non é fácil co.nquerir isto, máxime cando os
mos totalment.e e:(Cpostos á corñpeténciá ,focómpren cámbeos, se queremos evitar que se
ránea e que custe menos levar ·un produt@de
galegos non controlamos os mecanismos eco.repita, por exemplo, a perda, en apenas catro
ñómicos internos' fundainentais e ademais esMadrid a"Lugo que de Vigo á cidade da_ ~u
anos, de 20 mil explotacións gandeiras, perda
tamos obrigados a abrimos ao ext~rior para
ralla. Pero ademais, e dentro .da política de
que aumentou a lexión de desempregados e
manter a produciQn e o emprego, candp .me- . sustitución de importacióhs, hai moitos serdespovoou grandes án~as do interior. ·
nos naqueles sectores nos que somos máis
vizos xerádores de emprego, córrio os a'eroportos, onde hoxe ·Madrid mantén o monocompetitiv9s .. Pero, ainda que en apariéncia
Cómpren, ademais, outras medidas ·para poresulte cont raditório, pódese pular, ao mesmo
pólio dos vos internacionais, nos ·q~e Galiza
tenciar a economia interna, como son unha
tempo, por unha economia máis competitiv'.l
distribución. máis equitativa e soÜdária da ripoderia contar cun; centro alternativo." Cone capaz de acadar maióres COtaS no mercado
cretamente, Santiago de Compostela podequeza e do traballó. Estou a .f<!lar da redución
exterior e pola sustitución de importacións e
Úa cumprir este pap~l .se estivese unipo ao
da xomada laboral e de que os desempregao aumento do mercado interno.
aeroporto mediante tren e este enlazase con
dQs sen nengun ingreso ~eciban unha renda
todas ascidades. Canto tempo e diñeiro non
básica, a cámbeo da cal realicen traballo soUN MERCADO MÁIS SEGURO. G mercado
se aforraria? Canto emprego se xeraria? Pocial e cursos de formación. Medidas deste esinterno é máis seguro, éstá menos condideriamos alongar ós exemplos -a outras matétilo non só representarian un benefício para
cionado por forzas que non controlamos e
rias; como a cultÜra, onde a língua própria
todos os cidadáns, x~ que méllorarian serv,iternos unha visión completa sobre el. Uh
dific-ulta a competéncia exterior. A prensa,
zos básicos existentes e outros hoxé non
mercado. interno que debe ser visto cotno
rádio. televisión, edición de libr,os e discos
atendidos (por exemplo, os relacionados coa
un espácio amplo, constituido polo norte
proporcionan ademais miles de empregos.
ecoloxia, terceira idade· e infáncia), senón:
de Portugal, Galiza e áreas límít rofes de
que ademais favorecerian o aumento do
A stúrias , León e Zamora. Unha superfície
Sobre estas actividades non existen limitaconsumo nunha franxa de lll~rcadorias de

'A.crise asiática

demostra que
a caractetística
princ;:ipal do actual
modelo económico é
a·incertidume e que
· a resposta
ser
a potenciación
do mercado interno"

calidade média, producidas den tro do país.
Medidas deste tipo, adernais de solidárias,
reducirían os problemas d e violén cia, a
caída da natalidade e servirian de motor
económico , de modo similar ao papel xogado no seu dia polo New Deal de Roosevelt.
REORIENTAR A AXUDA PÚBLICA ÁS EMPRESAS. Nunha situación de enorme com-

petitividade , na que se xoga o futuro económico de Galiza, é preciso que os poderes públicos estean á altura do momento . Pero
non é o millor camiñ.o a subvención universal ás empresas , empregando co mo argu mento a contratación e o desemprego, cando o que se fa i é transferir d iñeiro de todos
(especialmente das rendas alariais ) a aquela'S empresas que teñen unha economía saneada e contribuir a5 i a unha preocupante e
inxusta concentración de capital e de benefíci os e a unha competén cia de leal con
aquelas empresas que non estean en expansión ou pasen por un mal momento. O d iñ.eiro públic , que n n abonda, deb empr garse dun xeito máis raci nal. Débe e inv tir ali onde sexa n ecesári para evitar o peche dunha empresa fundam en tal no tecid
produtivo (Álvarez, Santa Bárbara, Massó,
etc.), ou naqueles casos n s que e trate
actividades estratéxicas ou polas qu c n vén
pular. Na contratación, non se debe premiar
a qu~n fai un contrato füco, senón castigar
cunha maior presión fisc;al a quen acude sistematicamente a contratación temporal.
O emprego en Galiza segue a deteriorarse,
porque a economia galega non vai ben, ainda que as cifras macroeconomicas e as grandes empresas teñan bos resultados. De pouco
serve gañar 20.000 empregos asalariados en
1997 -cando o prezo do petróleo está babeo e
o dólar alto o que fai máis competitiva a no- ·
sa economia- se ninguén pode asegurar canto \rai durar esta situación e levamo-s perdidos desde -1990 nada ·m.enos .. que 120.000
postos de traballo. De pouco serve aproveitar
algo das vacas gordas se ternos un 20% de
parados e un 35% dos contratos son eventuais, se un 50% da povoación activa está no
paro bu ten un emprego precario, sen sumar
a estes dados as difíceis condicións de vida
que padece a maioria da povoación rural.
Cómpre un cámbeo político, unha mudanza
·de rumbo no económico ~ un proxecto progresista e solidário de país . ~ .
MANUEL MERA

é presidente da CIG
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As·causas dos éxitos efracas9s das:seleccións

Competir non éxog~r .·.
"

I

¡.

¡

~

.-

As grandes manifestacións dos espectáculos deportivos
baséanse na competición,
non no xogo. No campionato
do mundo de fútbol repétense case sen variación as
mesmas seleccións nas últimas fases. Ao final case
sempre gañan os mesmos.
"Que é o fútbol?", pergúntase un
tarambainas. "Un xogo no que 22
persoas corren detrás dun balón
de coiro, patada vai, patada ven,
zorrega para aquí, volta para alá
e, ao final, vai e gaña sempre
Alemánia". Este chiste, m\>i popular nos últimos dias, ilustra nidiamente a realidade do espectáculo
fútbolístico ao máximo nível.
O fútbol no Mundial perde totalmente a sua faciana de xogo
evoluindo por mor dos intereses
esonómicos , políticos e máis
emocionais que se moven ao
seu carón, até converterse nunha mera competición na que a
pelota, as reglas e o aspecto deportivo só son unha disculpa ou
un xeito de conseguir a vitória.

Son equipas , como a Nixéria
que gañaron unha Olimpiada,
do mesmo xeito que Portugal é
unha poténcia nas idades primeiras do fútbol e fracasa logo.
A estas idades, por moito que
os treinadores se encazurren en
agrilloar aos xogadores , estes
ainda disfrutan, xogan, mesmo
asumindo as tácticas coutantes.

Xogadores
con repentenexo
Ocorre o mesmo que coas novas
estrelas do fútbol que, cada vez
aparecen máis novas. Son aqueles que se atreven a realizar o
que intuen. Hai moitos que tamén
saberian facelo, pero non se atreven. Só uns poucos teñen o repentenexo de revelarse contra o
uniformismo, de crear espectáculo, de emocionarse co balón nos
pés e esquecer do treinador e,
por un instante dos compañeiros
e dos espectadores. Foi o caso
de Raul. Está a ser o do inglés
Owen que, con tan só 18 anos
íase convertir na másima sensación do mundial se non se cruzase diante Arxentina e os penaltis.
(Miles de afeizoados e comentaristas lamentan a eliminación dos
ingleses porque "nos quedamos
sen ver máis a Owen", afirman).
Pero non tardan en perder esa
frescura os xogadores. As mar~
cas comerciais pídenlles "xenialidades" en cada acción até convertilos
en estériles
competitivarJ1......,. '1!l !J J :J ,, 1,.,<.t J~
hHJry{ J J' Jf,:\l'~,.
'"l.

~

Outros xog.ádores que destacan
11~-5. mimc;iiais de_fútlJol son os
que· xa van de .retirada. Aqueles
que poden .s er eles fl1esmos.
Que sabore_an ·o xogo. E o caso
de Michael Laudrup, .como foi o
de Hagi e o·do resfo ·dos búlga.:
ros hai . catro anos; mágoa que
agora !les-fallasen as forzas. Estes xogadores saben competir,
pero támén. sori capaces de xogar, de crear sen imposicións.

-0- PUCHEIRO

Só asi se esplica que equipas
como as africanas, que nos primeiros partidos realizan un fútbol
preciosista, ledo, sen complexos,
gañando partidos e apresentándose como as revelacións, cando comeza a verdadeira competición, un contra un, caen irremisibelmente eliminadas. Este é o
caso de Nixéria neste mundial de
Francia. Como antes do Camerun. Desde hai duas décadas estase alertando do xurdir do "poder verde", descubrindo ao fútbol
africano como o dominador dos
campionatos de seleccións. Os
agoiros sempre fracasan.

Manifestación en Vigo
en r~pulsa
olo\asasinato
Jurltjerwiez
Nu~lha manifestación:

- cel brada ás oito da tarde do
Ma es 30 de Xu ño percorreu
1
as ~ as de Vigo para
pro estar contra a violéncia
de énero e en repulsa polo
asa inato da xoven de 23
an~ Laura Elizabeth
Jur ·iewiez, acorrido o
pas do Venres 12 de Xuño.
O esmo diada
manifestación, á mañá,
Tamén saben competir certas
apresentábase no Concello
seleccións. Alemá.nia, ltália e
de Vigo a Rede
Brasil son un exemplo,. .Gomelntermunicipal contra os
zan, case sempre toupenenado
Maus Tratos. Precisamente ·
cos resultados adversos, a ponpoucas horas antes de
to de esmendrell~rse na primei- - ·celebrarse este acto público,
ra volta. Gañ"an pola mínima, de
outro cidadáh vigués moeu a
penalti e pasan as eliminatórias
paus a outra muller. +
· como por inér.cia. Pero esas seleccións acrecentan o xogo cando !les fai falta e acaban. vencendo, sen que resalten os seus
xogadorés, sen que realicen un
fútbol superior aos contrários.
Semella que basean todo na
O insubmiso Manuel
confianza. Eis o factor primor- Rodríguez Castro, xulgado o
dial na competición.
- pasado Martes 23 na
.
Coruña, foi absolto do delito
Unha confianza que se acre· de ·insubmisión á PSS polo
centa mesmo cando van mal as
qué o fiscal solicitaba unha
causas, cando todo semella
pena de 1O anos de
perdido. Non antes dos partiinabilitación absoluta e ··
dos. Esa é a diferé11cia co se250.000
pesetas de multa. A
leccionado español que gasta
senténcia absolutória
todo en fume de carozo antes
ampárase na xurisprudéncia
de cada competición e despois
do Tribunal Supremo e
sempre realiza un papel moito
basease en que ao
máis cativo que o que preconiinsubmiso desde que se lle
zaban e estaba convencidos de
acadar. E, os españois, sempre - recoñeceu a condición
obxector até que tivo que
se. agarran á mala sorte, cando
cumprir a prestación
o problema é a incapacidade
pasaron máis de 14 meses.
para competir. Xa o dixo Gruyff:
Trátase da segunda
"non sei de que se laia España,
absolución deste tipo. Por
nunca fixo nada nun. campionaoutra banda, a ANOC ten
. to". A história, por algo será,
convocada
unha
até cotiza nas casas de aposconcentración o 8 de Xullo
tas de London. +
na Audiéncia Provincial da
Coruñ~ co gallo do xuízo ao
insubmiso Antón Granda!
que se enfrentará a unha
petición fiscal dunha pena
dun ano sufríu un accidente co
de 10 anos de inabilitación
coche cando facia uso privado do
absoluta para emprego e
mesmo. Daquela, Manuel Abeleaxudas públicas ou 3 anos
do, presidente da Depuración ,
de cadea.+
restaralle importáncia ao caso.

·Absolven ao insubmiso
Manuel Rodríguez Castro

mente (caso de De la Peña) e os
treinadores demándalles sacrifícios , xogo de equipa. Atópanse,
deste xeito, pexados, capados
para crear sensación, que é o
motor do seu xogo, o radar que
os guia entre caneas, cambadelas, caneiros e goles. Pero serán
as suas accións , como o gol de
Owen a Arxentina as únicas que
pasen á história, xunto coas polémicas que serviran para criar

DA

TERRA

ASIBAl.l.ADA

_retesias nos anos posteriores.
Esas esixéncias son as que están
facendo fracasar a Ronaldo neste
mundial que todo apontaba a que
ia ser o seu. Ronaldo ten que traballar, bascular, baixar, caerse á
banda, retrasarse para recibir. A
pelota non sempre· está disposta
a circular por xunto sua, ao carón
da área na percura da inspiración.
E agora din que está gordo ...

lévanse recebido queixas na
Depuración que aluden á utilización dó automóbil, con chofer, para fins particulares. O óltimo foi a viaxe a Pamplona
por motivos de saude que Barros realizou a princípios de Xuño, acompañado dun amigo,
empresário e viciño do Porriño.
Coincidiu a viaxe nos mesmo
dias que chagaban os recibos da
contribución na
vila despois dunha revisión catastral que provocou as protestas
vic:lñais.

Na última semana e a raíz do
viaxe a Pamploná, o PSOE provincial dirixiu unha pergunta a
Manuel Abeledo
sobre a ·atitude
de Xosé Manuel
Barros. "Non sei
se o que están
peguntando é
certo. En todo
caso, voltarei a
avisalo como xa
fixen noutras
ocasións", resposBarros, alcalde
tou o presidente.
Semella que para
popular desde hai
os populares na
vinte anos, foi
Deputación, o
perdendo peso no
automóbil e o
organismo provinchofer son só pecial desde os -temDesde hai aproximadamente
quenas prebendas
pos nos qúe este
cinco anos o alcalde de Porri-catro ou cinco
era presidido por
ño, Xosé Manuel Barros, dispón
millóns de pesedun coche oficial a conta da
César Mera .. Cotas ao ano- a
Depuración de Pontevedra. Do · mo o seu convici- Xosé Manuel Barros.
cámbio de que o
seu uso, que está restrinxido ás
ño, o alcalde pemalcalde do Porriño; que non vai
tarefas que Barros· ten tanto coteareano Xosé Castro, mantén
moito polo organismo próvinmo vicepresidente do organisunha série de priviléxios a cámc ia l, non perciba dun xeito
. mo. provincial como por ser
bio de afasrarse do dia a día da
brusco a sua perda de protagomembro do consello de admiDeputación. O automóbil con
nismo dentro do PP.+
nistración de CaixaPonte.vedra,
chofer é un deles. Hai algo máis

Un coche
ofi~ial para
uso privado
do alcalde
·do Porriño

'-----.__,-1
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As concesionári~~
do concello de Vigo
usarán ~ galego

A iniciativa da Mesa pala
Normalización Lingüística o
concello de. Vigo ven de aprobar unha normativa na
que ·se regula o uso do galego
por parte das empresas
privadas que estabelezan
calquer trpb de contrato coa
institución. As empresas
afectadas deberán usar o
galega nos ·contratos, pregos
de condicións, proxectos,
informes, publicidade,
indicadores ou calquer
documento de uso ou difusión
pública que se leve a cabo no
marco do obxecto do contrato.
Antes da aprobación da
normativa, a Mesa recolleu e
apresentou máis de 2.000
instáncias nas que se
denunciaba a falla de uso do
idioma próprio por parte
destas empresas e se
demandaba uñ regulamento
".J
- .-J,.-. ,- 7-1....,.
Clt- ·c:-· --'-;!J_l__.
!V"l.-~, li: i'~1~p~cí¿ic~r¡t \ :, r r;~.l, :.t:l J B.~,
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ETA asasina
en Renteria a
un concelleiro do PP
O pasado Xoves 25 de Xuño
a organización
independentista basca ET A
asasinaba, polo inusual
procedimento da motobo"mba, ao concelleiro do PP
en Renteria Manuel
Zamarreño, que ocupaba .
esté posta desde o pasado
21 de Maio deste mesmo
ano. Precisamente Manuel
Zamarreño substituía ao
concelleiro popular José Luis
Caso, quen tamén foi
asasinado poi a ETA o
pasado once de Decembro
de 1997.
O integrante da ertzaina que
facia de escolta do
concelleiro resultou ferido
leve pola onda expansiva da
bomba. Todas as forzas
políticas, agás Herri
Batasuna, condenaron o
atentado.•

Rafael Vera á saída do Tribunal Supremo.

A UE reclama

,Apareceagora timidamente, por vez prrm.eira, como,vítima

Marey quere voltar
á.choupana na-qUe estivo-secuestrado
senda totalmente inocente como
Segundo Marey.

1983 o Ministério do Interior sacou da sua conta de fondos reAo contrário que nos secuesservados do Banco de España
García Damborenea, daquela
trados por ETA, nos GAL, non
máis de 1.200 millóns de peseaparecen para nada as vítimas.
secretário xeral dos socialistas
tas, en cheques, metálico e divivizcainos, escribiu o comunicaSegundo Marey só era o nome
sas, pero que non figura que redo atribuindo· aos GAL o sedo primeiro xuício contra os
tirasen un millón de francos
cuestro de Marey. Julian Sancrimes de Estado. Un xuizo
franceses, que segundo alguns
no que, cando se está a acacristóbal, engadiu as palabras
procesados deu a Sancristóbal,
bar, os forenses afirman que · "os implicados". Vários docupero non descartaron que pudeo seéuestrado, que quer volmentos escribiunos o procesado
ran sacar ese diñeiro da conta e
tar á cabana na que estivo peFrancisco Sainz Oceja, e outros,
despois comprar os francos en
chado, nunca superará as eivas
nos que os GAL se- atribuen
calquer entidade bancária para
psíquicas que lle quedaron.
dous asesinatos foron obra do · evitar rastros documentais.
policia Miguel Planchuela.
Até de agora Segundo Marey só
As eivas psíquicas
era un nome unido ás siglas
Os peritos · tampouco deixan en
GAL. A persoa _non existia, e
moi bó lugar ao Estado. Os insSegundo Marey está vivo, saltampouco os seus sentimentos,
pectores de Facenda Carmen
vouse do cal co que, seguraos sofrimentos, as eivas que lle
mente, queimaron a Lasa e ZaGonzález, Fernando Romero e
quedaron daquel secuestro.
Álvaro Gascón afirmaron que en
bala. Pero terá eivas psíquicas
Non era unha vítima, era un proceso ou, todo o máis, un instruXA'.'\ CARBALLA
mento_ político. De Marey non
houbo quen celebrase cabodanos da sua liberación como de
Ortega Lara. Nen se reeditaron
vídeos realizados pala Guardia
Civil. Os seus captores, .os que
Amar vai de paseo a Exipto, Israel e Palestina. Ali onde a diplomá~
estaban dispostos a matalo,
cia anda nas beiras da violéncia e a guerra, onde un território está .
"cumprindo ordes", están en liocupado e os -seus habitantes sometidos á cotidianidade da miséria,
bertade e, moitos aplausan, que
alí onde un primeiro ministro Nateniahu, acusa ao presidente do seu
. lle pediron perdón. Os instigapaís, Weizmann, de "amigo dos árabes", as obviedades do presidente
dores políticos e policiais sedo govemo español dan ganas de chorar.
guen a f~cer gala de patrioterismo, mesmo sacando peito.
As suas intervencións no exterior van camiño de converterse nun
Os calígrafos declaren ante o
contínuo de parvadas. Primeiro lanzou o alarde de que Fidel Castro_
tribunal que se ratificaban nos
tiña que mover peza, enroque que lle costou perder posici~ns comer~
seus anteriores ditames identificiais e ficar un ano sen embaixador na Habana. Ao final, morto xa
cando a letra de vários dos proMas Canosa, fo¡ el o que houbo de coller outravolta o paso. Nos cucesados en distintos comunicames europeus máis decisivos, por exemplo o do euro, tiveron que esdos de reivindicación do seperalo para que saise no foto. Se ainda fose para marcar unha distáncuestro e en notas sobre outros
cia ou anunciar unha presión en temas de calado que estaban a ne~
atentados dos GAL. Non eran,
gociar (as reformas do aceite, do viño ou do ·plátano), pagaria a pecada vez queda máis demostrana, pero todo parece indicar que é torpeza, vistos os resultados acado neste xuizo, uns políticos e
·dados por Loyola de Palacip.
·
·
policías que actuaban ás arroutadas, mesmo para salvar a vida
Agora, cando o actual govemo israelí incumpre sistematicamente
dun compañeiro como Enrique
todo tipo de acordos e trasacordos de' paz, o único que se He acorre
Casas. Eran unha trama perfecdicirlle a Arafat é que teña paciéncia. Precisamente ao presidente
tamente organizada. Con manda Palestina, ao que mesmo advirte que coidado con anunciar unidos, con directrices políticas e
lateralmente a criación dun estado própio. Amar non garda ben
militares. dispostos mesmo a
matar a calquera que se interpu-:n~n sequer a "tradicional amistade co povo árabe".•
xe se no seu camiño, mesmo
-0- B. LAXE

A piar política exterior
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cartos a España
pof facer estrodas
sen impacto ambiental
/

"persistentes", que poden millorar lentamente pero que udificilmente lle permitirán recuperar a
sua anterior personalidade", segundo afirman os médicos forenses. Estes peritos médicos
afirman que Marey viviu este
proceso como se "o secuestraran duas veces". Na actualidade
Marey sofre estado de ansiedade, que o obriga a tomar calmantes para dormir. ·
"Toda a sua vida xira arredor
deste xuízo", din os forenses de
Marey. "Ten ansiedade, está
perfectamente informado de todo, demasiado informado e le todo o que se publica sobre os
GAL", indicaron. Pero o que
máis lles sorprende é que quer
yoltar a Colindres, á casoupa na
que estivo os dez dias secuestrado e cos ellos tapados, porque afirma que "só así poderei
pechar de vez todo este pesadelo". Pero desta cabana apenas
hai fotos nos xornais, nen reportaxes na televisión. Os GAL só
se usan como arma política. Pero non hai arrepentimento pois
uns (políticos e xornalistas) foron
cómplices cu instigadores e ou-tros, que daquelas criticaban estas barbaridades impostas polo
golpe de Estado do 23-F, están
interesados máis en· salvagardar
o bó nome do partido que de facer sair a ve_rdade para que,
deste xeito, a sociedade poda
ter a sua catarse.
O proceso case está visto para
·senténcia. Non van aparecer
sorpresas que muden o seu curso, pero, sexa cal sexa a senténcia, so.cialmente non terá
cambiado case nade senón se
asumen políticamente estas actuacións do Estado, explicando
o razonamento, as causas e os
porqués. Felipe González·, que
afirmou que talaría de moitas
cousas cando se retirou, semella un mudo para os grandes temas de Estado.+

A Unión Europea reclama a
España 27.500 millóns de
pesetas das axudas
outorgadas para facer
várias estradas no
Mediterráneo sen o
correspondente estudo de
impacto ambiental. As
subvencións comunitárias
estaban condicionadas a
que se fixeran os estudos
de impacto ambiental, e
neste e outros casos non
se fixeron debido ás presas
por dotar a algunhas zonas
de infraestruturas. Pola
contra, na Galiza nunca
houbo presa por facer as
autovias longamente
demandadas.
No caso do noso país si
houbo estudos de Impacto,
pero moitas veces o seu
cumprimento foi
dlscutíbel. •

As solicitudes
de permisos de traballo
duplican o cupo
En 1998 houbo 54.500
solicitudes diante da
Comisión Delegada de
Fluxos Migratórios en
demenda de permisos de
traballo por parte imigrantes,
unha cantidade que duplica o
cupo anual para 1998 de
28.000 permisos. Por esta
razón, o sindicato Comisións
Obreiras pediu adecuar a
actual distribución de
permisos á demanda
existente porque as peticións
realizadas demonstran "a
insuficiéncia do cupo anual".
En 1997 sucedeu o mesmo e
o Governo houbo de ampliar
os permisos : Por outra
banda, a Unión Sindical
Obreira estima que no
Estado hai entre 50.000 e
150.000 imigrantes que
carecen de permisos de
traballo e de residéncia. •
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Joseba Eguibar,
portavoz nacional d9 PNV

'ETA mata, pero rreste país non se é demócrata só por non matar'
'*

PAULA CASTRO

O governo tripartito de Euskadi, do que formaban parte o PsE; EA e
PNV ven de rachar, pretextando que os deputados nacionalistas, vr>taran conxuntamente en contra da emenda apresentada polo PSE
que trataba de obrigar aos parlamentários a xurar o Estatuto e .a
Constitución para tomar posesión dos seus cárregos. Os socialistas
bascos viñan criticando o achegamento, através do diálogo, do PNV

e HB po·r considerar que, deste xeito, se vulneraba o acordo de "unión
dos demócratas", defendido polo presidente do governo, José Maria
Aznar, para illar pt.liticamente á esquerda abertzale. Joseba Eguibar
insiste ·na neces1aage d·e manter .o diálogo con HB mália a.s críticas
verquidt;1s polos represe_ntantes das forzas políticas estatais . ."Se agora nos tratan asi/ ~e houbera unha negociación, que ·dirian?''. , afirma:

As forzas políticas estatais
critican o diálogo que ven
mantendo o PNV con HB,
mesmo indicando que existe
unha certa connivéncia entre
ambas forzas nacionalistas.
Poderase criticar a oportunidade
e tachar mesmo de inxénuo ao
PNV, precipitado e todo o que se
queira. Esa discusión dialéctica é
admisíbel. O que baixo nengún
ponto de vista podemos admitiré
que se misture unha posición inequ ivocamente democrática co
que son os atentados de ETA e
moitísimo menos buscar o binómio nacionalismo-violéncia, até o
ponto de chegar á conclusión de
que o tema de ETA non é só un
problema de delincuéncia, senón
que o xérmolo, a semente desa
violéncia, está no nacionalismo.
Aí é onde se observan determinadas estratéxias que levan de
forma xenérica a combater o nacionalismo, e aí é tamén onde o
PNV decide prantarse. Non porque teña unha comunidade de
fins con ninguén e menos con
ETA , senón porque debe defender o seu próprio proxecto.

mundo di que o fenómeno da'violéncia en Euskadi ten ur¡ihas características e unhas connotacións que tan concluir qu~ se trata
dun problema de natur~a
políti1
ca, ainda que teña expr sións terroristas como as que c 1fiecemos
e sofrimos todo~. O PP Mesta mo..:
ment_o ~ día.na e obx ~ctivo de
ETA e o PNV foi e s~ue a ser
diana. Neste momento 1 on portavoz dun partido e teñ r amigos e
compañeiros asasi ados por
cTA. Eu tamén visito '¡ mitérios e
sei como pensaban ~1 como pensan no PNV. Polo feiW de que un
aposte por desentrañ~r e explor·ar
as razóns que fan ~~ue políticamente un defenda o/que defende
e que outros, polo m~esmo, maten,
non podemos .deix r de buscar .
unha solución. Coi o que non é
só unha responsa llidad~. se.f1ón
unha obFiga que ·tefimos todo~ -e,
polo tanto, o PN\Á/ non fai un ha
aposta a cegas. x ampouco somos masoquistas /para adentr.arnos en histórias que eléitoralmeríte non nos benefícian, antes o
contrárió, por toda a influéñcia
mediática de partidos polític_os,
- tertulianos e demais, que· están
buscando tras calquera asásinato
ou vulneración de direitos humanos por parte de ETA a un culp?bel. Como xa se supón que E1A
é culpábel, buscan algo máis ,
precisamente para cobrir a jmpp,:~té.ncta ~ ~as debilidades próprjas.
Nós 'rios im.os crfücar calquera~qr
i .
mulación política que poda apresentar calquera formación para
solventar esta situación. Merece.·ríanos todo o resp~ito do _muntj9,
perb" pergur:itamos e démantiamos que nos digan que solución
· ou que posibilidades de solución
atopan. Unha proposta que apresenta o lehendakari, de síntese
do que pode ser unha ·soluéión
definitiva ao tema da violéncia, do
seu ponto de vista e non da posi- '
ción do PNV; é satanizada. Lago
o xusto é que demandemos a outras forzas políticas que antes de
criticar digan"Cal é a sua.

1

>

A defensa do diálogo, implica
un cámbio de atitude do PNV?
Estase suxerindo por parte de
moitos que o PNV ten mudado
os seus posicionamentos . Sen
embargo, quen observara e analisara a situación de Euskadi e os
comportamentos do PNV ao longo destes anos, verá que non é
así. Desde a orixe, que poderiamos remontar ao ano 1978, antes mesmo de que se aprobara a
Constitución española, o PNV foi
quen saiu masivamente á rua dici ndo non ao terrorismo, non á
violéncia, e marcando a distáncia
política e estratéxica co mundo
da ETA. Tanto foi así que nos últimos vinte anos, se houbo dous
proxectos enfrontados, foron os
liderados polo PNV por unha
banda, 1en liña de autogoverno, e
o promulgado por HB coa connivéncia de ETA. O que acontece
é que do ano 1982 até o 1996,
p~riodo de governo socialista, o
PSOE explora toda clase de
vias, dos resgatados plaoos da
extinta UCD, coa presión policial
ou os estados de excepción que
tivemos antes da sua chegada
ao governo, até os ensaios, entre
os anos 83 a 87 da via de actuación através dos GAL, con aparellos policiais herdados ou non,
que non digo que se fixeran desde o PSOE, pero si ca seu coñecim"ento. No ano 1987 prodúcese
a negociación ou intento €le negóciación de Arxel e a partir de
aí, no ano 1988, apróbase o
acorde de normalización e pacificación en Ajuria Enea. Ese acordo de Ajuria Enea, si persegue
algo, ·é un escenário de solución
que pasa por integrar á xente

En que situación se atopa a
me.sa de Ajuria Enea?
Nunha situación de bloqueo. Di-:
ria que se algo positivo tivo~a
mesa de Ajuria Enea, alén d n
acordo que nos seus contid,
pode seguir senda válidp, foi a
administración dese acorde .~n
si. Foi o clima de intimidada po1ítica, ond~ os máximos responsábeis das distintas forzas políticas
puideron expor os seus posiéionamento~. diagnose e terápias
na matéria en cuestión. Un clima
de complicidade política que rachou, alterouse e aií si que teñen
moito que ver o PSOE e o PP.
En primeira instáncia diría que ·o
próprio PP , que non deixou manebrar ao PSOE, en calquera intento, nen un só milímetro. Neutralizou todas as posíbeis vias
.'que se abrían e agora, no governo, atópase. cunha reciclaxe mbi
~ complicada do discurso, porque
~ con independéncia ,de cales poidan ser as suas conviccións ínti<C mas ten unha r.e sponsabilidade
de governo e polo tanto, ten que
ser capaz de dicer algo máis
todo o sentido o diálogo.
que unidade e firmeza democrática. ETA mata1 pero neste país
Mália a situación política ~que
se vive actualmente en Euskanon só se é demócrata se non
di e a recente
rte do concese mata. Hai que admitir se-un é
11 e ir o Manuel Zamarreño, o
demócrata que as decisións
PNV seguira apostando pola
.maioritárias deben ser respeitavía do diálogo con HB?
das e ese é un xogo, un exercí.cio que o PP e o PSOE non están dispostos a praticar. Todo o
Parece que a responsabilidade
dunha posíbel solución está só no
mundo di que Euskadi será o
que os seus cidadáns libre e de-,
PNV e non é así."0 feito de que
se aposte polo diálogo non signifimoQraticamente decidan, ·pero
ca que teña u-nha fórmula máxica
isa non é hoxe así, porque desque aplicada na proporción debide o PP non están dispostos a
da dea un resultado "x". Todo· o
admitir eses princípios. •

s

º

que, hoxe por hoxe e daquela tamén, está optando pala marxinalidade institucional, léase HB, e
ademais coa connivéncia do feito
violento praticado por ETA.
Sen embargo, o PNV parece.u
aceitar a proposta de illamento político da esquerda abertzale, logo da .iJ:.w.r!.e do conce-:
lleiro Miguel Angel Blanco.
Nunca se deseñou o illamento
político, no senso de deixar á
marxe ao 15% da sociedade, senón que, pala contra, a vontade,

o segredo da operación estaba
en integrar a esa xente de tal xeito que o recurso das armas non
tivera sentido. Nesa liña, apostouse por traballar por un reforzamento do que pacte ser a via
pqlítica do MLNV, da ésquerda
abertzale, para que ·se emancipe
da organizaCión ~IA e poda praticar a política dunn~fforma civil e
ordenada, ainda que sexa coa
reforma de marcos na actualidade vixente. ETA perde a sua razón de ser e desde esa estratéxia, que é algo que se comparte
no acorde de Ajuria Enea, cobra
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Afalta de implicación socialistadeixou sen participación
aconsulta, na que gañou onáo por estrehá marxe
.
-·

O PS ap~veita a alta abstención no,· referendo

para abandonar o proxecto de ampliación.do aborto en -Portugal ·
O problema de fundo nesta
consulta foi a falta de implicación do PS na campaña a pral
do ' sim e as intrigas do primeiro
ministro socialista a favor do
náo. Desde as Xuventudes do
PS for.a .precisamente desde
onde partira a iniciativa despenalizadora do aborto, pero topou coa oposición do primeiro
ministro, e este, ainda que prometera manter silencio durante
a campaña, faltou á sua palabra e no dia anterior á consulta
reiterou a sua oposición ao
aborto.

Despois do resultado do referendo do Domingo 28 de Xuño, o Par.t ido Socialista non
seguirá adiante cos trámites
parlamentários para ampliar o ·
direito do -aborto en Portugal.
A exígua participación na
consuna e a vitória do nao
-ainda que por estreita marxe-- serviu aos socialistas para tomar esta decisión. Precisamente o PS deixou só ao
PCP na campaña-a prol do sim.
"Concorda com a despenali9áo
da interrup9áo voluntária da
gravidez, se realizada por
op9áo da mulher, nas primeiras
1o semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizad o?" era a pergunta da
consulta celebrada en Portugal
o Domingo 28 de Xuño.
O náo venceu no referendo do
aborto en Portugal co 51,9%
os votos, frente ao 49, 1% que
obtivo o sim. A abstención no
primeiro referendo democrático
celebrado en Portugal ascendeu ao 68% do censo. Un artigo da constitución portugúes~
req uire . un ha participación
maior do 50% para que as consultas cteste tipo teñan carácter
vinculante. Cando non é asi,
corresponde ao Parlamento tomar a decisión sobre a que se
realiza o inquérito popular. Pero tan pronto como se coñeceu
o resultado, o primeiro ministro, o socialista António Guterres -que votou náo-, dixo que
o resultado deixa a un lado a

Sim e náo
O "Movimento Sim pela toleráncia" agrupaba a numerosas
organizacións sociais e personalidades públicas. Nesta órbita atopábase, sen ambigüidades, o PCP. Da outra banda
estaba a "Plataforma Solidariedade e Vida", que aglutinaba á
direita e aos círculos católicos
cos que coqueteaban os seitores máis conservadores do PS,
António Guterres incluido.
En Portugal realizáronse milleiros de abortos ilegais co conseguinte risco

continuación dos trámites parlamentários e anunciou que en
1999 non volverá a convocar
unha consulta sobre a ·mesma
cuestión.
A iniciativa para ampliar o
aborto partira das Xuventudes
Socialistas e o proxecto- embarcara a toda E!- esquerda, xa

~ro

a saúde.

que o PCP sumouse de contado á campaña tras ·anos loitando . poi a despenalización total
do aborto. Uns e outros no
Parlamento sumaban votos dabondo como para levar adiante
a reforma. O próprio primeiro
ministro António Guterres deixou facer á esquerda, que o
mantén no poder, e asegurou

XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO

que non haberia referendo, xa
que chegaba coa actuación lexislativa do Parlamento. Pero
no pasado mes de Febreiro,
unha semana despois da aprobación do proxecto lexislativo
por parte do Parlamento, Guterres reuniuse co líder da oposición social-demócrata e convocou o referendo.

Guterres non só reiterou a sua
posición antiabortista, como católico que é, senón que tamén
deixou só ao Partido Comunista
de Portugal na campaña a prol
do sim. Mesmo os tempos de
televisión atribuidos ao PS durante a campaña foron repartidos entre o sim e o náo.
O papel da lgrexa tamén foi
destacábel na consulta. En realidade esta institución foi a
que incitou ao PS a actuar con
tibieza. As xerarquias católicas
empregaron todas as armas
posíbeis na consulta e mobilizaron aos seus meios de comunicación , que en Portugal
son numerosos e incluen unha
canle de televisión. Ainda asi,
non conqueriron mobilizar ao
eleitorado e obtiveron unha vitória pírrica que ninguén agardaba.
En realidade, todos os inquéritos prévios garantían un triunfo
do sim, ainda que conforme se
achegaba a consulta este era
máis estreito.

Situación actual
En Portugal, o aborto legal
contempla, como no Estado
español, unicamente tres supostos (violación, risco para a
nai e malformación do feto).
Baixo estes tres supostos,
anualmente rexístanse 300
abortos legais e uns 20.000 ilegais en clínicas ás veces con
insuficientes garantias sanitárias, o que provoca un alto íncide de mortandade por esta
causa. Neste sentido, máis de
dez mil mulleres acuden anualmente a hospitais con doenzas
relacionadas con práticas de
interrupción do embarazo.
A lexislación contempla penas
de tres anos prisión polos abortos realizados á marxe dos tres
supostos legais. Contado, nunca se rexistaron enxuizamentos
por esta causa.+
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Ounionista ten acomunicacion cortada coa sua tracción; que oconsidera un traidor

David Trimble, primeiro presidente · ,:-. ,
··
da autonomia norirlandesa.coS:v.otos do Sinn Fein

Apolicia
reprime a tiros
-unha manifestación
en Timor Leste
O Luns 29 de Xuño a policía
ind~nésía reprimiu a-tiros
unha manifestación
celebrada en Timor Leste.
Vários centos de persoas
coreaban en Baucau·
consign.as independentistas ·
ao paso dunha comitiva da
Unión Europea, que visitaba
a ex colónia portuguesa
invadida e anexionada por
lndonésia en 1975. Ante a
m~nifestación popular, a
policia decidiu intervir
·disparando contra os
m;;:i.nifestantes. Un 9eles
resultou morto palas balas
policiais. O Sábado anterior,
outros sucesos semellantes
saldáranse coa marte doutro
timorense.

-0-G.L.

David Trimble convértese cos
votos do Sinn Fein en ministro
principal dos Seis Condados
mentres o viceministro será
Seamus Mallon, do Partido
Católico Moderado. A ascensión de Mallon nas primeiras
lexislativas despois dos acordos de Venres Santo, frustra
a seguridade que daban os
inquéritos ao candidato do
Partido Social Demócrata,
John Hume, o tapado de Blair.
O líder do Partido Unionista do
Ulster (UUP) , de 53 anos, é desde que asinou o protocolo da paz
cos irlandeses, a cabeza de turco
do unionismo racista representado polo sacerdote da igrexa anglicana lan Paisley e a sua elección depende decisivamente dos
votos do Sinn Fein que buscan
nel un cabalo de Troia para a
transición . Pero o feíto de que
Trimble represente unha división
crítica dentro do unionismo non
significa que a sua perspectiva
na dirección do novo governo autonómico se presente como un
camiño franco. Para este catedrático de direito de 53 anos, o
Sinn Fein é unha banda terrorista
coa que non se pode tratar a paz
se non coa condición prévia de
abandoar as armas e se apoiou o
documento de paz foi porque deica o final confiou en poder meter
a clausula que impuña o desarme prévio aos republicanos.

O Governo indonésio
recentemente amosouse
disposto a dar autonomia a
Timor Leste, pero non a
recoñecer o seu direito á
autodeterminación. Ante a
gravidade das últimas
intervencións policiais, ó
prémio Nobel, obispo Belo,
pediu a intervención da
ONU.+

As misións da OTAN
en Saraievo_promovian
a prostitución infantil

Duas cativas xogan diante dun coléxio eleitoral en Belfast.

Trimble recusou todas as invitacións de diálogo que lle fixera o
Sinn Fein ainda que agora e cos
votos dos católicos se converta
no seu aliado obxectivo contra o
unionismo de Paisley. Os laboristas ven no líder do UUP o home
capaz de catalizar o unionismo
cara a posicións democráticas ,
despois de Londres apoiar durante anos sen remate un sistema
de eleccións censitário para conter aos católicos. O problema é
que hoxe Trimble ten máis dificil
tratar cos unionistas que o alcuman de traidor, que cos católicos.

A guerra contra Portdown
O primeiro cometido de Trimble
como presidente autonómico será resolver a guerra de todos os
veráns en Belfast: dirixir a policía
contra os republicanos ou contra
a procesión dos voluntários
unionistas polo bairro católico de
Portdown, un desfile que ten como obxectivo demostrar que a
rua é dos británicos desde os
tempos en que Olivério Cromwell os transplantou aos seis
condados para usar o futuro direito de berce coma un arma
contra o nacionalismo irlandés.
A solución de Cromwell foi un desastre como indica o feito de que
trescentos anos despois os
unionistas requiran ainda unha
procesion armada cada seis meses cos símbolos do império británico para demostrar que aquela
terra pertence á coroa de San xai. me. A marcha polo paseo Carvaghy de Portdown é comparábel
a sombra dos capirotes do KKK

provocación nunca se libra desde
hai anos sen tiros e mortos e a diferéncia é que agora terá que ser
David Trimble, o recén elexido ministro principal para os seis condados, quen defenda a nova legalidade autonómica que iguala os
direitos das duas comunidades.
O primeiro que os republicanos
reclaman a Trimble é a disolución
do Royal Ulster Constabulary, a

policía feita por Londres á medida
dos unionistas que tamén este
ano participa no comité organizador da procesión contra o bairro
de Portdown. Se despois de sucesivas aproximacións fracasadas de Londres cara aos repubHcanos , Blair recoñeceu que o
Sinn Fein non tiña que entregar
as armas é porque os unionistas
cantan ainda cun exército armado
que se complementa con vários

MANUEL ALONSO

Valeirando a copa
da soberania

níveis de policías paralelas.
Adams aposta por organizar-o desarme desde o novo governo autonómico e non desde Londres.
Ca plano de paz para os seis
condados refrendado polo 95%
da asemblea do Sinn Fein, o nacionalismo irlandés abrira o c-ami ño á un ha nova estratéxia
asentada na mobilizacion e a intervencion nas institucions democráticas. O Govemo de Londres
concedeu un permiso especial .a
catro presos do 1RA oon cadena
perpetua para asistiren ao congreso canda 1.500 delegados.

O AMI vai avanzando sen que apenas se escoiten voces na sua contra, as máis das veces porque a sua negociación mantense en segredo, apesar de que se está muñindo no seo da OCDE, unha organización composta polos 29 Estados máis desenv~lvidos do mundo, que
reunen por sí sós 0 ~ 8 por cento dos fluxos ·de capital que se inviste
d
d
d
en terceiros paises. E un os momentos oces o imperialismo, agora
chamado internacionalización da economia.

Conservadores e laboristas ingleses coincidiron en agoirar
unha nova escisión do Exército
Republicano Irlandés desde
que Adarns anunciara o contido
do acordo de paz, pero todos_
os sinais políticos que se ·producen desde aquela indican o
contrário. A intervenc~ón dos
presos na asemblea foi impor-tante para decidir o remate da
abstencion do Sinn Fein nas
institucior:is ·dos seis condados.
· A aprobacion deste cámbio
deuse práticamente por aclamación e revela un estado de
opinión xeralizado en toda a illa
a prol dunha estratéxia democrática para a unidade.

Como denunciou o deputado nacionalista Francisco Rodríguez na
comisión do Congreso, "estase xogando co dereito dos pobos a posuir unha base económica própria. Camiñamos a un modelo novo
de Dereito Internacional, nas antípodas do actual, nun salto cualitativo a meio do cal conságrase o direito á inxeréncia por parte do capital no terr-eo da soberania dos estados".•

O comunicado do IRA sobre o
documento de paz, publicado o
29 de Abril, non fai senon confirmar a sintonia con Sinn Fein e
mentres os republicanos aparecen unidos arredor da idea da
paz, a división dos unionistas é

A grande parte das grandes decisións económicas intema¿io~ais tómanse á marxe do poder democrático emanado do -sufráxio univ~r
sal. Esa grande eiva que se lle apón á Unión Europea, ac-ada o seu
cume de hermetismo na negociación do chamado Acordo Multilateral de lnvestimentos, que cede a cada máis poder ás transnacionais
en detrimento dos estados.

~o~~_!~~-~~!~~~=~~ª~ª·-~-- ~-=-=--=-=--~=-=-=::::-=-=~-=-=-=-=-==::::=-=-::--:~~~~~~~:)t;:'f.7"~~~~~~~~a~-.~d~i~.. m~á~irx·~:.o.f -

As misións da OTAN en
Bósnia en 1994 non eran
tan humanitárias como se
afirma. Recentemente ven
de saberse que soldados
ifalianos e bandas
mafiosas realizaban trata
de brancas e promovian a
prostitución infantil de
nenas de 14 e 15 anos, que
entraban nos cuarteis con
documentacións falsas.
. A prensa bósnia tamén
inclue no escándalo a
militares portugueses e
rusos. Segundo un policia,
a prostitución infantil
comezou desde o princípio
da guerra, ainda que foron
os italianos quen lle deron
maior pulo.+

AUNITA
prosegue as suas
actividades militares
A Unidade Nacional pela
Independencia Total de
Angola, UNITA, prosegue as
suas actividades mi-titares
mália os acordos de paz
asinados co Governo do país,
que encabeza o Movimeoto
Popular pela Libertac;áo de
Angola, MPLA.
O último acto levado adiante
pala guerrilla direitista que
dirixe Jonas Savimbi foí oataque e asalto perpetrado o
pasado Luns 29 de Xuño
contra a cidade de Mutumbu,
no centro do país. Na acción a
guerrilla tomou a cidade .
deixando tras de si un número
indeterminado de mortos e de
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: Do porto de
1 Ferrol saen cada
1 xornada vári.os
: trens de
1 mercadorias para
1 Madrid. Mesmo
: - supera en c·~rga,
1 ao da Coruña.
1 Pero a via de ·
: Betanzos a ~enol
1 está mal. O
1 governo non
1 gasta un peso
1
1 nela desde hai
1 anos. Din os
1 entendidos que
1
1 calquera dia
1 causa unha
1
1 desgrácia.
1 Cando menos os
1 ingleses tiñan
1
1 sempre ben
1 reparado o
1 ferrocarril mineiro
1
1 sulafricano do
1 Transvaal.
1
1
1
1 As medallas
1 Castelao
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Valente e Fraga
Antes de que rematen definitivamente estas pequenas "vaca~
cións que di-sfroitei en Galiza,
permltanme os leitores de A Nosa Terra que lles cante brevemente oun acto d~ presentación
do libro de José Angel Valente,
El Fulgor, que
se celebrou
· entre a filigrana das pedrás ·un os.xornais:
da capela do
Hostal do Reis alí poñía que
Católicos.
Valente lle está _
lhtr.o duciu o mgi_agradecido
acto 0 alca'lde
de Compóste. la. Falou des- ·
pois o editor, e
Claudia Rodríguez Fer fixo unha, para min, exposición maxistral sobre- o grande poeta de Ourense en lingua
española e galega.

aFrag_a.

O poeta, lago de lle dar as grácias
ao alcalde, ao editor e aos seus
colaboradores, e tamén a Rodríguez Fer, falou con _sinxeleza e
coa profundidade do sábio que
coñece· o vello ofício de cicelar as
palabras. A seguir recitou dous
poemas. Un en castelán, dedicado a un místico .heterodoxo español. Contounos o heterodoxo Valerite das pingas autobiográficas
deste seu poema. El sábese identificado con este Miguel de Molinos, aragonés que pensaba pola
súa canta en contra de todas as
ortodóxiás do seu tempo:
O outro poema, este gafego, levounos a infáncia do poeta en.
Ourense, ~ por entre os recordos de Valente andaba a barbarie, andaba Pimentel, as cune- tas. O verbo ·de Valente chegou
á beira daqueles que ían ás
claudias, o eufemismo atroz que
en Ourense usaban cando o terror se·mentaba de cadáveres os
menceres. Concluíu, así, o acto.
Nen me decatei de que cruzaba o
obradoiro, cando saín, esa praza
na que sempre me demoro. levaba a cabeza arremuiñada cos versos de Valente e coa ráiba e a impotén cia polos meus irmáns a
quen lles tronzara vida a barbárie naque! tempo de miséria.

a

: repártanse por
Lin os xoi-nais, ao día seguinte; e
1 dúcia como as
fun dereito a reseña do acto. E
lin dúas veces o titular. Non me
1 ostras. De aqu i a
equivocaba: alí' poñía que Valente lle ·está nioi agradecido a Fra: - uns anos a
ga lribarhe. Na letra pequena, tri1 práctica totalidade vialidades. Nada de amentar a
heterodoxos españois, nada de
: das famílias
talar das cunetas. Agradecemento do poeta a un camisa azul: ni1 galegas terán un
so consistiu o acto para os xor1 membro da _
nalistas que cubriron a notícia.
: família coa
,
Non nego eu que Valente, despois do act9, amasara o seu recondecoración.
E
1
coñecemento a Fraga lribarne.
1 positivo e
Supoño que os xornalistas lle
perguntarían por cando lle botou
1 democra't'.1co.
unha man cando ían xulgalo
1
nun consello de guerra por exerMágoa
que
non
.
1
cer de poeta en liberdade.
1 as acompañen da
O que non é certo é que Valen: ~bra p.rincipal do - te,
en público, amentara ao ministro de Franco. Valente de1 nanxeiro:o
. fendeu a heterodóxia, e polo
1 Sempre en
seu poema galega disco_rreu a
nostálxia, e a dor polos que le: Galiza. Pero
varon, en Ourense, ás cláudias.
1 Fraga non é
Quen parece que teñan ·. que
1 parvo. Unha
amasar en público permanente-

,

;~

mente o seu agradecemento a
Fraga lribarne son os xornalis!as que asistiron ao a.cto. Coidáronse meito de_pechar a porta á
poesía e á cultura. E abríronlla a
quen pasou a vida reprimíndoas
ou aproveintándose delas. Que
manipulación, que noxo. •
XOSÉ REQUESENDE CABANAS
EMIGRANTE DE P!'-SO POR GALIZA
-

Normalicemos
o esperpento
Haverá que comezar a aforrar
agora xa, para quando chegue
Oütubro. O.uen non compartillamas a decisión do CDG de representar a Valle-lnclán en español,
quen a criticamos, quen a denunciam9s, ... ternos que ser capaces
de conseguir que sexa un éxito
de público ... mas· que non chegue a representar-se. Temas que
encher as salas todos os dias.
Depende de nós a rázón pola
que pase a história esa monta- xe: por ser a primeira representació_n do CDG en español, representada entre protestas mas
sen incidéncias; ou parser unha
montaxe qve agotava todas as
entradas- ali -onde tora, mas que
nunca se chegou a representar.

teléfono móbil recevan chamadas, ... escoitar na rádio o partido
de fútebol dese dia, ... manter discusións airadas ca viciño de butaca, camiñar dun lado para outro da sala, levantar-se para saudar aos coñecidos (tambén aos
actores ou actrizes, se é o caso),... ler panfletos ou reparti-los,
dar mitins, recitar os apontamentos do próximo exame, discutir
sobre fútebol, música ou política,...
fazer
perguntas en
voz alta, respostar a quen Que non podan
as faga, discutir con quen presumir, dentro
discuta, ... tuduns anos, de
sir, so ar-se,
carraspear, fa- que con eles o
zer gárgaras,
bostezar, desentumecer- representou por
se, fazer xinávez primeira en
sia, ... dar avisos, anunciar español.
ou convocar
actos, buscar
a alguén, perguntar pola saida, a entrada, a
durazón, ou o que sexa, ... resumindo: fazer o que fazemos todos os dias, para demostrar asi
-con esa retranca que nos caracteriza a los gallegos y gallegas- que asumimos con inteira normalidade a excepcional decisón de gastar o diñeiro público
destinado a cultura galega en
esperpentos como o que o CDG
pretende protagonizar.

CDG

Temos que mercar todas a:s entracias, todas. Conseguir m~rcar
todas as entradas _de tod s as
funzóns de-todas as cidades, viSe conseguimos que esa sexa a
las e aldeias onde se representónica das primeiras quince ou
te, ou polo menos intentá-lo. E
vinte funzóns, tal vez entón si o
ir, evidentemente, que ·non esCDG, a Consellaria, ou os herdeitán os tempos_para derrochar
ros de Valle muden a sua postu- ·
diñeiro. Mas unha vez dentro da
ra. Tambén, evidentemente, con
sala, imposibilitar a sua reprecompleta norrñalidade. Porque visentazón. E avisá-lo xa des~e
vimos nun país normal, extraon;Uagora, para que o saiban os que
se teñen que dar por enterado~. · · nariamente normal, excepcionalmente normal, anormalmente
normal. E se há alguén que non
Qualquer método é valido: bepense asi, que llo pergunte a Diz
rros, pataleos, aplausos, cántiGuede, digo Guedes.
cos, ruidos, risos, ... lanzar moedas ao cenário, distrair aos actores e as actrizes, fazer ruido coO mellor que poderia pasar é
menda pipas, flacos de millo, chique o Delegado (do Governo) do
des, caramelos,. .. que ·os relóPP na Galiza mandara aos seus
xios, con eses pitidos in.suportáhomes de "Harrelson" para desveis; sóer.i cada ·cinco rntnutos,
prazar a masa vociferante e gaque aquelas peso~s que teñan
rantir os direitos de todos os ci-

dadaos (de todos os que compartan a sua postura, claro). Valle estaria orgulloso dunha representazón asi dunha obra sua.
Asumamos pois con normalidade o excepcional esperpento.
Comprometamo-nos desde xa a
ocupar todos os dias o teatro onde o CDG pretenda perpetrar o
seu atentado contra a dignidade
e a identidade do país. E amenazemos: amenazemos constantemente, dia e noite, por carta, telefone, fax, internet, imprensa, rádio, televisión, ... digamosllo directamente cada vez que
teñamos ocasón. Digamos-lle alto e claro : sodes uns mamóns,
uns idiotas, uns ineptos, uns patufos desleigados, uns cretinos,
uns sinvergonzas, uns vividores,
uns imperialistas fracasados,
uns colonizados, uns vendidos,
uns pallases, uns chupatintas ,
uns mediocres, uns paifocos,
uns palurdos, uns ... Deixemoslle ver ben claro que xa non aturamos ter que dizer que chove.
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Asustemo-los, amedrentemo-los,
fagamolos retroceder. Que teñan
que dar o brazo a torcer. Que
non podan presumir, dentro duns
anos, de que con eles o CDG representou por vez primeira en español. E que a ninguén lle queden gañas de volvé-lo a intentar.
Abonda de asinar manifestos, tarxetas ou cartas. Abonda de ir de
bos, sérios, pacíficos, tranquilos.
Estamos en 1998: tiveron anos e
anos para entender, se quixeran,
en que país estamos.

É tempo de dizer-lle aos ignorantes, aos feridos e duros, aós
imbeciles e escuros que se lles
agotou o tempo. Que os tempos
son chegados. Que se non nos
entenden, é o seu problema,
non o naso.+
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A Jaureguizar
Carinho, bem pouco me durou a
paz espiritual que levaba ao desfroitar , lo.nje tua-. Mas vejo qu~
nom podo deijar-te só. Ai·,· fiJ~ " ,
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Interesalle o mundial agora que' España está fora?

Xabier

Xurxo

Xosé António

Sofía

Mónica

ProfeSOf' de música

Estudante

Xubilado

Recepcionista de hotel

Auxiliar administrativa

Non, pero tampouco me
interesaba demasiado an,
tes. Prefiro outros deportes antes que o futbol. De
todos xeito teño algunh a información sobre o
que sucede agora. Sei que
p a ra a seguinte ronda
clasificáronse equipas como Brasil, Franza, ltália
e .. . a verdade é que non
me decato de máis. •

Non me interesa porque
non me gosta o futbol,
pero antes tampouco estaba interesado. Contodo
sei algo do que sucede
porque está demasiado
presente na prensa. Creo
que os xornais quedaron
chafados por España que,
dar fóra. Eu, de todos
xeitos, estaba a prol de
España por ser España. •

Non é o mesmo que an,
tes, pero o mundial segue
a ser interesante porque é
a concentración dos mellores xogadores do mundo, .o que pasa é que ao
non estar España perde
un aliciente importante.
A desclasificación foi
xusta polos erros de Clemente, xogando como ao
final estarían dentro.•

A min non me aporta
nengunha avantaxe nen
desvantaxe, non rne dán
de comeq1en me quitan
de facelo. Eme igual. Creo
que¡ hai futbol masivo:
meus irmáns, meu país, na
casa do meu noivo ... pero
tanto me ten. Quedaron
chafados pola descalifica,
ción 59bretodo porque se
perde moito diñeiro. •

Non me interesa .agora,
pero antes que estaba Es,
paña algo si que me interesaba. O futbol moito a
verdade · non me gosta.
Antes era interesante
porque xogaba España e
sernpre interesa cando
xoga fora da casa. Para os
afeizoados algo de interese perdeu,· pero creo que
seguen interesados.•

coma es. Encetas umha folha no
jornal que seja, e pota n]ínima já
montas um escándalo. Eche por
nom te controlares , decíamo a
Carminha (e canta ragom tinha):
"éche moi arroutado, e algo fung al has também ,
anda
sempre leado"
Que dirá a fa- Estu
d '
mília? E por ripen O
ba a coussa que vivísemos
trae rabo por- num país
que coas tuas
lérias preocu- habitado por 2,7
pas ás pesso- milhóns de
as decentes ,
que inda con- filólogos.
serva ista te rra. Um des sastre, um auténtico dessastrel Ai, ai, ai, boas
chapeadas que merescías. Ao
casso, atende, que nom voltarei
a repetircho.

sena

Quando olhei em A Nossa
Terra, o artigo dos filólogos e as
roscas, cafuse-me a ialma aos
pés. Nada acertado estiveches
escrevendo aquilo, nada de nada e eu quereriache respostar
algo, nembargantes Pepe convenceu -me, preferín ficar muda
e que morre-se o conto.
Agora mudarom as tornas, venho de ler umha missiva no nº
834 de A Nossa Terra e seu autor tem justifica~om sobrada pra
darche um tiróm de orelhas. Estou com ele e desta volta já nom
hai Pepe que valha. Desprezo
pala língua, os galegas e a nossa cultura, puden ler (entrelinhado) naque! artigo de lobo com
pel de carneiro. Seica esqueciches os meus cantos da revoILI<;om inglesa? Quanto gostavas
de escuitar as loitas entre Cromwell e o rei Carlos. Até que um
día fixéches-te home matinando
no que dicía o Marqués Halifax:
"déuse-lhe nestes últimos tempos ·á gente tanta luz e difundiuse tam universalmente a cultura
ei:itre o povo, que já nom é tam
fácil maneja-los coma noutra
época". Ao rematar lembro a fa~ e;~ qu~ .pl}j~ch~ª· ·e tqgq p~r.gun
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·"c·,_¡9~} 1·J,1o~".:11 r.~¡.

',

tárasme: "Entom se o povo nom
tem cultura é fácil m'aneja-lo?"
Quando falha a cultura é fácil
manejar a calquera, meu nena;
dixérache daquela e repito hoje.
Seica o esqueceches, bem sei.
Este povo nosso necesita de filólogos a conducir taxis e a repartir
roscas. Inda máis, que algúms
(deberíam de ser tudas) escritores empreguem prossa de dicionário é magnífico, coma estupendo sería que vivísemos num
país habitado por 2,7 milhóns de
filólogos. Pois nesse tempo, cando chegue, que chegará, muitos
feitos mudarám na Galiza. •
MARIA }OSÉ LoPES ENVlZA
'

último mes de curso, buscando á
mantenta a incapacidade de resposta á mesma, nen tampouco a
ausencia de consenso na sua
confección, é unha proposta de
reforma que se ben introduce navidades que afectan a todos os
sectores da comunidade universitária ten o ponto de partida nun
so dos sectores, o docente. Foi
tan clara a auséncia de consenso
que o mesmo día en que no
Cláustro se tentaba o debate da
reforma (tentativa sempre abortada polo reitorado) a equipa reitoral tiña que facer-lle fronte a unha
xornada de folga convocada polos PAS, sector especialmente
castigado cos novas textos.

( COMPOSTELA )

Universidade
da Coruña:
unha reforma
unidirecional
O remate do curso académico
97-98 veu marcado na UDC por
unha proposta de reforma parcial dos Estatutos da Universidade e a sua posterior aprobación,
prévia celebración dunha sesiqn
no Cláustro que serviu, non para
debater e arriquecer con novas
argumentos os textos propostos,
senon para agudizar máis ainda
as encontradas posicións da comunidad e universitária e para
confirmar o talante antidemocrático e prepotente do Reitorado
da nasa Universidade.
Asistimos a un proceso de reforma estatutária caracterizado pola
auséncia absoluta de debate,, onde a tóxica aritmética das maiorias prevaleceu fronte a tóxica do
consenso e do traballo en conxunto. Porén, cabe preguntarmonos se este proceso poderia ter
sido doutro xeito, e ao noso en..:
'.tender a resposta é negativa, xa
que o que mal comeza difícilmente pode ter mellar conclusión.
Non esquezamos asi a inoportul]Í~~d~ P? rp,(q((TJ~ .JQ~~oqucic!'! ~P
.. 1~, ·~¿'J ~p~'l1 ~1 t.'L··~~1:~k~Jl' ~'. . r/1s.1

Concluido o proceso, desde os
Comités Abertos de Facultada
(CAF) consideramos negativa a
mudanza operada nos textos
estatutários, e esta análise pode·-se fundamentar nunha série
de elementos
pontoais que
a seguir expoñemos:
Asistimos aun

.

tarado o órgao de govemo).
Por outra banda, o feito de que .
as eleicións a Xunta de Centro e
Consellos de Departamento pasen a ser cada dous anos non
axuda a popularizar a participación das/os universitárias/os
(xa escasa en procesos anuais)
nen a combater o asépticismo
reinante nas aulas, ·algo que
máis ben certos sectores semellan festexar.

2.- A respeito do sector de persoal de administración e servizos (PAS), a reforma vai encamiñada a eliminar a sua capacidade de negociación, a recortar
os seus direitos (indispoñíbeis
aos seren direitos !abarais) e a
eliminar a sua participación en
órgaos de governo.
Nesta reforma, e á hora de negociar os PAS laborais o seu
convénio coleitivo, fixa-se como
parte patronal a UDC (vexa-se
artigo 111.2 dos novas estatutos); do ponto de vista dos Comités Abertos de Facultada o
contido deste artigo supón o intento de ruptura da UOC co sistema universitário galega (SUG),
asi como tamén un. alonxamento
das contínuas peticións do sindicalismo nacionalista, referidas á
criazón dun marco galega de
Relacións Laborais, aposto por
ptincípios a sinatura de convé-.
nios colectivos quer estatais
quer a nivel de empresa, ou neste caso Universidade.

1.- No eido proce~de
estudantil a rereforma
forma introduce unha desa- estatutária
fortunada nocaracterizado
vidade, e é
que a r.epre- pola· auséncia
sentación esabsoluta de
tudantil nas
Xuntas
de debate.
Centró e nos
Consellos de
Departamento
3.- Tampouco se salvan asgapasa a ser biarantías xurídicas desta reforma,
nual e non anual (como até o de
asi, a Comisión de. Garantias ve
agora). Esta modificación, xustificoidadosamente diminuida a
cada no princípio de eficácia, é
sua competéncia ao incluir-se
unha flagrante conculcación dos
no texto da reforma a expresión
princípios democráticos recollidos
"se é o caso ... " (Vgr. "os acorno artigo 5 dos Estatutos, e opados das xuntas de centro (... )
pel duriha Administración é conson recorríbeis perante a Xunta
seguir o equilíbrio entre ambos
de Governo, prévio informe, se
princípios e non facer primar un
(eficácia) por outro (democrácia). . é o caso, da Comisión de GaA reforma opon-se ao princípio de rantias ... " artigo 222.3).
renovación constante de cargos e
Ao noso entender persegue-se
impede Q papel fiscalizador dos
con isto camiñar cara unha figunosos representados (que son os
, ~S.!t¿d.wi.te~, ~ .IJqr¡ Q~g~r.,.~iq~r[~i ..J~""qu1~ .$§~ a.9¡_4~ ~:a .i.n~\~í19!9 ~r
f't:i\.J 81 '~ · :,~:¡:;;..~ i'f'1:t'.j;Jf> i'Cf

. srr~·=f'" ..$ i'~-..·~s~

"">~•• ~d!.!~1

r:.s- ~,~t.r~,~~

1 difusión a
1 mareas do libro
1
1 acabaria co seu
1
1
1
1

reinado.

1 Hai xornais que
1 acaban de
1
1 descobrir que o
BNG existe. En
vez de dedicarlle
o redactor de
política mandan a
equipa de
investigación. En
Ourense habia
vários xornalistas
disfarzados de
Indiana Janes na
busca de
aventura.
Confundiron as
1 ponéncias ·con
inscripcións
exípcias. Foi
porque estaban
en galega.

O xornalista:
"O BNG está
mudando. Agora,
todos os seus
líderes se deixan
entrevistar". O
bloqueiro: "Home,
non·. O que pasa
é. que antes, se a ·
rolda de prensa
non a daba
Beiras,
marchabades
-: decindo que non
1 habia caseira".
1
1
1
1 Ao rematar

a

: temporada é
1 obrigatório,
desque se
impuxeron as
.normas da UE,
precintar o
alambique. O ;
home non es_
taba
na casa cando
chegou o
inspector da
Xunta e a adega
tiña o pecho. ·
l Puñéronlle multa

1 de 65 mil pesetas.
1
1
1
1 Francisco

1 Vázquez ven de
1
1 declararse
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parte" mais non de "oficio" ante.
calquer irregularidade que xorda no funcionamento cotiá da
universidade.

Suso Sanmartin

•

Irnos concluir cunha ·pregunta:

,

.

.·
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1 republicano;
cal será a escura intencionalida.
MÁIS SE PER~EU EN .CUBA?
-1 pero no paseo
de que agocha o Reitorado da
Universidade da Coruña ao or1
denar a un fato de docentes a
coruñes
do
1
reforma parcial .duns· textos es1 Parrote,-perta do
tatutárjos tan recentes?+
1 hotel Fisterre, hai
DAVID PENA DÍAZ
1
(DO CONSELLO NACIONAL DOS
unha
casa
cunha'
1
CAF-CAEF E PORTAVOZ DOS
SELEC(:OM GALEGA, JAl
-1 placa
CAP NO CLAUSTRO)
: . conmemorativa,
Manipulac;om
tos, fixemos longas corredoiras.
adiante um projecto cultural e so1 n.a que se canta
Corremos rúas, fixemos barricacial totalmente auto-gestionado.
1 que desde alí foi
sem escrúpulos
das; durmlndo arrente do chan,
o -problema dos "revolucionári_os~·
de Alternatva dos Veciños com os
partíndonos a alma!
: . bombardeado o
A imprensa já atopou carnac;a paocupas é o mesmo que tem com
ra meses com o chamado '-'crime
1 governo civil,
Maos e bos momentos, ficarán
o reste dos movimentos sociais
dos ocupas". O cgso tem todos
nos nasos recordos; non sí? De
-leia-se ecologismo, ~ti-militaris
1 dando así
os ingredientes para ser umha
estrada, de vila a vila, berrando
mo, etc.- ou seja; que passam a
nova vendíve l. .. o cenário, o Cas1 comenzo ao
nun mesmo son: Cantigas que
ser inimigos quando deixam de
co Velho áe Vigo; o argumento,
1
ser rendáveis eleitoralmente ou
fixemos nasas. Fóstedes ao
umha relac;om sentimental tortempo, guerreiros de batallas ,
se negam a cumprir umha sim1 Alzamiento
mentosa; e polo _meio de tudo,
ples
func;om
"ornamental".
O
que
form
idábeis compañeiros!
1 Nacional. Non hai glamo~.ir punkie, ocupas e d~- se passa, companheiros, é que
mais. E mais um crime paixonal,
Mecánicos-caldeireiros, carpinpara serdes comunistas nom
•• lembranza do
mas aquí parez que se quer-fazer
teiros, electricistas, cromadoras,
abonda com lhes trocar os nemes
1
de circunstancias accidentais ummaquinistas, empaquetadoresas ruas e prac;as, como para ser
1 governador
ha espécie de factor determinannacionalista nom abonda com ir a
as, fileteadores-as, etc. Gompa1 asesinado, ~en da te. A coisa reCompostela o 25 de Julho, ou pañeiros-as da limpeza, oficinistas
1 sua muller violada mato u como
ra ser anti-militarista nom abonda
en xeral. Compañeiros-as de tarematou porcom organizar charlás-colóquio e
zas, en fín, de tódas as fábrrcas:
1
que esta gen- Só um especial
Pontesa, Coruxo, fixéstedes o
concerfos; vós· o ·que vindes a re1 e marta polo
te, já se saponto de ens;ontro nos momenpressentar em toda esta película
interesse
em
1 exército de
b~. : . ou polo
tos claves. Alvarez; non fica vae es~a classe de .esqlJerda que
· menos essa despr~stigiar a
leira, pois, a· carcoma quixo
pretende encape9a_r todo tipo de
1 . Franco, pero si do semelha ser a
movfmentd st;>Cial· para o manipuarrincala de nós. Agora, seguimoralina com este movirñentó - lar, mas pem· ctiegar nunca ao
: cabo Santiago
remos unidos pois: Fican anaa que nos pode explicar o..
eompreender. • - - . - cos da nasa forza, do noso 1ra1 Gómez que fino.u
querem alecballo, gue nos teñen que dar.
tam
reiterado
.
cionar desde
·RAMmó VIDAL ALVARINHO
1 loitando a favor
os méios de mau uso .da · ~(tIANsf-Qi:.ErRos)
Contémoslles aos nasos netos
: dos sublevados e comunicac;om. palavra ocupa. ·
as nasas loitas. Farem_os unha
-\;;
especie de
1 cuxo nome ainda
lenda. Que foi
Nom vou abo·" .. =--. ~Átvarez ,,~· . -;
rrecer a quem
,
. _
.
.
_.-, ,'"° ,
real! Dirémos1 hoxe dá nome a
quer que leía
.
.
, . .
lle,
cando ia- Fóstedes ao
esta carta fazendo consíde- . _ Compañeiros-as: nao pensedes
: unha rua da .
mas cansos
rac;ons ou emitindo juíc;os_de va- ·. ·~ q~e _ídes para -c~sa ~cGas-máns
barriada arri- tempo,
lor sobre um tema_que já de por_ v~le1ras: _ Xama1s! Foron anos
1 _ cidade.
ba, barriada guerreiros de
sí vai trazer cola para meses, no- ~untos, contodo o que nos paabaixo coa lín1
que me quera centrar. é em --cr~ti-.
sou ! Pero quizais; ,postes a pen-

-•

•
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1
1

1 O concello de
1 Lalín convocou

1 várias prazas
1
1 laborais. Unha
1 era de anim.a_
d or
1 deportivo e tiña ..
1
•• oito temas de
1 informática e
:- ne~gun_
1 animac1on
1 deportiva.
: Durante o pleno,
1 o alcalde
1 referiuse a el
: como: "a praza d9
1 Andrés". (As
1 protestas da
: oposición
1 ·abrigaron a
1 mudar as
-: bases).•

?e

1
1
1
1
1

car o uso pouco rigoroso -que se·
faz de término-s como ocupa,
nom só já nesta nova mas também e por norma .geral ·noutras
informac;ons. O movimeflto ·pro-.: ·
ocupac;om é um movimentó social e· político, nom é nem umha tribo urbana, nem nada que se
lhe pareza, e menos aínda tem á ver com_o trapich~o das drogas. ·
Os chabolistas e os ionquis nom
tem nenhuma relagom cp:m .o
movirnento e de facto muitas vezes som os ocupas quem salvam as viveodas em estado ruinoso de se converter em píca-_
deiros. Só um especial interesse
em desprestigiar a este movimento pode explicar o tam reite. rado mau uso da palavra ocupa.
Se calhar nos manuais de estilo
da linguagem jornalística haveria
que comec;ar. a tomar a sério a
nec~ssidade de _
utilizar as palavras com maior messura e tino,
aín.da que, desgraciadamente,
os mercaderes do suculento negócio da .jnformac;om tem um jeito demasiado peculiar da ética
como para se preocupar de essa
exquisitez, para eles a profisionalidade é outra coisa.
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cµmpridor dos acordos internacionais de paz. Son os pérfidos
influxos os que teñen privado aos
cidadáns de seren protexidos por
unha constitución. Israel non ten
constitución, senon un conxunto
deslabazado de leis parCiais, pois
os grupos sectários ameazaron
coa guerra civil, pois para eles a
única lei suprema é a Torá. Son
estes lobos, coas peles dos aniñas, os que condicionan a vida
política do estado e monopolizan
todo tipo de decisións, desde os
casamentos e divórcios, ás relacións internacionais.
Os fanáticos xa· non teñen nengún problema en pechar as ruas
os días das festas relixiosas, para
que ninguén
poida pasar,
non teñen problemas en ten- Israel ten a
tar convertir as
mulleres en ci- bomba atómica,
dadáns de se- eos seus misis
gunda, nen para avivar en- apontan atodos
frontamentos os países
internos entreos xudeos: árabes,
Emigrantes incluindo os
procedentes
da URSS, se- estados pro
farditas, etio- ocidentais como
pes, etc.; de
certo non te- Arábia Saudí.
ñen impedimentos
en
asentarse nos
territórios palestinianos (Har Homa), aínda que quebre o proceso
internacional da paz, se cadra é o
que qu~re Netaniahu. E non teñen nengún problema en facer os
atropelos referidos, pois son o
appio do govemo dereitista do Likud.

:.

V,

·.-

gua fóra, men- batallas,
t ras outros , forniidábeis
coitados! Ficarán cun sabor compañeiros!
amargo, os
postas de trabal lo, ten que
ser o obreiro que loite por el, o
demais son cantos. Serte compañeiros-as!

sar, houberon d~ man.dar aos
trab_~lladores, que menos! con
algtms caf"!~s.
- ..
·
Hoxe,' máis ca nunca,; soaes vós
os '.protagonistás destas sinxelas
Ve'rbas . .Algúns· fóstedes os que,
con agarime reivin-dicativo, pu.xéstedes -todo ó calor indispensábel; xusto, para chegar onde
chegamos, alumeando· os dese.xos de loita. A fábrica . continúa,
as nasas máris ficarán xuntas no
pensaméntó, e, beo ·següro que,
quizais, algunhas bágoas xa nos
percorrerán nalgúns in~res. Xun-

E agora, ergamos a cabeza,
compañeiros: festa rachada, como di Gaioso! •
·
GUADALUPE NOVELLE PÉREZ
(SANTA CLARÁ.-VIGO)

O Israel dos fariseos

FEDEERHS
Na información da páxina 3
do ñúmero 835, índicábase
que o· PSOE participara na
apresentacíófl da proposición
de leí para impulsar o uso do
galego desde a administración. Sen embargo, o PSOE
non só non se sumou á proposición senón que mesmo
adiou asistir ás distintas reunións convocadas pola Mesa
pala Normalización Lingüística para a sua elaboración.

Também, e por último, quisser replicar-lhe ao "companheiro" García Seoane, ex-alcalde de Oleiros, as suas declarac;ons para La
Na columna de Lois Diéguez
Voz de Ga/icía nas que dezia, a
do número 835, páxina 25,
respeito dos ocupas da Ria que
onde dicia "Non cabe dúbida
"som rapazes que jogam a ser
de que Cela non vai fu.silar a
. independentes". lndependentes
. ninguén", debia dicer "Non
som, com esfor90 mas com efeccabe dúbida de que a Cela
to, já que sem papar subsídio
non o ~ai fusilar ninguén". •
i nenhum conseguirom oótar - ..___ _ _ _ _ _ _ _ _

É a forma do sionismo, do racismo e do imperialismo a que·
amasa Israel non renunciando
as conquistas territoriais en Síria, Líbano e Palestina. Para a
máfia relixiosa israelita todo pa.lestiniano representa un inimigo
a eliminar, esa é a actitude que
paraliza o proceso de paz, o cal
de non retomarse , pode levar a
outra guerra con grandes perdas en vidas. Comben non esquencer que foi sempre Israel o
agresor en todas elas, agás a
do lonkipur do 73. Nas primeiras
guerras Israel cometeu graves
feítos de terrorismo contra civis,
seguidos de expulsións de palestinianos a modo de limpeza
étnica, na guerra pola canle de
Suez. Israel foi un agresor cómplice do colonialismo franco-britán ico. Na guerra dos 6 días
procurou acadar anexións territoriais, e para remate na guerra
do Líbano realizou expedicións
punitivas que deixaron decenas
de miles de mortos. Para máis
inri, Israel ten a bomba atómica,
e os seus misis apontan a todos
os países árabes, incluindo os
estados pro ocidentais como
Arábia Saudí, a zona asiática da
URSS como Kazastan, lran. Tamén se inclue no branca dos mis is un país pertencente a
OTAN: Turquía. Os EUA amasan o seu desacougo palas
bombas atómicas paquistanis e
Indias, pero ben que fixeron por
non ver co perigoso belicismo
de Israel nestes anos.

Desde a fundación do estado de
Israel a nasos días vense producindo unha mudanza silandeira,
ainda que de grandes dimensións
na sociedade xudea, sustituíndose paseniñamente a estrutura ideolóxica do sistema democrático
occidental por un fanatismo relixioso dereitista e farisaico. Senda
os partidiños relixiosos como o
Shas "gardiáns da Torá"; Mafdal
"nacional-relixioso'', ortodoxos
orientais e grupos fascistizantes
Se se quere salvar o proceso de
como o Moledet e Kach corí-fortes
paz e que este non sexa un foapoios de influintes persoeiros xullaxe inútil, será preciso poñer
deos dos EUA, os que recomenremédios firmes ao estado de Isdan a expulsión masiva dos pa- restinos e tan todo tipo de provo- . tael, coas sancións precisas pola parte da ONU para evitar alcacións contra dos musulmáns,
gunha desgrácia itremediábel. +
sobar de· todo en Xerusalén. Son
os partidos relixiosos os que mandan no governo dereitista do LiGONZALO BLANCO V ÁZQUEZ
kud, xa de par si moi pouquiño .
(ÜURENSE)
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As festas arremedan á televiSión

'

PILA~

PALLARES

De El Faiy ás corridas de tauros, ·os concellos
invisten grandes cantidades en espectác\il6s de 'fárrlosos'
1

.
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"

.

':

-0- A •. ESTÉVEZ

:

As

chamadas festas de verán
das cidades convértense . nun
caixón de xastre no qué entran espectáculos variopintos;desde vedettes até grupos de
rock, desde concursos caninos
até corridas de touros. Os
concellos invisten millóns de
pe eta en artistas famosos pola televisión grácias aps cales
as empresas que os representan, non 6 acan boa tallada,
enón que consiguen endosar
a outro arti ta non tan famoo que van no me mo paquete.
Este ano, máis de Amistades
Peligrosas, Francisco e El_Fary.

y

tido po.r Mi'chel
Qissi, "adversário
de J ean Claude
Van Damrñe en
Kick Boxing alias
Song Po por pri- ·
rneira vez en Es.paña".
A Cidade que ·ten
aprobada unha
partida m~is cuantiosa ·para as festas.
é Pontevedra con
perta de-' cen miUóns de pesetas. O
proxecto cifra en
86 de rrtillóns os .
gastos aos que haberia que sumar
outros dez que o
concello aporta aactividades reali- ·
zadas en colaboradón coa Depuración, con Cqixa .
·Pontevedra ou coa
Xunra. Luis Bará,
responsábel" de
cultura do ·BNG
en Ponfeved-ra,
·califica o gasto de
despilfarro e a programación de "res es a-". Perro de
quince rriillóns de
pesetas lévanas ·a
lote de actuacións,~
contratadas en
conxunto, para as
prazas -da· Ferreria
e do Teucro. O ·
paquete inclue a
Los centellas, La

En Vigo, a concelleria de Cultura
ainda non ten definido o seu programa de festa de verán que e
celebran en Ago to e para os que
hai aprobada unha partida de cen
millón de pesetas. De calquer
maneira, e tendo en canta a traxectória descendente que sofriron
as festas da cid.ad.e nos últimos
anos, non se esperan grandes
eventos. A preocupación da con·celleria está no dia 18 de Xullo,
no que actuan os Rolling Stones.
Montar este concerto, ademais da
incertidurne que provoca pala recente suspensión das actuacións
do grupo tanto no Estado corno
no resto de Europa, ten un custe
próximo aos 300 millóns, que e
esperan recuperar coa venda das
44.000 localidades.

Década·Prodigiosa,
Lolita, Miriam
Diaz Aroca "La
Cenicienta", OBK
e ·F~cisco. O pasado verán, o con- cella..subvencionou á empresa organizadora do
·concerto de Julio
Iglesias con vinté
millóns de _pesetas_.
O prat forte na A censión para
o públ\co novo era o concerto
dos madrileños de Dover, na .que
debia ser a sua 20º actuación pala Galiza dun ano para aqui. O
seu caché é de 5.200.000 pesetas;
quen quixera velos -se é que ainda non os vira nalgunha vila galega- debía pagar 1.800 pesetas.
Esperábanse recadar fres millóns
de pesetas na billeteira, que non
se recadaron. O prezo da entrada ·
era disparatado rendo en conta
que actuaron nunha chea de vilas de maneira gratuíta e que non .
teñeri. novo disco qué apresentar.
Mentres, á programación da praza do Toral destinouse un total
de un millón de pesetas e á animación na rua 825.000.
._Os programadores cultu~ais dos
concellos séguen confiando nas
estrelas; as actuacións de ·sa~i\ j

.J

l • .:

J -

na, Marta Sánchez, Rosario, ·RosanaJ Joaquín Cor.tés -cuxo espectáculo supera os nove rnillóns· de pesetas-, Raimundo
Amador e Camela leváronse a
metade do orzamento das festas.
en 1997. ·Ao Santi-Rock, que se
pretendía J.lil festival con grupos
galegos, destinouse medio millón de pesetas e asistiron duas
dúcias de persoas contando aos
membros de Protección Civil.

A estrela é El Fary
Onde tamén vefien de celebrar
as fastas é .en Ourense, do 6 ao 14
de Xuño, cun orzamento .que se
achega os cincuenta millóns <le
pesetas. As empresas de paquetes
artísticos teñen un bon cliente
neste concello: Marlene Mourre-

au, El Fari e o ballet TV, de oferta. Desde o 'pregón, que· derotl os
mernbros do programa de Tele 5
Caiga quien caiga, até a actuación
notuma está inspirada na peque- :
na pantalla. Ao ·lado da ·vedette
Mourreau,""os coñeddos artistas"
-asi rezaba no programa- Pepe
Regueira e o Duo CJomax . .Q
paquete .inclue ao grupo Greta y
Los Garbo, Los rayitos, e a outros
asalariados das festas galegas, co. mo o duo Amistades Peligrosas: ·
<'

Pero o .programa das festas do
Corpus ourensán foi unha caixa
de su¡:presas variadas: orquestras,
recital de Zarzuela con Doña
'Francisquita e La tabernera del
puerto, rru;ijoretes d~ Madrid, open
de tenis e golf, billar pool, whu su,
. . wake board e até un curso impar- .
-··-----· •.• ·· -~ _ _J

As corrfdas de
tauros das festas da
Peregrina custaron
ao concello en 1997 dez millón5 e
medio de pesetas; este verári cus~
tan 13.500.000. Nove millóns para subvencionar as corridas e o
resto para tres concertos que organiza a mesma empresa: Alejandro
Sanz, Rebeldes e Jarabe de Palo. Ao
fío dos tauros, unha semana cultural tauriria que custa máis de un
millón e unha subvención á Ser
por retransmitir as faenas de .
754.000 pesetas. Segundo a de~
núncia dos nacionalistas, só cos
millóns de pesetas dos tauros -po-"
los que o concello recebe un número de localidades- poderíase facer un programa de animación
nos bairros da periféria de Pontevedra. Nos once . meses restantes,
o conéello de Pontevedra destina
ás actividades culturais vinte millóns de pesetas.•

,•

GuieirQ.~

J
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~ .O Bureau Europeo das Linguas
·recoll.e poemas de Luz Pozo · ~· Uxio Novoneyra

•A Comisión
Europea
·selecciona .
un ·prox~cto
.de Educación ·

para .a.Paz

•
·:
A Comisión europea ven de
\ · :
, ·conceder unha axuda de sete mil
•
ecus ao Se.minário de Educa~ión
· para a Paz para a utilización di,
<láctica de Internet. O proxecto
. galega, que se enmarca dentro
.·_do apartado de novas
tecnoloxias do Programa "Sócra,
tes", conleva 0 compromiso de
·ampliar a sua páxina web.así co,
mo colaborar cos centros educa,
tivos que o demanden através '
dos correo electrónico e a video,
éonferéncia en materias de edu,
cación para a paz, direitos huma,
nos ou toleráncia. +

.
· ·O Tomeode.
Band~s 4e Gaitas

da Estrada
múdase
· en Roinaria
Brasile ira
.

Ci~co linguas e dez poetas es,
tán presentes na carpeta que,
cun novedoso deseño, -v en de
editar o Bureau Europeo <;las
Linguas-Luz'Pozo Garza e
Uxío Novoneyra s.on os gale,gos recollidos Íla antolóxia que
conta tamén con representan,
tes da poesía eµ lingua breto,
na, friulana, sorbio,e romanés.
En pequenos encartes, incluí, ·
dos nunha carpeta peneirada
de fotos de todos eles, recólle,
se un poema de cada al)tor ou
autora ademáis da sua traduc,
ción ao inglés xunto cunha re,
seña da vida e obra. O fin do
prqxecto é 9ar a coñecer a Pº'
.esia das cinco linguas de
mane.ira conxunta. O galega
Carlos López-Bemárdez parti,
cipa na elaboraCión do proxe_c ,
to xunto outros cinco
autores.+

e-.

~ . Os _gtaya~os

. Entre o 13 e o 31 de Xullo desen,
vólvese en Lisboa a "N Universi,
dade Lusóf ·de Venia, coa pre,
tensión de contribuir ao· diálogo
entre os epsazos de fala portugue,
.sa ~ ao desenvolvernento huma-

ona

Na noite do Domingo 28 de Xu,
ño o grupo de tetaro Os
Quinquilláns estreou en Muros a
sua última montaxe Os Irmandi,
ños, baseada nos acontecernentos
da primeira revolta irmandiña,
en 143 L A obra marca un novo
estilo no teatro de rua que fai es,
ta compañia, tanto pola temática
histórica escollida como pala ho,
ra na que e representa, na noite.
Coma é habitual, é importante a
participación do público. Os
Quinquilláns levan a obra o 2 de
Xullo ao Fe teixo de Viana d
Castelo e· tamén farán' repres n,
tacións en Betanz , antiag
Monforte, Lugo Cee. +
Luz Pozo e Uxio Novoneyra.,

-

. • I Concurso folk

,

e

os'

,.

-Os Imuindiñns

no de paíse,s povos lusófonos.
. lia do investigador e na mostra ·
inclúense obras feitas entre o séEntre os numerosos cursos que se
incluen un ·adícase á
culo XVI e a primeita metade do
globalización social.e, dentro des, - XIX. Na inauguras:ión estiveron
presentes Emília Alvarez, viuva
ta, ao papel do espazo lusófono,
no que participan Femando
de Bouza Brey, os fillos, Antón
Mourao, da ·Universidade de Sao
Fraguas, diredor de honra do
museo, e Xerardo Estévez, alcal,
Paulo, David Pina, Manuel C9sta
e Teutónio de Souza de Lisboa,
.de de Compostela.+
Louren~o do Rosario, de Mo~am,
bique e, en representación da Ga,
liza, Francisco Salinas Portugal,
da, Universidade da Coruña. •

• Sete días de
Agosto
Lorient

• Universidade
Lusófona
en Lisboa

• Os.Qu.inquilláns
estrean

···~·~··················~·············································································· .

A Comisión de Festas de Sa,n
Paio da Estrada ven de cancelar o
I Torneo de Bandas de Gaitas po,
la "polémica" xurdida da que acu, :
'
san a unha "minoiia de
intolerantes". O feito que moveu
~n
á suspensión d0 certame foi a
aparición de autocolantes e pan,
fletas co lema "Na ·defensa do no,
so folclore'tradicional e da cultu~
Todo está preparado para o fes ti,
ra galega" en clara crítica ao esti,
. va.l intercéltico de Lorient, que se
lo escocesist~ que se ven impon,
celebra do 7 ao 16 de Agosto. Un
do, nomeadamente desde a
· programa cheo de m~sica celta,
Deputación de Oure~se. A o.rga,
dáhzas e· trÓula. Entr~ artistas
nización das festas decidiu cam,
grupos·qtievan ·actuar están Alan··
biar da programación o torneo de
Stivell, Liam O'Aynn, os asturia,
bandas por unha romaria brasilei,
nos de Llande Cubel, Wolfstone,
ra. P9r parte dos promotores das
festas entenderon que existía un ·
Basin Brothers, Natalie MacMaster
Band, os-irlandeses de GaUdubh
''sério risco de comportamentos
. etc Haber.á mostrad~ bailes e ca::violentos". Nos panfletos repartí,
baret, onde non falta a represen,
dos podiase ver un gafteiro con
saia e gaita escocesa e o rosto pin,
tación galega. Ademais,
conferéncias, clases de música,
tado á maneira dun pal1asó. Os
exposición -de escultura e de arte
comunicados que deron pé á par,
contemporáneo e un trofeo de
ticular "guerra das gaitas" da co,
golf. Nas anteriores edicións, o
marca da Estrada viñan ásinados
instercéltico de Lorient ten rece,
co nome de Peña Amigos da Gaita
bido unha media de 350.00o'vi~i,
Galega. -Criticaban, entre 04tr~
causas, a "disposición marcial"
tantes.t
dos gaittüros, a distinta conforma,
ción da gaita e uhha "percusión
foránea". ·A oposición ao Tomeo
foi xeral entre os membros de
asociacións culturais e afeizoados
á gaita da comarca. + .

1

' sellaría de Educacióh e do
Ministério de Educación.• ·

de Bol:!Za-- Brey
·no Museo
do PovQ Galego

Parte da colección de gravados ·
dé Fermin Bouza Brey exponse
desde ·o Venres 26 de Xuño no
Museo do Povo Galego. A colee,
ción, considerada como a rháis ·
grande na Galifa na sua modali,
dade, está composta de se~ecen,
· tos gravados,_dos que se mostran
douscentos. Os gravados foran
doados recentemente pola famí,

•Escalas
de verán .para
a renovac1on
pedagóxicá
•/

A Federación Galega de Move,
mentqs de Renovación Pedagó'.

xica (MRPs) desenvolve ao lon,
godo verán nove escolas dirixidas aos docentes e co obxectivo
da renovación pedagóxica. Cur,
sos e obradoiros con diferentes
obxectivos didáctícos·desenvól,
vense en Lalin, do 29 de Xuño
ao 3 de Xullo, na costa da -Mor,
te, do 6 ao 17 de Xullo, en Ou,
rense 1 e tamén dirixidas a Portu,
gal, as xomadas celébranse do
24 ao 29 de Agosto, en Feralte,
rra, do 7 ao 11 de Setembro, en
Monforte, nas mesm~ datas, na
comarca de Verin,Monterrei e
Tras,os,Montes, do 14 ao 25 de
Setembro, no Baixo Miño, do
· 14 ao 18 de Setembro, en Cor,
cubión, do 21 ao 26 de setembro
e en Camariñas; onde as datas
están ainda sen confirmar. As
escalas cantan co apoio da con,

•.Rut Maftínez gaña o certqme
de novos ..criadores'de Madrid
Coa obra "Vexo, vexo!, Que ves?" a artista galega Rut Martínez López
de Castro ven d~ gañar o certame de novos criadores, na modalidade de
Pintura, promovido polo Concello de Madrid. Na obra gañadora utili,
- ·
·
zouse a técnica
das. medias e bu,
ratos sobre len,
zo. A artista vaí
participar tamén
nun concurso
internacional
iberoamericano
de novos criadores. Rut ·Martí,
nez reside ·en Vi,
go e ten recibido
numerosps pré,
.mios. entre .o·s
que _.se encon,_
tran o do Con, ·
curso de Pintura
· Nels<J!l Zumél, o
do Ccincello de
Cambre ou o Ci,
dade de Lugo. A
sua obra expúxo,
se na Galería
Sargadelos de
Milán·, na Fun,
dac.ión Sotelo
Blqp.co de Com,
·postela e, de· ma, ·
neira colectiva,
na Galería.Mini,
mal de Porto.+

de Santo Estevo
O concello de Nogueira de
Rarnuín e a discográfica Zouma
Records veñen de conv car o I
concurso de música folk "Sant9
Esteva'', no que poden participar
todos aqueles grupo que non te,
ñan asinados contratos con com,
pañias discográficas. Os grupos,
que-non poden estar forinados
por máis de dez membros, teñen
liberdade de estilo sempre que e,
xa representativo da música que
se fai no país. Débese enviar un,
ha _maqueta ,en cinta, CD
master, minidisc etc, con catro
temas gravados a Zouma Records,
Ruado Paseo 30, oficina 7,
3 2003 de Ouren e.
Seleccionaranse catro maquetas
que pasan á final que se celebra
no mosteiro de Santo Esteva de
Ribas de Sil o 7 de Agosto no
marco do festival folk d me m
nome. O grupo gañador asinará
un contrato para ·gravar un di o
e actuará o vi.ndeir an no F ti,
val de Santo Estev , cobrando
por i to 100.000 pesetas. A data
límite para o envio de maqu tas é
o 25 de Xullo. •

•Prémio
·Literário
"Anxel Fole"
;!'

.

Convócase o 13º Prémio Litera,
rioAnxefFole, q~e organizan
conxuntamente o xomal El Pro,
greso e a Fundación CaixaGalicia,
e que nesta ocasión xira ao redor
do escritor Evatisto Correa Cal,
derón, nacido en Barallá no ano
1899. Responsábel de várias pu,
blicacións, entré elas Ronsel e El
Pueblo Gallego, e escritor, impar,
du literatura española en centros
educativos.Os aspirantes ao con,
curso Anxel Fok ~eñen que apre,
sentar un traballo sobre calquera
aspecto da vida e da obra de Co,
rrea Calderón antes do 31 de
Marzo do vindeiro ano e envialo
ao Departamento de Obrás
Sociais de CaixaGalicia én .
calqaera das cidades garégQ.S ou' ao
xomal El Progreso, rúa do Progre,
so 12, 27001 de Lugo. •
·
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1 ~Leit~uras~
·
Intelixente
.realidade
Título: O lap is do carpinteiro.
Autor: Manuel Rivas.
Edita: Xerai .

Agardábase con impaciénciá, cu- riosidade. Qué nos ofreceria esta
vez Manuel Rivas despois da preciosa. ¿Que me queres, amor?
Continuaria a evolución desde
En salvaxe compaña? Volveríase
ao mal chamado "realismo suxo"
que contribuiu a crear con Un
millón de vacas e Os comed.ores de
patacas? Tamén podia ser poesia,
non en van é un éios máis intereantes poetas actuais. Pero semellaba mái léxico aproveitar o tirón do eu recente Premio Nacional de Narrativa. É máis, de seguro que o leit r preferiria a sua
faceta narrativa, tamén aquí funciona i do morbo: aturaría o tirón?, porque estar, estaba obrigado. Utilizo a palabra morbo e non
outra, conscientemente e como
inal de éxito. Que un comunicador logre un horizonte de expectati as que e define con termo
comunmente aplicados a série
televi ivas, shows e demai ralea,
é íntoma inequívoco de que a
intonia é fluida e apresenta interese. Deixémono de inxenuidades, todos sabemos que detrás
acostuma a haber fortes campañas de marketing, pero ningunha
de elas é capaz de soster un produ to endeble e pouco sólido, de
nada serve a moita publicidade
de hoxe se o tempo te esquece. O
tempo, xuíz implacábel, é quen
finalmente decide, que, hoxe por
hoxe, o produto literário ainda
non só é ben de consumo inmediato e proxéctase na po teridade.
Cando así non exa taremos ficando baleiro , en hi tória, e se-

Manuel Rivas.

remos só instantáneas tristes e
inútiles.
E chegou O lapis do carpinteiro-.
Ademais poñia a primeira pedra
na remodelación da Colección
Narrativa de Xerais, nada extraordinário pero si efectivo, os volumes son un pouco máis grandes
e iso permite unha meirande sensación de comodidade na leitura.
E O lapis do carpinteiro ven demostrar canto arriba dixemos, e o
que por dicer nos resta. Eis logo
que esta história de amor (como
xa tantas veces fo¡ chamada) é
unha história da história. A preguerra, a guerra civil, a posguerra,
ese é o tempo no que se encadra
un discurso onde os valores humanos teñen unha importáncia
decisiva. Ánxel Casal, Lugrís, A
Fakona, San Simón, a tise, os paseo ... son história da nosa história... e parte da trama. E non esquenzamos a R. Nóvoa Santos e a
sua teoria da realidade intelixente, tan indefiníbel como necesária, porque finalmente está constituída polo pouso que os nasos
actos -conscientemente ou nonvan deixando, humanizándonos.

MONTES

De Nóyoa Santos -temas que falar
á parte porque é culpábel esencial
da existéncia de O lapis do carpinteiro, el e a sua engaiolante P.erso- .
nalidaéle fan que non poidamos .
falar nen de realismo máxico -un
p9uco atrevido, pero posíbelnen dunha novela con fío condu.. - tor-artificiale_rebi.lli~d.Q: M.o! p9::___
la contra, ·é unha noyela que ..na· ce na realidade histórica e se de·
senvolV.e como _a parahistoria da ·
realidatle intelixente, ése pouso
inmorrente que as nosas accións .
van deixando no ar, nas causas,
enchéndoas de humanidade ._E
_como hai veces que somos tan
d es a 1m a o s
p recisai:emos
que a realidade intelixente Unha das
deses bxec- obras máis tos que gardat
mos con. tan- co~pac as
to agarimo do autor,
-ainda sendo sen fisuras,
de pouca relel
· váncia mone- va ente,
tárianos lograda,
lembren. que atractiva, de
samos huma- fácil leitura,
nos. Así lle
sucede a Her- sinxela e
bal, garda da complexa
Falcona con
especial interese en perseguir ao médico republicano Daniel Da Barca non só wmo inimigo político senórr tamén rival
nos amores do médico e Marisa
Mallo. Un lapis de carpii:iteiro
vaino humanizando na ·mésma
medida en que He_rbaL narrador,
vai tinxindo a figura do narrador
principal progresivamente deica
rematar nanha total mestura. Co- mo se fora unha aperta, _todo comeza de forma fragmentária pero
o lapis unirá todas as partes definitivamente.

o

de amor, ben incardinada dentro
.da história real da sociedade ·galega. ·xa vimos o papel unificador
do lapis e a catarse curativa que
protagoniza. Pero hai máis. Ante
todo é unha novela moi inteli- .
xente, as personaxes todas teñen
unha forza inusual por casual que
sexa o seu protagonismo. A ca- raéterliacióñ das persorraxes mós- tranos a un Manuel Riv~ dominando cada faceta narrq.tiva. Intimamente ligado a este mundo está o da descrición e tanto nun como rroutro hai aquí páxinas de
antoloxia. O periodo éurto dá viyeza, axilidade. A efectiva estructu-ra da acción confÍre ameniáade. E sobre todo iso, a forza da palabra: o adxectivo adecuado no
lugar preciso e abonda, un bo~
narrador descóbrese alí onde é capaz de transmitir ·unha história
utilizando só as palabras precisas
e desbotanao o superfruo. A_demais a sensibilidade narrativa
-sempre foi unha das cousas que
máis admiraron na escrita de Manuel Rivas- i~pide que o domínio se tome en tiranía de talmaneira que estamos na fronteira da
novelá coral: todo o que gravita
en tomo de Daniel Da Barca ten
a sua función imprescindíbel.
Quede ben claro, história de amor
si -mesmo agroma o romanticismo en es.tado puro, non-o sentimentalismo- pero t'amén unha
crónica sccial reivindicad.ora da
libe_rdadé, do humañismo. N ada
- de novela histórica, nada de-bio, grafia novelada; ben o advirte o
autor e esta adverténcia é sinal
inequívoco de que algo se logrou:
fundir realidade e ficción da man
de un relato q4,e .se centra sobre
todo nos aspectos positivos (ima.:
xínense o que é humanizar a un
garda raposeiro e reanarte !) sen
que poida ser 9,Cusado de "amare.lismo" (a crueldade resalta ai:r:ida

Xa sabemos que é unha história

E

(Pasa á páxina seguinte)

Unha guía

di~ixida

que buscan un

conta de libros
O universo cultural
de Otero Pedrayo
Foi apresentada recentem~nte a edición
de Henrique Monteagudo e Manuel
Vieites de A Lagarada e O desengano
do prioiro, publicada
por Galaxia. A _
primeira peza
_foi escrita_por_ Otero en 1929
e recria o amor
impo5íbel de
Delmiro p_or Basilisa. Medias
verdades, malentendidos e, finalmente, rraxédia,

d~rr~~ 1:: ~~ed~~-

das pipas de viñó.
A segunda peza, cuxo
subtítulo é O pasamenw da alegria co

grande auw,epilogal dos féretros de Floravia, narra unha farsa na q_ue os morros

saen dos seus cadaleitos para liberar unha terra convertida nun infemo .•

Viaxe do neto e o avó
Aparece na colección Merlín de Xerais o
libro Brumoso, de Xavier López Rodríguez, no que se narra a fuxida dun rapaz
máis o seu avó cando se ven acosados
pola presión da cidade. Unha d~beda e
o anceio de voltar á
?ldea chegarán
de abando para
en)prender unha fuxida que
ten parada en
Brumoso. Que é
Bru,moso? Un lugar, unha pausada, unha muller
misteriosa, que
van levar aos dous
protagonista de cabeza á aventura. O ,
libro €Stá ilustrado por FL.Juárez. •

Pezas teatra1s
.de Joel Gómez
O xo~malista Joel Gómez apresenta duas
pezas teatlais baixo o título xenérico de
Teatro a medida e pronto para si, editado pola Assm:ia<;om Galega da Língua.
As duas pezas son Quanw vales tu, meu
tentador? e A inven(om -

da Al~orada,

FONTES

a todas as persoas

achega~ento

á

h~ture_za

e que gustan de visitar en _calquera época do ano

27

'

escritas en 1996
e 1994 respeitivamente. O prologuista do libro,
Jenaro Marinhas
del Valle reseña
a combinación de
"li<;om e divertimento" e albisca
w1.ha adicación
preferente por parte de Joel Gómez
cara ao teatro "no
cumprimento dun dever cívico".+

praias, cantís_, dunas· .e esteiros para observar
e recoñecer a vexetación, cun sinxelo sistema de clasificación por cores, e as niudaI1:_zas, que
'

Guía,da flor·a
do litoral galega
Luís Alberto Sanmartín
Helena Lago Canzobre

se producen ~ longo da·s .éstacións.

.

XERAIS

Un século
de literatura portuguesa ~
Baseouse a literatura de Portugal
durante o presente século na melancolia, no suicídio como horizonte? Foi en
troques unha travesia con momentos
felices? Nuno Júdice analisa en Viagem
por um século de literatura portuguesa o proceso literário á das transformacións sociais no seu país. Dividido o seu
traballo en movementos como·o realismo, simbolismo, modernismo, neo-realismo ou a ficción, · · acompáñase o
autor na viaxe
de Castelo
Branca, Pessoa,
Torga, Eduardo
Louren~o, Lidia
Jorge ... Edirado
en Relógio
D' Auga, pódese
atapar nalgunhas
librarías do país.•
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distancias nom superiores dos 80
e 100 km.~sem necesidade de importa~ons de Asturias e Sul de
Portugal. Da mesma manera, a introduc;om da cerámica Campani. forme nom supom ningúm alicer,
ce para a producc;om: os objetos/
seguem a ser os mesmos en número e tipologia, ao igw;1.l que a composigom metálica. Desta maneira
duran~e quase 1000 anos (28801900 cal BC) produce-se um es,
tancamento da producc;om metálica, a qual se reduce a elaborai;.om de objetos de prestigio. Para B. Comendador dito estancamento está motivado por regras
de tipo tabú que regulariam este
processo tecnológico, a prol das
elites masculinas sublimadas na
arte rupestre. Para mim, a persistencia desses tabús está relacionada com a dificultade de imposic;om social (explota<;om) a grande escala daquelas elites iniciais.

(Ven da páxina anterior)

máis cando tÓdo se ve desde o lado positivo) ou sentimentaloide.
Esta é, sen dúbida, unha das obras
máis compactas do autor, sen fi suras, valente, lo'grada, atractiva,
de fácil leitura, sinxela e cqmple. xa, trascendente. -Inerementars€
o número de leitores de Manuel
-Rivas. É certo, ao leitor hai que
darlle o que quere-debe-pode ler,
pero sempre con calidade, e aquí
transpíraa cada páxina. •
XOSÉ M. EIRÉ

Revisitazom
aPrehistória
Títúlo: A Idade de. Bronce en Galicia: novas
perspectivas.
Edición: R. Fábregas Valcarce.

Colección: Cademos do Seminário Sargadelos.
Edita: Edicións do Castro.

Nom é a primeira vez que o megalitista Ramón Fábregas se interessa por outras etapas da pré-história galega. Há dous anos editou
um necessário compendio sobre
os primeiros povoadores de Galiza -o Paleolítico, paradoxalmente bem conhecido na Cornisa
Cantábrica agás no Noroeste-;
um ano mais tarde nos oferece
umha outra interessante compila<;om sobre a Idade do Bronze.
Os novos dados obtidos ao longo dos últimos anos e as novas
perspectivas metodológicas na
investigac;om, faziam precisso
um trabalho unitário que mostrara os aspetos mais salientáveis
da Idade do Bronze tal e como
se concivem na actualidade. Assim esta obra junto co~ o estudo da cerámica, metalurgia, práticas funerarias, ouros, arte rupeste e algúns povo~dos, inclui
trabalhos sobre áreas vizinhas,
imprescindíveis (Norte de Por-

tugal) e importantes (Cornisa
Cantábrica) para contextualizar
e conhecer esta época na G~liza.

berta-se da tradición campaniforme diminuindo a preocupac;om pola decorac;om, aparecendo umha cerámica propriamente do-Noroeste (vasos tranEfectivamente, tal e como indicocónicos e vasos de bordo lonca Suárez Otero, a Idade do
go ou revirado p.e.). Por último,
Bronze na Oaliza tem sido caracterizada fundamentalmente
Suárez Otero distingue para o
polos objetos metálicos, malia a
Bronze Final dous momentos: no
primeiro (1200/1000-900 a.C.)
falta de contextos fiáveis para a
meirande parte <lestes. Por conconstata-se tanto a desaparic;om
tra, para ·um perí_odo de tempo - de algúns rasgos cerámicos -o
que abrange 1000 anos, tam só · vaso de longo bordo nom esta
se tem distinguido quatro tipos
present~ em algumhas jazidas- ,
cerámicos: tipo Penha, Campacomo a aparic;om de novos tipos
niforme, vasos troncocónicos e
- Bai6es-, vencelhados a novas
fórmas de asentaménto -os casvasos de borde longo ou revirado. A e::erámica tanto polas suas
tros- ; no se_gundo mamen.to
(900-700 a.C.), no tránsito da
características, como pola sua
abundancia em contextos bem
Idade c;lo Bronze para a do Ferro
defindos constituí um elemento
aparece um complexo cerámico
indispensável de referen~._
homogéneo de ampla difusom,
caracterizado polas cerámicas de _
Para esse investigadoi: o inicio da
tipo Baioes eas de tipo Alpiarc;a.
ldade do Bronze .está caracterizaComo dixemos, se bém ldade
do Bronze tem s.ido construida a
da pola presenc;a de cerámica
campaniforme, a qual ~ bem
partires da metalurgia, o estudo
possúe umha origem internadesta a.cha-se endí.ido de tópicos.
cional (estilos clásicos), encetará
Segundo Beatriz Comendador, o
· umha producc;om autóctona de
volume de produc;om no Bronze
estilo géométrico .. De seguido
Inicial e Medio pudo ter-sé satis(1400-1200 a.C.) a alfarería lifeito com recursos regionais a

_Amigos sempre

a
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Unha novela escrita baixo o
, prisma da realidade viva e
palpitante da memoria. A
vida nun Seminario da
Galiza dos anos 60.
Iniciación e experiencia.
Aventura interior e retrato
crítico dun mundo ·que
realmente existiu. Humor
acedo e linguaxe labrada
na mellar tradición ·
narrativa galega.

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR
Rúa A. Ma1tínez Salazar, 3 - 15011 A Coruña - Galiza

Pese a este relax, no Bronze Medio produce-se um avanzo no processo productivo com a introducc;om da aliagem cobre-estanho
(Cu-Sn), o controlo dos conteúdos de estanho e aparic;om
·de novas tipos
de objetos. B. Para esse
Comendador investigador
sugire a introo inicio
d u cc;o m do
da
Idade1do
·Bronze (CuSn) num mo- Bronze está
mento tem- caracterizad~
prano (Guidoiro Areoso: pola
2620-2460 presen~a
cal. BC) .rela- de cerámica
cionado com
Armórica e o campanifor,
Sul de Ingla- me.
terra, mas polo de agora as
evidencias arqueológicas som um tanto febles:
umha jazida por publicar, Guidoiro Areoso; um achado em superfí,
, cie (Mesa de Montes); e no hábitat do Fixom dita aliagem aparece
com posterioridade ao 2610-1890

Funk desde
a ·c omarca da Límia
Título: Experimento.
Grupo: Pro Xardin . .
Edita: Zouma Records.

Carlos Carrera, Agustin Rib'ero e
Eduardo Paradela son os tres rapaces
deXinzo de Límia que forman o grupo
Pro Xardin. Como xa sinalan no título
deste primeiro traballo, o que se busca
é experimentar, fusionar, incluir .cámbios bruscos no ritmo, acelerar e decelerar. .. O grupo arríscase á facer funk
en galego, con mellores resultados nalguns dos temas, pero cun disco que es- ·

conta de discos

cal. BC. .Vencelhado a um processo de acreséentamento geral da
¡:iroduci;.om e ~pari<;om de jefatu,_
ros asociadas a um novo tipo de
asent~mento (os cas~ros): a metalurgia. experimenta um grande de,
senvolvimento com a intro- ·
ducc;.im de novas aliagens (CuPb), ipos de objetos, controlo
metr lógico das pec;as e un acrescent mento dos objetos de uso
insrrl'1mental
doméstico.
~· ~ ~
.
.
Corho secuencias cronolpgicas a
proposta sobre as rámicas de Suá;.
rez Otero, e a metálica de B. Comendador, resultam atractiyas,
tempo tamém comportam implica<;ons no desenvolvivento daquelas comunidade (rupturas/érises/continuidades). Quic;á adoezam dum escasso baseamento na
cronología ab oluta, bern r presentada polas numerpsqs mo trás
radiocarbónica di ponívei . A
cronología ab oluta é umha ferra,
menta imprescindfvel para determinar inicio , perdura<;on e fi,
nais etc.
Por último, deste volume quer~
chamar a arenc;.om sobre o trab~al-·
ho das praticas funerárias realiza '
do por Fábregas e Vilaseco. T dicionalmente rem-se consiqerado aos tumuli pétreo do Bronze
Medio as últimas t~stimunhas
fenómeno megalítico/tumular do
Noroeste. Porém recentes mostras radiocarbónicas sinalan a
construci;.om e/ou a retulizac;.om
de tumuli no Bronze Final. Quer
dizer, esta tradi<;om funerária
perduraria 3000 anos!. Porém,
pese a esta cont,i nuidade, comec;.a-se a definir umha nova soluc;om funerária propria do Bronze Final (ou Adiantado): os enterramentos em fossa, tal e como
puxeram de manifesto López
Cuevillas e Chamoso Lamas. Esta nova tradi<;om quic;.á pudera
ter a sua origem no Bronze Antigo/Médio tal e c mo ugire a ne,
crópole de Agro da Nogueira. •

do

ANTÓN FERNANDEZ MALDE
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perta en xeral o interese do ouvinte.
Ademais de xogar cos sons reiterativos
e seguir a pegada dos Red Hot Chili
Peppers nalgunhas das suas cancións
(Come+ Landras ou a própria Experimento), os de Xinzo apresentan rock
de sempre noutros temas como O vidro
frio e tampouco prescinden de ritmos
discotequeiros dos últimos anos. A voz
de Carlos Carrera narra histórias, ás
veces complexas, ao redor do viño
(Garrafón) ou ºda cuota láctea (SPL);
tamén dos perigos do lume (Lume) ou
da teima por ter un can "macarra"
(Adestramento perfecto). Os de Pro
Xardin esfórzanse por oferecer un son
novo, desligándose da simples música
de troula, e, para isto, recurren a letras
reivindicativas coa arma da ironía. E
unha surpresa para este primeiro
disco.+

Para mover o pescozo
ntulo: Debekatua.
Grupo: Debekatua.
Edita: Esan Ozenki.

"A universid~de é un cemitério de
mentes" ou "Adolf Hitler segue existindo" son algunhas das consignas que
lanzan os Debekatua, grupo de Irun
que ven de editar o sue primeiro CD.

A cm~pañia Esan OZenki seguc recollendo o máis encend ido da música
euskaldun, con música dirixida a brincar e sudar, e mover o pe ~ozo. Coc
producción de Kaki Arkarazo, e
seguindo a tendéncia que marcaron,
entre outros, os holandeses de Urban
Dance Squad, Debekatua apresentan
un son contundente con'srruíndo imaxes visuais que, mália a sua poesía, só
queren amosar o seu rexeitamento ao
pensamento único, á tortura ou aos
efectos das drogas de deseño. O grupo
está formado por Beñat, Asier, Bittor e
Juanjo. T amén coman coa voz de [ggy'
Pop para introducir o tema Gurutzea 1
sutan (A cruz está ardendo). •

1
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Mailu Chao integra música popular,
rqck, xogos, futbol, artesania e polbo na Feira das Mentiras
'

.

'

-

1

'

.

.

Ccbmeza o 7 de Xullo e coincide coa final do Mundial de Futbol /- 11

·!
1

'

1
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1

J
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9<> P. CASTRO

Rock bravú, regueifas, repentistas chegados do Brasil, ragg~muffin, rancheiras, ska e até
canción melódica únense na
Feira das Mentiras a carón das
finais de futbol do mundial de
Franza para xuntar un grande
circo con espectáculos para nenos e maiores . Un circo no
que non faltarán os paiasos, os
cabalos, nen os trapecistas. A
feira estará en Compostela para apresentar esta macro-montaxe cultural, ideada por Manu
Chao, durante os dias 7, 8, 10,
11 e 12 de Xullo na na ve
abandonada do que fora, até
hai ben pouco, o Mercado de
Gado de Galiza, en Salgueiriño .
Manu Chao asegura que non é
tan imp rtante "o que hai na Feira como o que pode air de aquí'.
Enrende e ta montaxe como un
en aio xera1 para próximas edición , p rque, mália non aber
aínda como vai funci nar, espera
que e repita a experiéncia, ·empre con nova aportación , nos
eguint ano . "Cada feira é a última e cada novo encentro erá
diferente, para que non e convirta en algo rotinário", explica.

Os Papaqueixos e Color Humano son alguns dos participantes na Feira das Mentiras.

Bra il xunto con Mercedes Pe,
ón, Xurxo Souto e Fernando
Cruz. Poderan e ver concerto
de Skornabois, que abren a Feira,

Lumbalu, Jarbanzo Negro, Color
Humano, Rastreros, Amparanoia,
Xenreira, Siniestro Total, Sargerito García , Papaqueixos ; Diplomáticos, e Kaussondulola.

A feira comeza na Gali:a porque é
o "único lugar en Europa onde
ainda e eguen a facer festas e feiras populares. En Franza e a uadición desapareceu", explica o múico. A elección do Mercado do
Gado non foi casual. Nun princf-

1

Diante de te panorama e para
que non falten os elemento que
caracterizan ao bare dos povo
e aldeas, na feira poderase xogar
ás cartas ou comer polbo, ainda
que o futboleiro acaben por
preferir pipocas. Todos os dias,
· 20:00 h ra , un grupo "Bravú"
inaugurará a fe ta e animará o
mt icnt mentre e enchen a
bancada d Pulpo Fiction. Log
d futbol, entra a noite, dará
c mez ) c ir , e n mú ica de
La Bandea Jojó, un grupo francé
"inc ndicional do festivais" de
ravanc d Quarti r .

c

Da organización deste evento,
que quer se r cultural e lúdico,
preven e atraccións de moi divers·a~ J:ai:a'c terísticas, désde o
Pulpv· Fiction, onde Carlos Blan;.
c;:o, Víter López, Tomás Al9nso.
.X0án· Barro, integrantes de Risoterápia, retransrriiti.rán a partir
.id.o di 9- 7, baixo unha carpa e
fre~te á unha pantalla de 12
metros cadrados, as finais da
Copa'. do Mundo d~ Ftitbol, até .á
Aldea· Tqremota, na -que se- en. contrarán os Regueifeiros ,de
Bergantiños cos Repentistas de

e

P ada a medianoite e entrada a
madrugada egue a música, con
todo tipo de ritmos. Entre grupo e
grupo e para rematar a noite, a
discoteca Pulpo Fiction pennanecerá aberta "até que o corpo atu,
re". Ne te espectáculo de espectáculos "Aldea Terremota" aporta
os aspectos mái característicos da
romaria tradicional. O Sábado 11
será odia do encontro dos regueifeiros galegas, Calviño de T allo e
Pinto D'Herbón entre outros, cos
repentistas do N o1deste brasileiro
Rubens e António Ferreira. A
Feira, feira estará presidida polo
"Grande Tambor de Lua", de
dous metros de diámetro.

Mentiras para nenos
Para que os pequenos tamén teñan o seu espazo próprio, Ecoimaxina, un grupo de educadores
especializados en actividades infantís, dará aos rapaces a oportunidade de construir os seus próp r ios xoguetes de refugallos,

ademais de poder acceder ao taller de rrapécio e de construcción de instrumentos. Para facilitar a sua chegada á feira, haberá autocares desde toda Galiza,
para que asociacións e grupos de
nenos poidan pasar, cando menos, unha tarde na feira.
A artesania tamén ten un lugar
re ervado no recinto, cunha mi,
ni-feira, en colaboración coa
A ociación Profisional 'de Arte-

sáns e diversos postes onde mer,
car, infom1arse e participar das
distintas iniciativas que se están
a pór en marcha. A I Copa do
Mundo Finisterre de Futbolín chegará á final o Domingo 12 e ese
mesmo dia, Lili Colómbia espera "ter atopado un marido" para
contraer matri~ónio.
Pésie a definición de Feira das
"mentiras", ainda non se sabe
cales serán as que protagonicen

a feira . De feíto, tanto Manu
Chao como Xurxo Souto ou o
próprio Pinto insisten en que o
básico é non concibir este evento como un festival convencional. Alén de advertir que a carteleira é máis unha excusa que
unha obrigación horária, tamén
sinalan que se trata, sobre todo
-de "xunta rnos todos como nas
aldeas, onde mália haber cousas
que nos diferéncian,·compártense as ganas de vivir".•
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Berrogüeto
'Un traballci honesto non preeiSa de grandes promocións'
No"Inverno sairá á;vend~ o seu segundo di·s~o
~ .PAULA BERGANTIÑOS

... 1

•

Logo do éxito acadado co seu
primeiro CD Naviculária, Berrogüeto ten xa compostos os temas que integrarán o seu segundo traballo. A experiéncia dos
seus membros fundiuse na Pl'.imavera do 1.995 nunha formación que co seu primeiro .disco
. foi quen de apresentarse internacionalmente e ser escollido
como mellor grupo de folle pola
crítica alemana no 1997. Neste
novo traballo -que sairá á venda
este inverno- seguen fusionan'do a música tradicional con
sons contemporáneos. Confírmase tamén a sua aposta
pola integración da voz, desta
volta da man da cantante e multinstrumentista Guadi Galego.

"O disco está moi avanzado -ex-:
plica Anxo Pintos- O que corresponde ao grupo, que· é o apartado
musical, xa está preparado. Só
'quedan por concretar cuestións
como cal vai ser o estúdio no que
irnos gravar ou as datas de gravación e de apresentación". "En todo caso sairá ao mercado este Inverno", engade Isaac Palacín.

i ,

Polo de agora non decidiron o
título que vai levar porque "iso é
o último que pensas", sinalan.
Naviculária evocaba á história
da ria de Vigo "pero curiosamente a decisión de que ese fora
o título do primeiro traballo
chegou ao final do proceso", comenta Pintos. Se Berrogüeto era
o nome, dun barco que recalou
en cuarentena na illa de San Simón, De Naviculária é o volume
manuscrito no que daban conta
das suas andainas os mariñeiros.

O que si adiantan é que o novo
traballo confirma a aposta de
Berrogüeto por integrar a voz. "A
maior parte dos fundos dos cancione iros teñen música vocal
sen embargo, os grupos de música folk tenden a ser instrumenta is. Até certo ponto é unha
contradicióri", sinala Pintos.
Neste sentido a cantante e
multiinstrumentista Guadi Galega tomará o relevo das pandereiteiras de Cantigas e Agrimos.
"Ten unha voz moi versátil e
ademais toca a gaita e o piano
-explica Palacín- Iso permitiranos acometer todos os arranxos
que fagamos no disco". A fidelidade entre ·o produto e o directo
é unha das suas teimas. "Bai disco fantásticos, con moitísimos
instrumentos que logo nos directos aparecen bastante mermados. Nós buscamos a maior
adecuación, defender o que gra. vamos", comenta Pintos.

Equilíbrio entre
tradición e imaxinário
"É dificil defi.tl.ir a nosa música
· -sinala- Sempre tentamos ir pala corda frouxa da dose exacta
entre música tradicional e música que f)arte do noso imaxinário,

Anxo Pintos, Guilhermo Femández, Isaac Palacín, Kiko Comesaña, Quim Farinha e Santiago Cribeiro -membros de Berrogüetto- durante a gravación nas illas Cies. A. IGLESIAS

buscando o equilíbrio". "O importante é que a raíz estexa sempre presente. Movémonos polo
impulso que xenera a melodia.
. Encárgase de suxerirche cousas e
ti o único que tes que facer é
deixarte levar", engade Paladn.
A saida ao mercado de Naviculária xunguiuse cunha xeira de
c0ncertos intemacionais. As visitas a Austria,
Portugal, Alemaña culminaban
coa eleición pola
crítica alemana de
Berrogüeto na categoría de música
tradicional no
1997 . "Esperabamos que o disco
funcionara ben en
Europa pero o que
nuncá se nos pasou pola cabeza é
· que como resultado desa xira nos
concederan este
préinio ao lado de
talentos que levan
toda a vida tocando . É o primeiro
traballo,-non te cofiecen e ademais praticamente ninguén sabe
que existe un país que se chama
Galiza e que ten unha língua
própria", di Anxo .Pintos.

gantes seguen existindo trabas ..
"Existen unha canles de comunicación para esta clase de música e Galiza é un país periférico.
Son moitos anos de non estar e
custa moito traballo empezar a
introducirse". Neste sentido sinala tamén o espácio que co
tempo se está gañando no próprio país. ''Nos anos da movida
case se rían de ti se eras gaiteiro. Agora trátan
o folk e a música
tradicional como
dous
xéneros
máis, con respeito" aponta.

'Coa .nosa

tradición
musical é
contraditório
que os grupos
de folk
prescindan
da voz'

Ao fio aponta o cámbio que se
deu no panorama da música
folk. "Antes Milladoiro pero agora tamén grupos e músicos como
Uxia, Cempés, Budiño ou Chouteira, entre outros, poden ir en
igualdade de condicións a calquer parte do r:m mdo amasando ·
unha músic a tradicional q ue
sorpren9e e agrada". Nembar-

Antes de dar o
salto ao mercado
internacional fi,
caban atrás anos
nos que os membros de Berrogüeto
-primeiro como
parte de grupos
como Fia na Roca,
·Armeguín ou Matto Congrio e logo
como equipa- daban a coñecerse a
.
golpe de concertos por todo o país. "Tiñamos
gañas de demostrarnos a nós
mesmos que cun traballo honesto e unha oferta musical de calidade podiamos conquerir.obxectivos sen estar supeditada a nosa
liberdade creativa aos intereses
mediáticos. Unha vez máis comprobamos que a xente non é tan
manexábel e busca o que quere
escoitar", sinala Pintos. "A macropromoc::ión funciona de maneira case inmediata -engade
Palacín- Non nos preocupa. Somos músicos por vocación, .forma parte da nosa existéncia e es-

tariamos satisfeitos se o que facemos nos dera para vivir durante
moitos anos. Poder funcionar

1

en grandes logro promocionai ,
que sexa realmente a música a
que tire da demanda".•

.....•..............•.•.....•.......•..•.........•......•...•...........
· A contrarrelóxio nas Cies
palas enerxias alternativas
A preparación do novo disco de
Berrogüeto interrompiuse por
unha oferta das produtoras Faro
e Canal Plus. Escolleron ao grupo para compoñer a banda onora de Renovare, unha série de
documentais sobre enerx ias alternativas que se empezou a gravarse do 19 ao 25 de Xuño nas
Illas Cíes con enerxia solar.
Puxéronse en contacto co grupo
mes e médio antes de empezar a
grave1r. Duas semanas despois
empezaban a compoñer a música." Como experiéncia foi sorprendente -comenta PalacínServiunos para confirm ar que
nun prazo curto de tempo somos
capaces de parir, de facer música". Pintos explica que "preparar 80 ou 90 minutos de música
en catro meses é bastante traballo. O noso primeiro disco, por
exemplo duraba 50 minutos.
Agora entregamos 45. A segunda parte da gravación farase en
Setembro, nun parque eólico de
Tenerife, Tarifa ou Sória".
Para escoller aos colaboradores
musicais contouse co asesoramento de Berrogüeto. ''Non pensamos en grandes nomes. Ao
compoñer a música fúmonos decatando dos instrumentos e artistas que podían cncaixar millor
á hora de facer temas os máis ar-

mónicos posíbeis. Nesta primeira
fase participou Xavier Paxariñ
tocando as frauta exótica ,
frauta baixa e ax , para a múica d capítulo Jedicado á enerxia eólica. "Para algun rema ao
que lle queriam dar un air
, •
pecialmente telúrico v uno moi
ben a participación de Ib n K teron e dou txalapartari b
Ruben e Iñaki. Tamén e
Guadi Galego", explican .

O obxectivo é o de recrear os
distintos am bientes que suxiren
cada unha das enerxias sobre as
que trata a série: sol, vent , xeotérm ia, bioma a, mareas e olas.
É un programa demostrat ivo
qu e utili za para a gravación,
edición e postprodución de son
e imaxes a enerxia suministrada
por fontes renovábeis.
Non está previsto que os oito
temas inéditos, un para cada
capítulo da série e outro e.e ntra!, aparezan recollidos con
outio formato. "A finalidade
da música é a de ser fondo para
o documental, pero se ao final
da gravación vemos que exis- : ·
ten poSibilidades de ed ición, a •
música ten calidade suficiente
para editarse en disco e as produtoras están de acordo esa posibilidade vai estar aberta", comenta Pintos.•
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As dez estrelas do bou 'Eva'
Homenaxeadqs en Rianxo os c~rmá~s de Castelao que morreron en 193 7
mangueiras comezaron a botar
_ auga sobre o .barco con intención
de inundar as bodegas e así obri,
galos a ·saír. Como non cónseguían o seu propósito pensaron daq uela botarlles auga fervendo das
caldeiras para_escaldalos.

O 23 de Abril de 193 7 no pei,
rao do Berbés, en Vigo, acon,
tecia a dramática traxédia do
bou "Eva". Despois dun chi,
vatazo a frustrada fuga de dez
antifascistas finaba coa morte
de todos eles. Non se entrega,
ron apesar da saña coa que fo,
ron acosados. Entre eles esta,
han os curmáns de Castelao,
Xosé Losada Castelao e Ma,
nuel Rodríguez Castelao, que
o pasado 28 de Xuño, aniver,
sário do plebiscito estatutário,
foron homenaxeados en Rianxo.

"Así fixeron. Horas despois decidiron entrar visto que os sitiados
non daban xa sinal de vida. Recolleron os nove cadáveres dos
homes e da muller e deitáronos
nb peirao. Todos tiñan un balazo
con orificio de entrada pala sen
esquerda excepto un, o élo comunista Nogueira, a quen a bala lle
entrara polo paretal dereito."

ae n te dia á venda o libr
de Edición A Nosa Terra
"1936. O que fixeron en Gali,
cia" . T rátascdun e quecido traballo, a inado por Hernán Qui,
jan , un p udónimo que alguns
atribuen a Luí eoan , e que ó
coñecia edición perdidas en Pari e Bueno Aire , con tículos
como 'Galicia baixo a bota de
Franco". Neste relato xomalí tico de grande tensión o autor
d crebe polo miudo a situación:
"No me de abril, exactamente
o día 25, un grupo de homes de
e querda xa desesperados de ,
poi de nove meses de permane,
ceren escondidos e agardando a
cada hora do día e da noite seren de cuberto e asasinados,
tentaron saír de Galiza.
' Eran nove home novos, fortes

Lembranza de Dieste

Castelao cos seus curmáns cando nenos. Na autra foto Concha

e audaces que, postas de acordo,
ultimaron un arriscado plano de
evasión. A muller dun deles, un
comunista chamado Ángel Nogueira, decidiu facer parte da expedición e correr os riscos que o
seu marido correse. El estaba

CORENTA E CINCO
ANOS DESPOIS
Xo É NEIRA VILA

mái
nm v d r, con t do, fo¡ p der ver a antigos compañeiros
d militancia naci nali ta. Poder atopar e con Pilar Xeremia , Carlos
Abraira,
ni Conl s, D ra Seco, Manolo Cordeiro ... Outros xa non
e tán. E Antón antamarina Delgado, Roberto Veloso e Antón Moreda re iden en Galicia d d hai ano .
Xa n n existe o edificio do Centro Ouren án, onde nos reunimos aquel
28 de agosto de 1953 (tres anos despois do pasamento de Castelao) no
que recibimos a fervorosa arenga de Antón Alonso Ríos, Secretario do
Consello de Galiza, no acto de fundación das Mocedades Galeguistas.
Xuntos evocamos os estudios que faciamos, semana tras semana, de
Sem-pre en Galiza, e o noso periódico Adiante, e os cursos de galego, e os
actos de recordación do 28 de Xuño (plebiscito do Estatuto de Autonomía) e do 17 de agosto (data do fusilamento de Alexandre Bóveda), e a
reactivación, coas xuventudes bascas e catalanas, da nova Galeusca.
Contabamos coa simpatía e o apoio da maior parte das entidades societarias galegas, e reuniámonos alternativamente nos centros Ourensán,
Coruñés, Pontevedrés, Lucense, Betanzos, Corcubión. Estabamos presentes nos actos de signo antifranquista, e en todo momento deixabamos constancia da nosa clara ideoloxía de afinnación !1-acional galega.
Inda que dispersos e encamiñados por ben distintos rumbos é digno
de salientar que ningún abdicou dos seus ideais de entón. Os anos
non amoleceron a ninguén; forta lecéronnos a todos. En moitos sentidos, Buenos Aires non é o que era nos anos cincuenta, pero froitificou' a semente ei_ue nos deixaran Castelao, Suárez Picallo, Alonso Ríos, Luís Seoane e outros inesquecibles "bos e xenerosos". •

Nog~eira

a quen lle mataron_os pais ño bau Eva.

empregado na casa Gándara, ela.
chamábase Carmen Miguel e
ambos eran naturais de Ourense.AS outras persoas inmoladas
con eles e cos curmáns de Castelao _Xosé Rodríguez Lorenzo,
Luís Alvarez González, Femando Rodríguez Lorenzo, Manuel
Femández Feuco e Camilo Campos Méndez.
"O plano de evasión, que consistía en se apoderaren por sorpresa
duns dos barcos de pesca atracados no peirao e saíren ao mar, fo¡
madurado pacientemente e afinal
posto en práctica con decisión.
Mais cando os. fuxitivos se reunían a bordo e agardaban tan só para arriar o barco os compañeiros
que ficaran atrás, toparon que escondido no barco aínda estaba un
mariñeiro da tripulación que pedía o deixasen marchar. Nun
principio negáronse, mais o home, ao invocar a si.ía familia e a

I

MA\S

PAR A

. prometer solemnemente que non
os delataría, conseguiu ·que o deixasen saír. Axiña que se viu libre
correu a delatalos e axiña se mobilizou a policía do porto, manobraron os bous armados e requisados que utilizaban os fascistas e o
pesqueiro dos fuxidos foi cercado
mesmo antes de que puidese desatracar. De contado acudiron ao
peirao forzas de asalto e fascistas .
Os fuxidos, desesperadamente, fixéronse fortes e mañténdose a
cuberto na bodega de popa impe_diron que o barco fose asaltado.
"Foron caminados a renderse de- ·
pondo as armas e saíndo de un
en un, mais de sobra sabían o fin
que os esperaba e non quixeron
entregarse. Entón, os fascistas,
sen se atreveren a entrar a prendelos porque sabían que defenderían as súas vidas até a marte, fecháronlles os zapóns e sitiáronos.
T rouxeron un barco alxibe e con

NA

No número 674 de A Nasa Terra
(17 Maio 195), Conchiña Nogueira, filla· do matrimónio inmolado no bou "Eva", contou as
lembranzas debulladas da memória familiar e viciñal, "despois
daquelo moitos non nos falaban.
Había os que dician hai que matar a semente, os que cando a
avoa ía buscar o peixe para vender non llo daban, porque querían matamos de fame. Apesar
da dór os avós nunca baixaron a
cabeza nen levantaron o brazo.
Esa atitude de dignidade tamén
lles reportou solidariedade".
Rafael Dieste na revista Nova
Galiza tamén deu contado ·sucedido e recoñeceu o heroísmo das
vítimas, tamén lembrando nestes
di:as na homenaxe da Fundación - Castelao en Rianxo, "máis algo
enche de luz a nosa dór, e fai xurdir no medio dela un grito de orgullo, case ün auturuxo: Non se
entregaron ás pautas lixentas!
Non se entregaron, viron uns nos
ollos dos outros unha diafanidade
absoluta e entregáronse á marte
virxen en compaña, como ao ceo
da noite. Cada tiro unha estrela!
E hai que admirar ao executor,
ao que quedou para o remate, sen
que vacilase a fé -del e dos outros- na sua sagra finneza. Cando
foron máis irmáns nove homes
unha muller?".•

NOS A

LINGUA

Os autores xogan coa motricidade

e_ co concepto de perspectiv~
e advt'rtennos con esta historia
da necesidade de fuxir, de cando en vez,
das convencións.

•
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Erhestó GUerra dá Cal,
a ponte máis sólida entre Galiza, Portugal e Brasil
A Universidade de ·Coimbra -h omenaxea ao poeta galega a catro af1:os do pasament?
e Brasil das que el foi, a.o dicer
de Joaquim de Montezuma de
Carvalho, "unha das pontes
máis sólidas".

94> C. VIDAL

Catro arios despois da sua
morte sae publicada esta. ho,
menaxe da Universidade de
Coimbra ao poeta e investiga·,
dor Ernesto Guerra da Cal. O
siléncio no que se produciu a
sua desaparición ponse a. proba
coas múltiples evocacións dunha
manchea de amigos que reme,
~oran a sua figura e a dignida,
de da sua obra máis da sua vida.

O seu talante p_ersoal arriábe-1 é
-tamén reseñado nos artigas dos
amigos que lembran ao escritor
do ponto de vista p~rsoal, desde o
seu encontro con el e as vivén,
cias comuns. Cando a sua fanta,
sia se xuntaba ao do admirado
E<;a de Queirós ,por quen e apai,
xonou desde os 16 anos, "ambas
faziam maravilhas" di Marcello
Duarte Mathias ao respeito da
sua obra lingua e estilo de E~a de
Queirós , o grande traballo recoñecido no mundo acad~mico por,
tugués.-Duarte acrescenta ainda
que a alta consideración dos estu,
dos do galego non o apartou en
ningun momento da sua personalidade próxima, e asi di que "num
país como o nosso, em que o sa,
ber-só é concebível doutorado e
de trombas, o Ernesto de.stoava
pela fidafguia de espírito e a sua
luminosa humildad e".

O investigador riguro~o -en especial no seu renomeado traballo sobre a obra de E<;a de Quei-.
rós- o poeta innovador e orixinal, o amigo fiel e dialogante -a
sua relación con Garcia Lorca e
a sua colaboración nos Seis Poemas Galegas estará a toda hora
presente-, o republicano até o
fin, o exilado ausente e o na,
cionalista galega que adoptou
Portugal como a sua pátria libre
aparecerán en calquer ret:rato
que de Guerra da Cal se deseñe.
Nunca quixo volver a Galiza
porque entendía que non podía
viver nun país "mediatizado" polo centralismo e a sua postura de
permanente exilado provocou o
esquecemento que chegou mesmo até silep.ciar a sua marte.
Un volume de máis de trescentas
cincuenta páxinas e unha trinte,
na de artigos e ensaios é a manei- .
ra de materializar a homenaxe,
prologada polo próprio director
da Biblioteca Geral da Universi,
dade de Coimbra, Aníbal Pmto
de Castro que destaca a releván,
el.a de Guerra da Cal nos estudos
portugueses. "Entre a dedica<;ao a

Guerra d.a Cal: "Náo posso conviver com uma Galiz:a mediatizada pelo Estada Cen·
trol". Na fotografia, con Federico García Lorcci nun café madrileño.

cultura, a língua e a literatura
portuguesas, e a saudade pelas
coisas, gentes e paisagens galegas,
tao finamente expresso através
da su empatia com· os versos de
Rosalia e dos versos próprios, que
finou a medida que os anos passavan, en pequenos mas grafica,
mente requintados opúsculos co,

NOVI'DADES

· mo Lua de Além Mar , Futuro
Im~al ou Deus, Tempo, Mar,
te, _Amor e outras bagatelas" apon,
ta .Aníbal Pinto de Castro.
De Guerra da Cal queda a sua
obra -poética e ensaista e tamén
a pegada no establecemento de
relacións éntre Galiza, Portugal

DE A NOSA TERRA

O· que fixeron en Galicia.'
1936
A grande asignatura pendente da nosa historia
contemporánea é sen lugar a dúbidas o estudo da represión
desatada en Galicia desde Xullo de 1936. Circunstancia
que ten a súa orixe e responsabilidade no abandono desta
crucial etapa por parte d~ segmento de historiadores
académicos que frustraron de xeito' deliberado liñas de
investigación sobre a acción represiva franquista.
Unha eiva que obriga á recuperación das primeirizas
crónicas do terror publicadas colectiva e anonimamente
desde o exilio arxentino por un solvente e activo grupo
de intelectuais antifascitas galegas -Luís Seoane, Arturo
Cuadrado, Maruxa Mallo, FederiCo Ribas, Eduardo
Blanco Amor, Xosé Suárez, Emilio Pita... - baixo o título de O que fixeron en Galicia.
COLECCIÓN

O FARDEL DA MEM~RIA

A

EDICIONS

AJllSADBU

Madrid, Londres, Nova lorque,
Estoril e Lisboa foron alguns dos
seus moitos destinos. Quen o
coñeceu, como -Marcello Duarte
non dubida en afirmar que viveu
"n_o íntimo, o drama do expa,
triado. Galega, nuñca foi espanhol, nem jamais o quis ser; tao,
pouco se sentía americano ape~
sar de lá ter passado o essencial
da sua existencia. Eis porque,
· para ele, Portugal fara o melhor
substituto da pátria que perdera.
O que nem sempre constituí
urna rela<;ao fácil. Daí alguma
exasperai;ao, ou talvez mesmo,
aquí e ali, algum ressentimen~
to". Engade o amigo o lamento
por non ter merecido a sua mor,
te "o relevo que lhe era devido".
Na Galiza, nen sequer saiu rese,
ñado nos xomais diários do país
que non deron a notícia do pa,
samento nen en breves liñas.
No ronsel de sinaturas que se su,
man na homenaxe a Guerra da
Cal, hainas galegas. É o caso de
Xosé Luis Franco Grande que,
sen compartir as suas posicións
lingüísticas, si disfrutou da sua
amizade até o fin. Ante as múltiples interpretacións do homena,
xeado, algunhas non en e~ceso
afectivas, Franco Grande conclue
de maneira sinxela, "foi un galega
radical. Pero á súa maneira" di.
Singularmente rescata os primei,
ros nove anos de residéncia en
Quiroga -tema central do artigo
de Célia Diaz Núñez "Quiroga,
Paraíso da Memória de Ernesto
Guerra da Cal", no que destaca a
releváncia do val quirogués no
seu imaxinário poético e tamén
ensalzado por Xosé Estévez como
"o val do Paraíso"- que marca·,
rian ao poeta que Garcia Larca
chamaba "Ernesto do Sil". O seu
interés polo que acontecía na
Galiza durou sempre, e foi chave
das numerosas comunicacións
que establecía cos amigos que
moraban no país como dá canta

Franco Grande. No entanto,
nunca se tomou nun intento de
volta á terra, imposíbel á sua vista
xa que, ao. dicer do autor de Os
anos escuras "para· el Galicia, na
. actua1idade, seguia senda un pais
-como el escribira na Nota Prévia
do seu libro ~obre E<;a- transvicu:lo
do seu destino natural, e decátase
do imposible que lle seria vivir en
Galicia". No Jornal de Letras, artes
e ideias Guerra da Cal deixou dita que "a Galiza é um paí emi,
conquistado e eu nao po o con,
viver com urna Galiza mediatiza,
da pelo Estado Central".
Da parte das teorías lingüí ricas
do poeta ituase Maria do Carmo
Enríquez Salido que comeza o u
e tuda obre a sua caracterización
da lingua cunha cita do próprio
Guerra da Cal e outra de Manuel
Rodrigues Lapa como exponentes
da mesma opción reintegracionis,
ta. A lingüista galega destaca
duas hipótese na po ición de
Guerra da Cal arredor da lingua:
que a lingua culta para os galegas
está "na outra beira do Minho" e
que as Normas aprobadas no
1982 ao confunqir lingua falacia
e escrita "condenam o galega ao
languidescimento como dialecto
do español". Henríquez Salido
elabora tamén o perfil político do
homenaxeado indicando que "o
seu labor docente e investigador
nom lhe impede participar acti,
vamente na vida cultural da comunidade galega, mas sempre
"em afirmai;ao nacionalista", e
defender por toda a parte a causa
da emancipa<;om da Pátria Galega oprimida e a dignificas:om da
sua lfngua, empenhada hoje
numha luta duríssima de sobre,
vivencia contra a sua dialectali,
za~om organizada".
Xosé Estévez pon o ponto final á
homenaxe cunha recriación da
obra poética de Guerra da Cal no
que aponta como "o seu trán ito
á Pátria grande, a galega, percúrao 6 traveso da pátria pequena,
a tribo quiroguesa", en especial
nos poemários Lua de Além-Mar
e Rio de Sonho e Tempo pero ta,
mén en toda a sua obra na que
encentra 1'unha ringleira de ter,
mas, todos eles vencellados directa ou indirectamente con
Quiroga". Cunha continuada re,
lación epistolar que se tomou en
"fonda, inquebrável e sinceira
amistade", Xosé Estévez lamenta
que as boas respostas no concello
de Quiroga para lle adicar unha
rua ao poeta quedasen despois no
siléncio""'°s referentes da infán,
ci~, incluidos os nomes de persa,
naxes J:iapulares da comarca, re,
pétense na obra e tamén no epis,
tolário até os últimos anos. Xosé
Estévez remata dicendo: "Ernesto
finou dormindo como sempre de,
~exou, mais ·estou convencido
que os derradeiros soños bicaron
a .faciana de Elsie e agarimaron o
val de Quiroga. Algunha cinza
voou dende o jardim das cinzas
do cemitério de Lisboa até a cun,
ca mol do val quirogués".+

GuieirQ

ANOSA TERRA

, CULlURAL

33 .

2 DE XULLO DE 1998 • Nº 837

Ü COQdeL
Anarqui~ta
W l Maio 1988.
Edita: Ateneus Libertários de Compostela,
''Francisco lturralde" de Ferrol e "Ricardo Mella"
da Coruña.

A história da Coca-Cola apresentada
como "droga perigosa disfrazada de
refresco" é un dos contidos da
publicación dos ateneos libertários xunto
. coa preséncia do
Opus Dei na Universidade da Coruña ou
diversos apartados de
contido literário
como "O recan to do
bufao'' de Alfredo
Ferreiro ou o
"Exemplo da aldeia
galaica" de Felipe
Alaiz. A canción
"Fillo do pavo" e os
extratos do Catecismo Revolucionario de
Bakunin son alguns dos documentos
apresentados. Na sección de opinión
Xabier Valle critica a Carlos Mella e Xabier Alcalá por "arremeter, desde os ben
subvencionados medios de'lf
comunicación, contra dunha ideoloxia
da que semellan non ter moi boa
· opinión".•

Terra e Temp~
-e>-

Revista cuadrimestral
de información anállse e
intepretación

A. ESTÉVEZ

A reunión no lavadoiro t,amén
levaba ás burlas e aos enfados
"ainda que se nos pasaban axifia,
aos cinco minutos voltabamos
ser amigas". T amén tiñan lugar
as comparacións er:i.tre a limpeza
das roupas dunhas e outras. Se
había unha saba ao clareo con
manchas, comezaban as risas
agachadas e os comentários maliciosos. Algunha lembra que as
manchas podían s'er cagadas de
pulgas xa que a pobreza das casas
facia que os animais viviran ás
veces éoas persoas. A tensión tamén podía subir, e de feito subía,
ao haber pelexa polos sítios. Sen
papeis polo medio, cada muller
tifia un ·pío ao seu nome para lavar. Os da parte superior do la,
vadoiro tiñan máis demanda xa
que collian a auga máis limpa do
rio, mentres que os últim_os eran
desprezados porque collian toda
a suciedade que ia baixando da
roupa das privilexiadas. "Ainda
. lembro a tua nai aqui axeonUa,
da", dille unha muller a Otília.
"Si, ese et? o seu sitio". .

"Ai, Dora, e ti ainda non esque,
ciches como se lavaba?". "E é
que iso esquécese algunha vez?".
O Sábado 27 de Xuño no bairro
de Riomuíño en Tui celebrouse
o "Dia das Lavandeiras". A
partir das sete da tarde as vid,
ñas comezaron a baúrar das ca,
sas cos tinóns cheos de -sabas,
toallas e camisas. Reuníronse
como facian anos atrás, ainda
que esta vez de maneira excep,
cional. Xa praticamente ninguén
usa o vello pilón, ao redor do
cal os gaiteiros deroo o toque
musical ao "Dia da Lavandeira".

É a segunda vez que celebran esta
xomada adicada ás mulleres lavandeiras. O ano pasado o pilón
encheu e de man que frotaron
obre a edra a roupa. A maior
parte das mulleres que e reuni,
ron eran habituai do lavadoiro
hai trinta anos. Este ano, chegaron tamén pequenas e mozas que,
sen ter costume, tifian ilusión por
frotar os seus pantalóns ou as suas
toallas axeonlladas nos caixóns.
Mentres, as avoas rian. "Teñen
que axeonllarse elas, que nos xa
non podemos aturar a postura. Xa
o fixemos du,
rante moitos
anos", contaba
unha das mulle,
res.
Celebrar o "Dia
da Lavandeira"
foi idea da vici,
ñanza de Rio,
muíño. Desde o
concello había intencións de le,
var por <liante parte da zona on,
de se asenta o rio, tirar co pilón
e convertilo en solo urbanizábel.
As viciñas tiñan que buscar a
maneira de conservalo e decidiron que se se facia unha festa e
se recuperaba a vella tarefa de
lavar a roupa, o concello teria
que recuar e deixar as cousas no
seu sitio. Ao tempo de recuperar
un· ofício que se perde, recuperan
<1 memória dos bons momentos

- -- - - - - - - - - - - - - - ... . ~

pasados naquelas horas de carrexo, lavado e clareado.

máis todas as suas irmás estiveron
empregadas até casar nunha des,
tas casas grandes de Tui, que
sempre tiña roupa para lavar.
Carmen, tamén. "Erguiámonos
da cama ás seis da mañá para coller sítio no pilón. A iso das oito
-voltabamos a casa para levar os
nenos ao coléxio. Deixabamos a
roupa tendida. De vez en cando
mandaba aos nenas a que viran
se seguía no seu sitio e podo dicir
que nunca nos desaparecía unha
prenda", contan.

Os recordos son ás veces contradi,
tórios. "Que bonita era a vida de
entón", di Otília, unha muller
que xa non vive no bairro e que
tampouco pode agacharse a frotar.
"Pero o mellor invento que fixe,
ron os homes para as mulleres foi
a lavadora", replfcalle outra. O
vello lavadoiro dá pé a falar dou,
tros tempos. "Daquela reunfamonos a lavar era tamén unha ma,
neira de divertir,
nos, de falar, de
cantar... No resto do dia o que
faciamos era tra,
ballar na casa,
coidar dos fillos,
non podíamos
sair", conta Otilia. Á sua beira,
Carmen, que
tampouco pode axeonll.arse, con,
templa o bon xeito que lle dá a
sua filla ao labor.

Lavar era unha profesión. Moitas
das mulleres que se reunían no
lavadoiro traían a roupa das "casas ricas"; traballaban para unha
ou para máis. Recebian a roupa a
primeiros de semana e entregábana os Mércores ou Xoves. Otília

. - - - . . .-

- -- .- -- -- -- ---- -- -

--- -. --

• • • - · -- •• -- - -

-

ªº

-

-- -· -- -

· ·- -

-

-

-

-- - · - -

-

-- - - ·-

-

-

-

-

-

·- -

-

-

A autodeterminación é o tema monográfico da reyista que se abre cun artigo de
Bautista Alvarez arredor da autonomia e
autodeterminación a seguir doutro de
Alfredo Suárez Canal
titulado "Nacionalismo. Unha cuestión
esencial".
O profesor da Universidade de Filosofia do Dereito, Xacobe Bastida analisa
a elaboración da
constitución que
"ven fundamentada por unha carac,
terística desa nación española:a sua indisolúbel unidade". Francisco Garcia reflexiona sobre os nacionalismos e o marco
constit~cional en "O império contra-- ataca", tema que tamén aborda Francisco
Letamendia, mentras Xesus Seixo analisa
"O papel dos sindicatos estatais no recorte dos direitos nacionais". No apartado
de documentos apórtase, entre outros, as
Bases Constitucionais do Consello de
Forzas Políticas Galegas.•

Iguana music

Daba igual que fora inverno ou
verán, a partir das cinco mañá
as mulleres ian ocupando os seus
píos para lavar durante várias
horas. Era o primeiro traballo do
dia. Algunhs delas contan como
o facian pola noite, ·sen medo.
Botan de menos aquela solida,
riedade e seguridade que daba o
ter viciños perto. Hoxendia
muitos se mudaron ou morreron.
Daquela, a única precaución era
un pequeno valado de ladrillo
que levantou o concello tras 9
lavadoi.ro para que os miróns
non puideran poñerse as botas
nun alto, desde onde se divisa,
ban as pernas das mulleres de
Riomuíño, e que ademais tiña a
función complementaria de ten:.
dedeiro de roupa. Mália a dureza ·
de ser lavandeira, lembralo dei,
xa un pouco de melancolía.
"Eramos felices aqui xuntas.
Nengunha se puxo enferma de
vir lavar ao rio, ao contrário, parece que duramos máis", din.+

Hai várias fases no traballo de
lavandeira que hai que seguir
para que a roupa quede ben lim,
pa. "Agora ·a roupa cheira ben
pero a suavizante. Ao lavala no
pilón, collia un. cheiro especial,
a natureza, a limpeza", sin ala
Dora, mentres frota unha toallas
contra a pedra, con moita forza
e axilidade. Había que carrexar,
lavar, clarear, secar e entregar.
Ter unha zona ao lado do lava,
doiro para poñer a roupa a da'.
reo era moi importante. Nesta
fase a roupa ainda ten xabón,
pero ponse ao sol para que claree antes de enxugala e torcela.
O que hoxe fai a lavadora nun,
ha hora, daquela duraba horas e
até dias .. Pero os resultados son
ben diferentes. "Deitarse na ca,
ma con aquelas sabas que cheiraban
rio era estupendo", din.

As "casas ricas"

N 2 8Maio-Agosto1988. 400 pta.Telf. 981566600
Edita: Unión do Povo Galega.
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Director: Xosé Ramón Novoa.
Edita: Campus Magazine.

O concerto dos Rolling en Vigo ocupa a
capa -cunha foto de Mick] agger en acción- desta revista musical que ven de
cumprir o seu primeiro ano no mercado.
Dentro, dados de cada un dos membros
do grupo e informacións de
Elephant.
Band, Pablo
Bicho, Fame
Neghra, Golpes Bajos ou
Triceratops.
Entrevista a
Manu Chao antes de comezar a cele~
bración da Feira das Mentiras e novas de
Muxicas e o gaiteiro Xosé M-anuel Budiño. Os festivais musicais, "De Móstoles a
Benicassin en 100 días", pasando por celebracións galegas e portuguesas teñen
tamén acollida neste número que sae
pronto para o verán.
lnformacións variadas nunha
publicación que, aos poucos, vai introducindo o galega nas suas páxinas. +
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Horacio VázqueZ Rial

Frontera Sur ademais de ser es..
treada en Outono como película
está chamando desde a primeira
páxina a ser publicada en galego.

E de feito hai xestións con várias
eclitori¡:¡_is galegas. Ademais a.película vaise dobrar porque a TVG
entrou na produción. Aproveito
para contestar a unha persoa que-.
me perguntaba porque Roque fa- ·
laba con-tempos compostos, cando é o galego 'a determinante da
fala riopratense nese _terreo e ali ,
non se usan tempos compostos.
Eu fi.xen pasar a Roque na novela por Madrid, Barcelona e Sevilla precisamente para poder con"FAClA FALLA CONTAR A EMIGRAtamina lo porque non teria maCIÓN GALEGA CON VERDADEIROS
neira de distinguilo dos persona-·
HEROIS. ESA EPOPEIA É A QUE QUlxes arxentinos e teño que facélo
XEN FACER CON FRONTERA SUR",
aparecer como español. Se traduces isto desaparece e preocúpame . AFIRMA VÁZQUEZ RIAL, UN ESCRIporque hai diálogos que se fundan na falta de entendemento
polo xeito de dicer. Xa veremos
como resulta ese desafio.

'A novela que non ten unhá orixe histórica e
unha capacidade .de·ptofecia non perdura'

•

<'.

·~

e:C> 'XAN. CARBALLt.A:

TOR FILLO E NETO DE -GALEGOS, NADONA ARXENTINA E QUE VIVE DESDE
1974 EN CATALUÑA. FRONTERA SUR
CONVERTEUSE AGORA EN PELÍCULA
A ESTREAR O VINDEIRb OUTONO,

CON FEDERICO LUPPI NUN DOS PAPEIS PROTAGONISTAS. VÁZQUEZ
RIAL ESTIVO EN MUROS NA XUNT ANZA TRASATLÁNTICO, ENCONTRO DE ESCRITORES NO FTNIS TERRAE .

Emoción .e imaxinación
na litera tura
Outro aspecto que sempre
chama a atención é o uso da
emoción para captar a aten ..
ción do leitor, para fa,cernos
vivir dentro da obra. E unha
vontade de estilo?

'Se algo non me
/
emociona·
a min, non me
fai chorar oÚ 'rir,
non acaba de
servu para a
miña literatura"

É, pero non un proxecto artificial: se algo non me emociona a
min, non me fa¡ chorar ou rir,
non acaba de servir. En El Soldado de Porcelana coa hisrória de
Ximena, que ten que ver coa
miña família, chorei moito cando a escribia, e puxen m it
desgaste nesas escenas. Non
creo que haxa outro xeito de facer un relato válido se non é
desde a propria emoción. Supoño que hai quen é capaz de manexar a emoción dos outros sen
se emocionar eles mesmo , Neruda é un exemplo di o.

A novela reivindica aos persoa ..
xes como herois e amosa unha
nova imaxe da emigración gale ..
gana literatura.'

Vostede non é da caste do no ..
velista que di que senta na mesa e flúenlle da imaxinación as
situacións, véselle moita inve tigación e estudo.

Coido que hai unha imaxe equívoca e choromiqueira do emigrante en función da historia social da pobreza de Galiza, pero
non ten que ser a única. Porque
ademais da pobreza habia unha
ambición, un soño, unha quimera
-do ouro no senso máis amplo. Estaban os compoñentes ideolóxicos: os anarquistas e socialistas
que se foron ou os que .tomaron
conciéncia na emiwadón e ·volveron e trouxeron á sua terra esas
ideas; tamén habia tipos cilnha
decisión de compromiso persoal e
aventura que tiña moi pouco que
ver co que ia traballar de camaréiro, que· era o maioritário · por
suposto. Aquela história é a que
habia-que contar porque a do camareiro xa se contou. V elaí penso que está o fracaso da novela de
Bamet (Gallego) e da película de
Sancho Gracia: pe.ro outra vez
me vai contar' a história.do ·galega que pon un bar na Haban~ ?Por outra banda, non hab~ria
burguesia hispanoamericana sen
os galegos. A fabulosa história
do galega Soto ria Patagónia tráxica ten o contrapunto en José
Menéndez-Beti que era o grande
propietário da provincia. Foi _un
tipo que marchou só á Patagonia
a criar ovellas, que .tivo a sorte
de que houbese a Guerra de Secesión americana e que ao perderse o algodón nos Estados
Unidos comeza a exportación de
. lá a Inglaterra. Vivia en tal soedade que casou cunha prostituta
de Puerto Madrynn, Maria Beti,
e de aí o apelido dobre da oligarquía arxentina, porque seguro
que non coñeceu a outra muller

Non acredito moito na imaxinación. El Soldado de Porcelana fi ron tre anos de inve tigación,
tiven que revisar toda a miña
concepción da guerra civil e
houben de escribir o ensaio da
guerra civil para que n n ntrase ese material na n vela, porque daquela teria ue discutil
todo ali e seria un disparate .
Reunin entre a Repúb lica
minicana, Cuba, Estados Unidos, Arxentina, Inglaterra e España case 7.000 páxinas de documentos, que daban para unha
série de traballos secundários.
Sobre Ossorio Tafall hai canti;
dade de materiais para outra novela, que ademais non descarto,
ainda que agora por saturación
non a vou facer pero apareceu
coma un personaxe tan interesante como Gustavo Durán.

en cuarenta anos. Todo isto for. ma parte da história da emigración galega e hai que contalo.

Frontera Sur é toda unha épica...
Porque hai un heroi galeg~ que
é o que nos estaba faltando.
Tanto nesa obra como noutras
novelas suas aparece unha
mensaxe de futuro positiva, de
esperanza. Por exemplo atra ..
vés de Beckman que é persoa:.
1

xe presente tanién en El Sol-.
dado de Porcelana. :

Beckman está inspirado en al-guén que eu coñecin, un xudeu
ruso que emigrou á Arxentina e
estivo nas 'Brigadas Internacionais, casou cunha catalqna e
tivo fillo~ en Cataluña que despois marcharon a Buenos Aires.
Era <lestes vellos do Partido Com un is ta dunha integridade e
dunha solidez ideolóxica e persoal sen volta. Existirqn ~stes ti-

pos, pergúntase sempre un, e si
que existiron só que nunca esti- ·
veron na dirección deses partidos, por iso paga a pena recupe. ralos para a história.
Hai quen pensa que son demasiado positivo, pero é como a discusión de Gide e Malraux, que aquel
lle di que nas suas novelas todos os
personaxes son moi intelixentes e
retrúcalle Malraux, "imbéciles
abando hai na vida real para que
levalos tamén ás novelas?"

L - - - - - - - - - ---- - - --- - - ------- --- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -•- - - - - - ~-----

Sempre foi asi o traballo de es ..
critor, non só en El Soldado de
: Porcelana?

Non é como a xente o concibe,
de porse a unha cousa e dedicarlle dous ou tres anos da tua vida;
vanse facendo moitas causas e
dunhas vas a outras e completas
· as ideas. En Frontera Sur ao princípio non rhe propuña contar a
~istória de Buenos Aires, pero
como xa tratara eses temas neutros artigas~ traballos, e ti ven
que facer a tese doutoral sobre a
(Pasa á páxina seguinte)
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(Ven' da páxina anterior)
Collamos· 6 -exemplo dunha rio- . caldo de cultivo ,se_xesta·a his ..
· povoación do Rio da Prata, apa- : vela grande, El Sigl9, de las Luces '. tória humana.
receume tanto material que aca- . de -Alejo Carpentíer. Cumpre tóbou por entrar na novela e ta- , das esas funcíóns: co~ta o que pa- . Iso non é evitábel porq.ue é
. mén deu para vários libros máis.
sou ·co XVIII e a Ilustración, está
-própria reahdade. Se fago un re' · contando. a históSempre se fan tratrato dos hbros claves <leste sé. ría do poder, a de
ba~los paralelos.
c u lci XX, clesde Ehremburg a
Gar~ia Márquez, Fa~lkne~ o.u
·Cuba e a de Frán.Mailer, están cheós dunha vibo
ido
que
hái
.·
da
eªº
tempo
esEntender
tá dícíndolle a Fíléncia \aspmbrosá. Lembraba o .
: -unha imaxe
d·er Cast~o', en ~ outro diaÁü que lle"di b pai aos
· a histÓría
:
1962, o que lle po-fillos na Mansión de Faulkner:
de pasar: co'idado-' "lm:os facemos donas desta vila,
Todas as suas . equívoca
·obras teñen moi ..
choromiqueira co poder absolut0 pero para iso témonos que conto de explicación
porq_ue mire o que
verter !tn grandes fíllos de pu-da história, de
do emigrante
lle pasou a Víctor . ta". A ~violéncia está sempre
·
Hughes.
ideoloxia por su ..
prese_n te e. se queres contar únposto, _ grande · en función da
ha história de amor ou amistade
cantidade de in ..
E por que unha . ten, que pasar p·olo ter~eo da
história ·social · sociedade como a violénda porque esa sement~
formación .••
espaftola, cunha
non prospera noutra terra.
da pobreza
E pa.ra que escreliteratura norma..
ber novelas se non
lizada, non é ca..
Violéncia. como a dos porcos que ·
de Galiza"
é asi? A min intepaz de xerar ape..
lle comen as maos a un neno· en
résame que me leEl Soldado, que lembran uhha· ·
nas novelas desa
an, por suposto,
caste nestes vin ..
escena de Tirani> Banderas ..•
pero quera comutecinco anos?
nicar cou as im- ,
Nen pensei en Valle Inclán. O ·
V os-tede fa la de
portantes. Non coñezo nengunha
nome de Ximena é o dunha tiaJosé Antonio Gabriel y Galán
novela de valor, sobre todos desaboa m.iña ~que lle comeran os
como unha excepción.
de os grandes romancistas do
dedos os porcos. Esa é a violénXIX, que non implique ao concia que está aceitada como naPorqúe hai unha tendéncia a faxunto da ociedade. Con toda a
vorecer o intranscendente. Destural e- é terríbel. A história -da
tcoria sobre iso que está en Tolstia Ximena é tan brutal como
po ís da ~eneración do 50 non
toi, en Balzac, en Tchackeray...
hai unha novela emblemática,
que falaron da funcion histórica
·<lesas que se di que hai un antes
da nevela, da ímportáncia das
e un despois. Señas de identidad,
personaxes secundárias, para
El gran momento de Mary Tribu- _
construir o que Femand Braudel
ne, Tiempo de Silencio ... acabada
di cunha frase preciosa: "escreber
esa xeración pouco hai, nen se? história escura de todo o munq uer os discípulos dos grandesJ
do". T eñen que estar os sucesos
de Benet, de .HortelaJlo, de
públicos, o que tradicionalmente
Goytisolo escrioiron unha nove- chamamos história, e tamén o
la que cambiara causas. Eu faló
íntimo, o persoal. Se non é así
de Gabriel e Galán porque Mu-:
non me interesa. Xa sabemos o
chos años después é unha obra
éxito que teñen as histórias de
tremenda, que canta a nasa xeamor, de soedade, pero sen ~n
neración de todas todas.
marco concreto carecen de sentido. lso escribiuse sempre e non
Escreber d€sde a vio léncia
sobreviviu. A novela que non ten
unha orixe histórica e unha capaNas suas obras hai moitas es ..
cidade de profecía na leitura das
cenas dunha tremenda violén ..
correntes da sociedade morre.
cia, e parece sin~lar que nese

a

'e .

e

caiqu~ra de hox.e e~ clip.. ·Non' desde a violéncia tend~ a paz
deu lugar a unha teoría ·sodolócomo obxectivo, Podíamos falar
xic a, pero a de Brooklyn si. · .dos galeg.©s, pero tamén dos irDinche qfré· tal tipo ·está enganlandeses e dos suecos que foron
.aos Estados Unidos, dos afemás
chado ªº crack ou á heróina
p~rque tivo unha
na Arxenti_n a,
infáncia terríbel... .
dos italianos do
Sur ... Sicília,· por
Non era menos
terríbel unha in. exemplo, cunha
queres
fancia de atdea _en
situación durís~
1910, pero o~ tipo ' ·: contar unha
ma, pior que ~ a
que saía de aí
. galeg4, cunha
história......
viqléncia espan~
~ar~liaba para a ,
/Habana para inu- ·: con -e.m ocióntosa: a do Estado,
qar a sua.história.
.' a. do estado .alter'
Por que esas dife, ·~ profunda
nativo que é a
: 'réncias de . resposMáfia, e ·a violén·cia entre indivíta : á vio léncia·?
o_pódes facer
Hai ·~nh~ respos.tá
duos. Marcharon
, de engancharse e ~desde o ·lado
porq~.e
non se
xerar máis violénaturaba e por_iso
I?orque
cia, que parece a
non hai trnha lit:~ratura . deles,
'legalizada polos . te convertes
.sociólogos, e hai · •
non construiron
.
/
ún relato da emioutr~ resposta po'-.. ~ en _
m ormon
sitiva que ten qtte
gración. Falas cos
ver toa fuga, eo
ses descenqentes,
pergúntaslle . po-.
soño da éonstrú:
ción noutra. parte.
los antepasados e
-"En -El maestro de . .
non saben nada
los· ángeles hai un diálogo ·m ap·por..que .os pais preferiF9n ·non
bado ao final, na que o·mestre
falar nunca máis.
lle di ao fillo_adoptivo; despqis
de os indios arrasar o poboado, . Pasou aqµi. coa guerra e a re,
· "Agora ímonos", "Fµxir?!", re- - presión do 1936, o siléilcio de
'trúcalle ó rapaz·. "Non, non:
pais a fil1os como critério de
protección.
ímonos, porql,le os homes hai
- veces que teñen/ qu_e· irs~ a o~t:r:a
parte. a empezar1' : lso· non t~!). · - Pero son- des mesmos QS que se
nada qye ver coa C.oba"rdia seestán a pratexer de revivit cousas
pón coa posibilidade de--vivir ou
e p~nsan en criár aos fillós nun
médiq no· que 'non haxa a míninon, .porque a .q_c~~i~a~lón da
ma posibilidade de que aquel pávioléncia que_exp.lic~ os sociólogos como normal é a aceitasado se r~prodliza. Penso que non
ción mesma do sistema.
cóntar o pasado é un erro fatal e.
tmha das piqre5 cáracterísticas de
-O soño americano 'Ció emigrante · sociedades ·como a arxentina ou
. é unha negativa a integrarse na
a ~orteamericaha. Dicirlle. aos fillos que ·só son arxentinos ou
violénda do sistema e é µn so-'
ñ6 de paz. Se queres contar unnorteamericanos e non hai fillos
ha história con emodón proou netos de galegas, irlangeses,
italianos ou suecos. 'Prcídúcese
funda non o podes facer descie o
lado da paz, porque te convertes
unha perd~ que non quera ch~- ·
mar de identidade, pero si a pernun mormón. -Hai que contar
.. da dun legado»individual que vai .
de pais a .fill_os que fica coutado.
e
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'A literatura valeira que tivemos nestas duas décadas
contribuiu a abridle a porta a Aznar'
Falando de tanta densidade de información literária, nunha entrevista de 1994 na revista Grial
vostede afirmaba que a literatura
sen contido é própria de momentos de ascenso do fascismo.
igo pen ándoo. A literatura valeira qúe tivemos nestas duas décadas contribuiu a abridle a porta a Aznar. Non o dubido e a
proba témola en que hai unha
proporción moi alta entre os escritores declaradamente de esquerdas, 'unha esquerda que non
está presente na sua obra, e que
non tiveron problema nengun
en aceitar cargos neste govemo.
Nesa mesma entrevista afirma..
ha que estabainos · vivindo en
pleno d.esenvolvemento dun
golpe de estado. Catro anos des ..
pois que balance fai dese golpe
que denunciaba?
Ayiseino e teño un extenso ·artigo que ninguén quixo publicar
sobre iso, "O golpe de estado lento". O que Luis Mª Ansón contou hai pouco é algo que via calquer persoa sensata. Era unha ex-.
_ periéncia repetida xa en Italia,
en Venezuela, .en Brasil: inidar a
lo ita x'udicia~ ~contra o goveman~

te d turno, bon ou malo que
non é o que e discute, para rom,
per a continuidade i.,Rstitucional
democrática. Repetiase a fórmula
até co periódico "El Mundo", fi ..
nanciado por. Rizzoli, un conglomeradó de empresas nos que participa o Opus e toda esa Mafia
que Coppola canta en O Padriño
III. Por.-que non ian mudar o govemo en España se foron capaces
de matar a un Papa?

Iso parece case tema para outra
novela.
Téñoo pensado pero non-sei-ainda para cartdo. Mesmo pensei o
título, que seria en inglés: Black
Spain,. Haberia que contar a história do GAL, a história de Pedro J.... Agora esto u facendo o
guión dunha película sobre a no,
vela EL. ojo ajeno de Alfonso Rojo, que é subdirector dé El Mundo: Ali retrata a Pedro.J., .a sua
tendeñcialidade fascista e ainda
me pergunto como non o b_ot§Il
a patadas do periódico.
Este é un tempo de máscaras
dobles~ nos que é pouco doado
situar-cada peza no puzzle.
Despois ·das

d~claracións

de An-

· són foi moi curioso. Felipe González ten a opotunidade dourada
de engancharse e dar volta ·a to. do o discurso do PSOE pero non
o fíxo. E o ·que di Ansón vai a ·
misa. Supoño que González é un
tipo con moitas débedas, co SPD
alemán sobretodo, e que neste
momento. os alemáns terári outra
política para España.na que Aznar é máis útil.

35

un pseudodítador- como Velasco
!barra que. voltou con eleiéións en diferentes oca5ións, cun Partido Comunista fortísimo e ~oi coeren te .e que, máis· alá do que
pen.saran os ecuatorianos, estaba
estruturando a vida política. Cae
a URSS, remata ·o PC do Ecuador
e non hai máis eixo nen sequer
para os anticomunistas. O resultado é que se fai ·presicdente á Bucaraill, un tipo de manicómio.. Isto
,faime pensar que á ~aída do Muro
Quizais estemos nun fe.nómeno
up.iversaL A mundiali:zación, qu~
de Berlin e o final da Guerra Fría
que en realidad e era: ,un. pa~to de
antes se.dicia imperialismo, fai fil..
distintos üs;países: Ind9 ·á A.rxerú
poténcias, a xehte quedou espida,
tin?, poll.cas causas hai mais ·se-- , · sen referentes. Produc;:.iuse unha
brecha xeneracional como nunca
mellantes que Azhar- e Menem:
.discurso neoliberal, desprezo pola · na história. A xeneradón de xóvida intelectual, desprezo poló
ven~ de 15· a 25/30 anos cortou
con nós en case todos os sentidos.
outro na vida política,. abuso de
Que valores lles podo transmitir
poder case ditatorial, e indiferén:aos meus fillos se non sei como
cia da xente fronte a causas que
facelo? Non entendo o que .lles
antes sublevariannos.
gasta, non entendo a sua estética
nen a sua ética ~ eles tampouco a
O desarme ideolóxico dos escri ..
· tores dO' que antes falaba, non · miña. Non digo que sexa pesimista pero coido que o que se cons. está pedindo unha chamada de
atención? ·
·
trua non v.ai parti! ~os mesfi!OS --:
valores que serviron para nós. O
debate dos escritores hoxe está
Aa fio da pergunta, pero seguindo'
nunha esfera distinta, e os escrito- ·
co de antes. Ecuador foi sempre
-res :i_<:a non queren drscutir de toun dos paises máis .sólidos polítido isto. Prefiren ficar en temas
camente eri ·América Latina: formenos pól~micos para o poder.• .
tes partidos cap.servador e liberal,-

Ao estudar a guerra vostede d~
que lle cambiou o ponte de vista, influe iso nas obras anterio..
res, nunha hipotética reescrita?
A min cada libro cámbiame a vida, polo meno;-desque empecei
a ser o tipo de escritor que son·
que foi con Historia del Triste. A
miña idea riese libro era que tiña
unha resposta para a miña pergunta: "Quen é capaz de torturar". Entendia que era o tipo
lumpen, marxinal, que colaborou coa polícia, que-era.delator. ..
e de_súpeto decª.tome, escribindo o libro, que cando 'o deixo ac"'
tuir é capaz de moitas ·cousas,
· mesm9 de matar, pero non de
t9rturar que é. outra categoría.
Doume canta que estou contand0 unha história na que por primeira vez nese país, Arxentina,
a clase dirixente asume a repre- ·
. sión por si mesma nunha atitude
suicida-porque de5pois desapareceron eles mesmos como burguesía. Os xenerais, os coroneis que
~ son fHlos· da o_ligarquia están torturando en persoa e dicilo agora
pode pare~er sinxelo, pero no
proceso de. escrita do libro mudou a miña cal:,eza, a miña alma,
a miña relación coa Arxentina e
entendin unha :chea de coúsas
que n~n sospeitaba. Isto non
pertence á investigación senón á
experiéncia mesmfl de escreber.
se·un libro non me vai servir"Pa'
ra iso non o escribo, porque ia
contar algo que xa se está dito. •
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O misterioso escritor Luís Manteiga
. Hai uns días sorprendeume a · -ha obra súa. O meu · interese por
chegada dunha carta posta en
Manteiga non só é no ámbito li-Vilafranca d@l Penedés, escrita
terario, senón que é adernais no
. pola licenciada en Filoloxía, Puplano persoal, xa que non se cora Salceda Carballeda, cuxo priñecen apenas informacións sobre
ineiro párrafo eri castelán tradua súa biografía".
. drei ao meu pésimo galega:
mes·mo pregQ de Pura .
Salceda fix_é ramo, hai
'·p·ermítome escribirlle, despois de fa.lar co meu tutor
anos, o editor da Gran
de Tese Doutoral, o Dr.
Enciclopedia-Galléga. Pois escrebeume .a Trevonzos, nÓ verán
Basilio Losada Castro, catedrático ·da Área de Filoloxía Galega e
de 198'2, pedíndome datos acerca de Luís Manteiga, dado que
portuguesa da Universidade de
Barcelona. Estou investigando a
cerras persoas consultadas por il
prosa literaria na revista galega
tíñanll.e asegurado que me unía
Nós, é dii::er, realizo unha análise . unha boa amistade co misterio- ,
dos literatos que publicaron proso escritor; ó cal non era dernasa na citada revista ourensá. Ao
si ado exacto. "Nin mala tampouco -re~pondíalle a meu' bo
adentrarme no tema, comezaron
a suciir var'~os interrogantes de
amigo Xosé Ramóµ Fanqiñodifícil resolución arredor dalgúns
,pois o certo é que a nosa rela- ·
ción fof rnoi escasa, que· nC:,s vedos colaboradores da revista, pois
as POticias que puiden encontrar
íamos .algunha vez cada sefs ou
sobre os mesmos son moi limitasete anos; sempre por pura cadas. lst.e é o caso de D; Luís
sualidade xa· que pertenciamos
a -distintas xeneracións e foron
Manteiga, quen aporta á revista
moi distintas as. r.espectivas traNós algúns exemplos de prosa literaria rnoi interesante. Pois ben,
xectórias vitais". .
nunha recente charla co Dr. Lo- sada, cornentoume il que vostede
Nen embarganes fixen un esfor,
tivera unha cerra amistade con
zo de memoria pra relatar canto
lernbraba de Luís Mar1teiga, sin
Mante.iga e que publicar~ algun-
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tiña no Preguntoiro Clon Segunprecisión cronolóxica nin docu- ·
do Garcia de la · Riva, curmán ·
mental nengimha,. posta .que na
de meu pai. No. m~u escrito ' tramiña aldea carecía do menor litaba ademais de.As relacións púbto que me poidera aX:udar, con
·blicas de Arturo Cuadrado e de A
algún dato, a confirmar ou amdoente vida de Luís Manteiga.
pliar as miñas lembranzas. Tra•tei asi o asunto coma se fose un
- capítulo do meu Memorial de
afs esquel}cera entán que
xa eséribira de ahondo soTrevonzos que escribía boa de
Deus, conforme as suxerencias
bre Manteiga no nº 24 de
La Estafeta Literaria, hai rnáis de
que se rr¡.e ian apresentando qda dí;::i. Anque por vez primeira
médio século. Foi ao falar da ga- _
· correspondfa, ·dentro do Memoñadora, Carmen Laforet, e dos
'Para un xómalista
' rial, a un encargo conqeto. ·· tres finalistas galegas .dq I PreCumplín .o da Gran Enciclopedia
rn io N;::idal: Xosé Mª Alvarez
é_un retG facer
Galega, ao enviarlle un escrito
Blázquez, Carlos Martínez Bartitulado Os horteras do almacén
beito e Luís Manteiga. Os tres,
entrevistas durante
de Don Segundo, que non sei se
¡que di tosa casualidade !, foran
lle serviu para algo, .pois non
.tamén os principais acompa30 horas seguidas'
dispoño nas miñas ánaquelerias,
ñantes de Federico García Lornin nas madrileñas nin nas 'treca nas súas visitas a Pontevedra,
Estou lendo unha novela dun escri,
-von~inas,' clisa Gran EnciclopeSantiago e Lugo, respectivator de León, Manuel V. González,
mente.
dia, onde poder 'c_9mpro_ba~o.
que se titula El ojo de la luna. Ademais veño de rematar Las argucias
i a futura doutora Salceda
E posto que teñb que facer un
de Frestón, de José A. Ramfrez LoCarballeda a ten .a man
relatorio a propósito distes e ou,
zano. Estou relendo e tomando nopode indagar nela, pra ver
tros amigos galegos, meno.:> cotas de El maquis en España, de Ferñecidos, de Federico, no próxisi aparece algunha referencia
nando Aguado. Fixen hai ano uns
mo coñgreso que se adicará ao
directa a tales . Eran ¡ninguén
traballos xomalísticos sobre o mainmortal granadino en Cofu,
menos! que Arturo ·Ctpdrado e
quis e agora retomo este terna para
·Luís Manteiga, a quen coñecín
postela, canto máis diga alí
e-laborar uns guións televisivos.
. de rapaz, senda ées dependenacerca .de Mariteiga, xa llo farei
' tes do : alrn~cén de tecidos .que
chegar a PtJ!a Salcedo. +
Que leituras recomenda?
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Lázaros e Epulóns
Os epulóns son ·uns señores de
cara vermella e prominente .
bandullo que nunca se dan
farro.

os herdeiros nin os portavoces
da súa doutrina: O Nazareno
criticounos na parábola de Lázaro e o rico Epulón, onde o
primeiro-representa aos máis
necesitados e o segundo, tomanc;lo o nome do elitista grupo sacerdotal, representa o ego. ísmo do rico insolidario.

En Roma, os epulóns eran unha casta sacerdotal que, xa -desde dous c~ntos anos antes do
nacemento de Cristo, -riña corno r,rincipal encomenda a de
.organizar banqueres en honor
de Xúpiter, o deus solar, a quen
se honraba facendo mostras de
bo saque diante de repletos
pratos de comid.a, para manifestar o agradecemento p~r
aqueles bens que lles· daban ·
enerxía ás súas vidas.

N

un p'rincipio, os rnembros,
desta .anriga comisión de
. festas, .eran tres homes de '
carácter e avoengo, escollidos
entre os principais da veciñanza
frangullas, deixaban a uns saÚs- ·
e c,on d.ernosrrada capacidade · feítos e aos outros coa boc.a
de saber estar neste tipo de fes¡:¡.berta e o~ dentes longos.
texos, encargados de organizar
os xantares en honor ªº deus,
. Os seus festíns chegaron ser ·
cada trecé de n~vembro, antes
tantos e tan frecuentes que,
da entrada do inverno e -o temnas épocas de rnaior esplendor _
po de escaseza, pero, logo o q1,1e
do imperio," houberon de aunun principio era un acto de re- . mentar o número de comisiolixiosa gratitude, pola fama das
nados a dez., na vez -dos tres de :
bandulladas argalladas, ~trocouse
antes; os que, polo seu bo faen cultur'a da-enchente; e coicer, eran recompensados con
dando que .un ano enteiro era
cerios privilexíos sociais sobre
·moito agardar por sernellantes
os demais mortais, que só se libanquetes, acordaron facelos
mitaban a encher o bandullo
con máis asiduidade; isa si, semou a mirar corno outros o enpre baixo a ·farturenta organizachían.
ción dos epulóns, que con grande @ispendio de comida egoísta, · Aquelas fartulladas non · ne
alleos aos que a necesidade e' a _
tiñan nada que envexar .
falta de clase lles abriga a ficar
ás actuais romarí<;is gastroás portas do templo pedindo -nómicas que, .ao long? de todo

a

pero_sol:?re ~oda . no verán, .proliferan por toda a xeografía a canta.dos ~áis anoréxicos santbs., contrariando as
razóns palas que estes !llc~za
rnn :a 'gloria eterna, precih~
mente por moitos gías d~~~x'e
xún e por compartir os .seus
bens cos rn:áis necesitados. · E
así, estas de hoxe en·día, pasan
de ser a festa de san fulano para ser da gloriosa empanada ou
da alabada mincha.
O · arto,

aquela, os galopíns 't~
mén tiñan os seus de,
tractores, por mor desa
gula avarenta e insolidaria, que
vai deixando fóra do recinto
aos discriminados da sociedade;
tal foi o próprio Xesús, un no- me reflexivo como non o ·son

D
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Esa parábola evanxélica, re,
presentouna algún artista do
románico nun dos capiteis de
San Martín de Mondoñedo,
porque, naqueles tempos,' igual
que na época dos TOrQ.apos oú
no noso democrático século
XX, tamén había pobres aos
que nin lles caíá o O, 7 por cento das frangullas dos ricos. E
iso que xa o orador, político e
xui-ista, Quintiliano, mm acto
de sabedoría díxolle a uns lambeteiros qúe o · invitaran1 que
el comía para vivir, e non vivía para comer.

T

Primeiro, ler aos clásicos rusos polos
que eu teño grande predilección.
Hai que ler a Quevedo, a Cervantes.
Outro autor que me parece interesante é Ernesto Sábato. En galego,
recomendaría os libros dos irmáns
V alcárcel, Xesús e Xúlio. T amén a
Xavier Rodríguez Barrio, a Ramiro
Fome e a Méndez Ferrin. Sempre
hai que voltar a Fole e Cunqueiro.
Como xurdiu a idea de facer un
maratón televisivo en Lugovisi.ón
durante o 23. e o 24 de Xuño?
A idea foi de Xosé de Cora, o di,
rector de El Progreso, grupo do que
forma parte a televisión. A min e a
Marga Blanco pareceunos moi boa
idea e preparámola de de hai dou
meses. Habia un anterior record
que tiña un xomalista americano
que fixo vintecinco horas de televisión seguidas. Nós puxemos a
marca en trinta horas; unha vez
que rematamos ainda poderiam
ter seguido un par de horas rnáis.
Foi unha entrevista contínua; o
Guinnes estabelece que de cada
hora só se pode descansar cinco
minutos, para publicidade. Non
hai axuda de actuacións musicais.
Cal era o· sentido desta marca televisiva?

al e como hai dous m~l anos,
Tanta para Marga comci para min
os contrastes seguen manera un reto profesional facer entreténdose, e a pes_ares de que . vistas durante trinta horas seguidas.
as últimas estatísticas denuncian
Non nos formulamos recoller diñei- ·
que sen ~afr deste equitativo ~ -ro para nengunha causa; só roupa
democrático reino, hai miHóns
para Cáritas, medicamentos, sinatu~
de pe~soas que ~alamente che~
ras para que a muralla de Lugo sexa
gan ~ final de mes, outros, mopatrimónio da humanidade e a fadern'os · epulóns, segueÍl celevor dos direitos humanos.para Ambrando as nosas festas diante
nistia Internacional. Contabamos co
dunha ero.panada de 300 metros
s~guimento de mil persoas e somenou uriha tortilla de dous mil qui- _ tes ao plató a visitarnos e traer roulos, que ademais de negar e ofenpa viñeron duas mil d,uascentas. •
der á arte culinaria, insulta aos
millÓns de lázaros que proliferan
Xomaliskl e escritor. L1,1go (1953) .
polo mundo adiante nas dese-- Obras publicadas: Pucharcas, .Tabernario,s,
Comos no camiño (VVAA) e Píntalo de verde
quilibradas portas do segundo
(VVAA).
milenio.•
.
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O Sábado 4 de Xullo, no estádio
de Balaidos, actuarán os incompará beis Santana, Milladoiro e
A Roda para celebrar o 75 aniversário do Celta. O mesmo dia
en Malpica, ás 20 .30 horas, a
· Asociaci9n Cultural A Tralla or-
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ganiza, no peirao norte, un concerto de folk-rock moi completo. Alí estarán as Pandeireceiras
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de Xornes , Mas que perros, Tras nos, Kilómetro- Cero, Zenz:ar,
Papaqueixos _e Pinto de Herbón .
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Entrada de balde. •

• PAXINAS COORDENADAS POR. ANDRE LUCA •

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

Carteleira

·-

·comove.
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~o FINAL 'oA,VIOLÉNcik-: 'o ;'
~ grande.lrmán de OrwJll,' mmha
visión de cidade americana. Win Wen- '
ders reapararece cunha peÍícula roáis comercial que as habituais, pero· coas mes;
mas claves crípticas. Sálvase po1a música ·
de Ry Coolier.
'

COLECCIÓN GABRIEL
ÜUALLADÓ-lVÁM

1

~

• EXPOSICIÓNS

FESTA. Oculta durante anos á

O 5 de Xullo d ausurarase
t).Q Museu de Belas Artes a
lNQUEDANZAS
mostra da "Colección Gabriel Gualladó-h~ am " ,
Sebás Anxo, Berta .. Ares,
compos! a por 130 fotogra- _
Marga Cond.e, Natalia Péfi as, de .diversos fotógra rez, Pancho Rodiño e Lola
fo s, das 660 que ca mpo Solla expoñen a5 .suas obras
ñen a colección, recol1 inunha mostra que leva por
das ao long o de mái§ de
título Inquedanzas . Aberta
cuarenta anos.
até o 23 de Xullo no Ateneo.

d istribución, trátase dunha das
mellores películas sobre a guerra do 36.
Basada na novela autobiográfica de José
Luis de Vilallon ga é un demoledor alegato con tra a "razón militar". Espléndida
tamén a interpretación e doblaxe.
A Fábrica de
AUARIZ
acolle a
mostra de

de buxos e
pinturas de
Cali.

~

Allariz
• EXPOSICIÓNS

CAL!
Do 1 ao 15 de Xullo, Cali
mostra a sua produción í)rástica na Fábrica .

B u eu
•TEATRO

KE KOÑO PASA?

O festival de

O Venres 3 de Xullo, a
partir das 22,JO o bar Aturuxo acolle a actuación do
grupo de teatro Comando
Impresentable coa interpretación da obra de Nacho
O tero, director e actor, Ke
Koño pasa?. Sete pezas de
corta duración na que e
combina danza, máxia e
pantomima.

FUNNY GAMES (Xogos D i- ·
ver tidos). U n matrimónio e o seu
filio comezan as suas vacacións, pero na
sua casa atopan a dous mozos que resul- ·
tan ser uns asasinos. Ben realizada, pero.
cun par de chiscos ao público innecesários.
~ A SE Ñ ORA DALLOWAY. A
decadéncia do império inglés,
visra através de dous momen tos na vida
dunha muller. Cadro vit0riano do machismo, a hipocresía social e a livian dade humana. Baseada na nov ela de
V irg.inia W olf. •

- d~ - Jeremy lr~.ns, Ó ong ,LÍ e .Hon g
Kon g, tres indiscutfheis béleias. A "d~sco". ·
Ionización d;l .c;.idade é vista met.aforicamente atraveso da
de duas pare- .
Uas de amante$. ~A nostalxa "imperial p~n >
chega a ser abaf.ante.
·

VERÁN CULTURAL

trae , entre

Nas duas primeiras fins de
emana d Xu ll o, cele brara e na z na peonal da
banda do rio, o fe tiva l de
teatro Veran Cultural. O
Sábado 4 actuaran os grupos Es mor ga, ás 22 h, e
C abuxa, ás 23 h. coa obra
O banco azul. O Dom ingo
5 farano, á 22 h, o grupo
de
gaitas
e
ba ile
Alborada , e ás 22 ,30 h
actuará a banda de gaitas
Charamusas.

o u tras

moitas, a
actuación do
grupo
Jogfars e
Sengfars.

O GRANDE LEBOWSKI.
Cruxol delirante no que se reflé-xan case todas as minorias norteamerica-

Neste mes -de Xullo o

Centro Cultural Municipal
acolle a expo,sición Fotolsr_afia e prensa 1898-1998

U_,g.,..
- :.....O_
. - - -- - - - '·

o

FRADA
No pub Goleta abre a trÍos. tra de pintura e acuarel~s
do pintor Juan Prada.

CGAI

Victor Vasarely. Mostrá
composta por máis de 60
cadros, na que se resume o
labor criador desde o 1932.
A berta até o 27 de Xullo.

MANUEL LOSADA
Está aberta na sala Acuarela amostra pictórica do artista Manuel l,.osada.

ABELENDA ZAPATA

l MAXINERÍA E
PEZAS RELIXIOSAS
·No Museu Municipal encóntrase a mostra organizáda pola fundació n Cister,

Imaxineria e pezas relixiosas.
Aberta até o 23 de Xullo.
i

;:i-

Pontevedra:
• EXPOSICIÓNS

MIRADAS
ARREDOR DA ARTE

A Casa da Cultura acolle á ,
Mostra ,itinerante organizada
polo CGAC, Miradas arre-

dor da arte contemporánea.
Fórmada ·a partir dos ·naballps dos alunas dos cursos do
CGAC, ten intención didáctica, ensinado as diferentes formas de apreciar a arte.

Xuño-Xullo o Centro Galega de Artes da lmaxe coa
proxección, o Xoves 2 dentro do apartado Oliveira,

• EXPOSICIÓNS

entre Piccoli e Mastroianni,

O Xoves 9 terá lugar a inau- ·
guración de Xogos dos Espellos, mostra co mposta por

Xooos oos-EsPELLOS

Na Fundación Barr.ié encóntrase ,a mostra antolóxica
do pintor coruñés Manuel
Abelenda Zapata (18891957). Máis dun cento de
obras, que van desde 1909
até o séu pasamenfo.

CORUÑA

Pódese
contemplar
a exposicón
de Vtctor
.Vasarely.

HISTÓRIA DA VILA
O Sábado 4, a partir das
21 h, terá lugar, na Casa
da Cultura, a apresenta. ción do vídeo Porto do Son
na história.

Santia.go
• EXPOSICIÓNS

No pub Dvorak exíbese a
mostra pict órica de Mª
Teresa Vior, escolma de
acuarelas e pinturas pert e n ce n tes ao s último s
anos de produción .

No Kiosko

Afonsoda

. •VIDEO

MARIA TERESA VIOR

~echa a programación de

de Viagem ao Princípio do
Mundo de Manoel Olivei-

N o café Isaac móstrase durante estes dias os oleos do
pintor Félix Bravo~

• EXPOSICIÓNS

_L__

Na galería Sargadelos exí- .
bese a colección de cartaces e documentación que
reclamaron si no plebiscito do Estatuto de Autonomia-do 1936.

CuLTURA QUENTE

pada de balde, ademais de
actividades pare llas e
mercado.

.

CARTACES
OOEsTATUTO

•CINEMA

•

d
Porto .:o Son

• EXeC>SICIÓNS

O Métcores ·3 visionarase a
mesma película. Versión
rnixinal con subtítulos en
castelán. Os pases serán ás
20,15 h, e o prezo da entrada é de. 200 pta. por sesión.

Na

ilustrcición,
O pesadelo,
fotografia,
cristal
reflectante e
aluminio.

. ALBERTO BARREIRO
na que se resumen os cen
anos de fotografia na
prensa . Pó~ese ollar de . Até. o 13 de Xullo perman_eMatte_s a Sábados de 11 a _· ce aberra na gáleria Anexo a
13,30 he de 17 a 21 h.
mostra do artista ponteveunha série de obras e obdrés Alberto Barreiro que
r
d
PIN-EIRO
. PENA
leva por título_ El jardín de la
xectos que 10rtnan parte. a
da
l
d
colección G ranell e máis
vi afrificia . Pó ese ollar
,· . '
d
. de Luns a Venres de 19 a
A , mostra. d- e. pm t~ra <; -._- 21 30 h. e os Sábados de 12
por o bras d o próprio G
. ran ell. No Mu seu de Belas
V1ctor X. Pme1ro Pena esta
{ h · M
h
Artes até o 31 de Agosto,
aberra n o Centro Cultural
ª 4 ' os artes pee a.
- -'~ Ca,rvahlo Calero. Pódese '
- VICTOR V ASARELY .
ollar de Luns a Venres de
Abre no Kiosko Alfonso, a
mostra do húngaro criador
da Op-Art e a Arte q nética

A. Coruña

PONTEVEDRA

acolle a _
exposición
de AlbertQ
Barreiro.

FOTOGRAFIA. E PRENSA

•MÚSICA

Berrogüetto,. o· caimán
do río Tea, Atahide, Joglars e Senglars, Quinta
feira e Cataventus. O Sabado 4, actuarán: Hamlet,
Bue.nas Noches Rose,
Saratoga, Brutal Distración, Mandragoras, La
gripe,
Riff·raff
e
Disfasia. Entrada e acam-

O Venres 3, ás 20 h, inaugurarase n a galeria Sargadelos a exposición de encolados de Rafael López Loureiro que comprende case
unha vintena de láminas
encoladas.

11 ª 21 h.

ra (Franza-Portugal, 1997).

j4nexode

LóPEZ LOURElRO

reladon

Caldas de Reis

O Venres 3 e o Sábado 4
de Xullo terá Lugar o festival de música Cultura
Quente, Órganizado polo
·concello. No primeii:o
dia actuarán os grupos

• EXPOSICIÓNS

~PRIMARY COLORS. Govema dor do Sul, bon político pero aloucado (o mesmo perfil que Bill Clinton },
apreséntase ás eleicións p rimárias mentres os seus asesores eliminan as probas
dos seus lios de saias. Boa factura e pouco anovadora.
~

Agaleria

Fárx BRAVO

Ferrol

~A cAiXA CHINA~ Panorámica ~.

Cultura
Q uen h! d e
CALDAS

Ourens,e

COLECCIÓN
BouZA-BREY

..

Inaugurada o 26 de Xuño
no Museu do Povo Galega ,

•
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a mostra Gravados da Colección Bouza-Brey comprende unha esco lma de
estarnpas datadas entre ·os
seculos XVI e XIX, nas
que -se diferencian as diferentes etapas e características do gravado galego. A
colección, agora legada: ao
Museu, foi recollida ao
-longo da -vida de Fermin
Bouza-Br.ey.
RUTH M . ANDERSON

-.,

A Igrexa da Universidade
acolle a exposición de fotografias que a estadounidense norteamericana
Ruth M. Anderson tomou
na Gal iza nos anos 20.
Permanecerá aberta até o
30 de Xullo
TRES TEMPOS

Abre no-Colexio Oficial de
Arquitectos a exposición de
. pintura de Xavier Pena. A
mostra pódese ollar até o
28 de Xullo, de Luns a
Venres de 11,30 a 13,30 h
e de 19 a 21 h.

20 ANOS
DE SARGADELOS

~on.vocatórias
PRÉMIOS MERLIN

Edicións Xerais convoca a XIII edición
do Premio Merlín de literatura infantil,
dotado con 1.000.000 pta. Poderán
participar nel todas aquelas persoas de
calquer nacionalidade que presenten
os orixinais en língua galega, conforme
á normativa vixente. De cada orixinal
apresentaranse 6 copias en papel tamaño fólio ou holandesa, rnecanografados
a duplo espazo, antes do dia 1 de Seternbro de 1998 nos locais sociais de
Edicións Xerais de Galiza, S. A, (Dr.
Marañón, 12 36.211 Vigo) . Co orixinal, que deberá ser apresentaclo baixo
. lema, adxuntarase, baixo plica, -o nome
completo,_enderezo e teléfono do autor, asi corno o título do libro, indicando no sobre para o prémio Merlín. Por
outra banda, Edicións Xerais, tamén
convoca a XV edición do Premio Xerais
de Novela, dotado con 2.000.000 pta.
Poderán concorrer ao prérnio todas as
persoas, de calquer nacionalidade, que
apresenten os orixinais esc;ritos en língua galega conforme á normativa vixente. Esta convocatória seguirá as bases do anterior prémio. Máis información no teléfono 986 214 888.
PRÉMIO' INTERNACIONAL DE
ILUSTRACIÓN

Na galeria Sargadelos ¿º_
memoran os 20 anos da galeria cunha mostra relativa
á sua andaina.

A Fundación Santa Maria convoca o X
prémio internacional de ilustración.
Poderán optar ao prémio todas as obras
ilustradas e inéditas dirixidas ao públi-

1998. A obra premiada publicarase en
obras, inéditas, enviaranse por correo,
co infant il menor dos 8 anos. N ~s
galego e portuguéi; polos menbros do
sen· remite e baixo lema ao Concello de
obras, a ilustración non será accesória,
Clube de Editores e da Asociación
Culleredo, Departamento de C ultura,
senon que ha ter tanta importáneia coGalega de Editores.
Edificio de Servizos Múltiples, Rua Rama o texto. As obras poderanse apremón Cabanillas n 2 14. 15.670 O Burgosentar en calquer das línguas do Estado
Culleredo coa indicación Prémio de NoCURSOS DE XESTIÓN DE
español. Poderán _optar ao prérnio: unvela Longa Eduardo Blanco Amor. En soha sópersoa, autora do texto e da ilusMONTE~ VICIÑAIS
bre adxunto, pecho e baixo o mesmo letración, ou duas personas, unha autora
ma, indicarase o nome e enderezo do auda ilustración e a outra do texto. EstaDurante os dias 3, 4 e 11 de Xullo imtor. De cada obra remitiranse cinco cób e lecerase un únLco prémio de
partiranse, no Porto do Son, uns curpias. O prazo de admisión dos orixinais
1.000.000 pta. O prazo de admisión dos
sos de iniciación á xestión de montes
remata odia 30 de Xullo de 1998.,Maior
orixinais corneza o 1 de Xaneiro de
viciñais. Información e inscripcións
información no teléfono 981 665 597.
1999 e conclue o 15 de Febreiro do
no teléfono 981 867 412 ou no fax
mesmo ano. A exterJSión da obra será
98176735&
.
de 24 páxinas e~tre o texto e a ilustraPRÉMIO Eixo ATLÁNTICO
ción, tendo en conta que o texto non
FELICIANO ROLÁN
supere os dous fólios mecanografados a
O Eixo Atlántico do Noroeste, o Clube
duplo espazo. Os orixinais axustaranse ' de Editores e a Asociación Galega de
A Agrupación Cultural Guardesa conproporcionalmente ao formato 20,5 x
Editores convocan a ll edición do pré- · voca o XII prémio de poesia Feliciano
27 cm, sen sobrepc:¡sar os 45 cm en nenmio Eixo Atlántico de Narrativa Galega
Rolán ao que poderán apresentarse pogunha das suas medidas. Os orixinais,
e Portuguesa Carlos Blanco, dotado
etas de todas as nacionaliddes sempre
rnáis 5 copias, remitiranse á Fundación .con 9.000 euros. Poderán concorrer
que apresenten os traballos escritos en
Santa María (Doctor Esquerdo, 125;
ao prérnio todas aquelas persoas de
galego. Os textos serán orixinais e iné28.007 Madrid. Maior información no
calquer nacionalidade que apresenten
ditos, de tema e forma libres. Cada
teléfono 91 573 02 99 ou 91 409 28 72.
os orixinais en portugués ou galego,
concursante remeserá un máximo de
pola normativa vixente. Apresentadous poemas que non deberán ter mePRÉMIO BLANCO' AMOR
ranse 8 copias mecanografadas a dunos de 30 versos nen escederán dos
plo espazo, antes do 31 de Xullo de
cen. Os traballos apresentaranse me1998 nos locais sociais sa Asociación
A Concelleria de Cultura de Culleredo
canografados a duplo espazo e por unGalega de Editores Ooaquín Yáñez, 6,
convoca a XVII edición do Prémio Blanco
ha só cara, e baixo plica faranse consAmor de novela longa dotado de dous. 36.202. Vigo). Ademais do orixinal
tar os dados do autor así como teléfoapresentarase nun sobre pecho, o nomillóns de pesetas. Poderán participar
no e enderezo. Os orixinais apresentame completo, enderezo e teléfono do
no concurso todas as persoas de calquer
ranse no Apdo 69 - 36.780 A Guarda
autor, asi como o título da obra, indi-nacionalidade con unha ou várias obras
(Pontevedra). O prazo de admisión recando no sobre para prémio Eixo
escritas en galego segundo a normativa
mata o 18 de Xullo de 1998. O prémio
Atlántico de Narrativa Galega e Portuvixente. As novelas terán unha extenestá dotado cun primeiro prémio de
guesa Carlos Blanco. O xuri emitirá o
sión mínima de 150 fólios por unha cara
30.000 pta, un segundo de 10.000 e
seu fallo o dia 15 de Setembro de
rnecanografados a duplo espazo. As
un terceiro de 5.000. •

ADOLFO SCHLOSSER

Exíbe a sua obra no Centro
Galega de Arte Contemporánea. Pódese visitar de Martes a Sábado de 11 a 20h, e
Domigos de 11a14 h.

•MÚSICA

Xullo. Haberá teatro, col).certos, circo, proxección
de partidos de futbol, actividades infantis, DJ 's,
campionato de futbolin ...
todos os dias a partir das
19 h. O prezo das entradas
para o Martes e o Mércores é de 1.000 pta, e para o
Venres, Sábado e Domingo de 1.500 pta. Está disponfbel un bono para os
cinco días a 5.000 pta. de
venda anticipada nas billeteiras de autobuses Castromil.
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• EXPOSICIÓNS

•VÍDEO
VíDEO-CRIACIÓN
LATINOAMERICANA

A Feir0 das
Mentiras, d~

mande
Manu Chao,
na ldografia,

celébrase en
SANTIAGO
do7ao 12
deXullo•.

O Centro Galega de Arte
Contemporánea anuncia o 1

AFEIRA
DAS MENTIRAS

Non é un concerto de Manu Chao nen unha rornaria oficial senon que é unha festa rachada con milleiros de participantes 1
enriba dos cenários e arre_dores, un encóntro de
xentes, sentirnentos e paixóns de todo o mundo que
terá lugar na Feira de Salgueiriños do 7 ao 12 de

Ciclo ·de Vídeo-criación
Latinoarnericaria, que terá
lugar durante o mes de Xullo e Agosto, todos o Xo\(es a partir do dia 2. O ciclo reune a 75 v·ídeo-criadores e a máis de un cento
de obras de diferentes país~s latinoamericanos: Arxentina, Brasil, Colómbia,
Chile, México e Venezuela. Máis información no
telf. 981 546 610

TERESA PUY

' A galeria Trisquel e Medulio
acolle a mosrra de pintura de
Teresa Puy Fraga. Até o 24
de Xullo de· Luns ·a Sábados
de 10,30 a 13 ,30 h e de 17 a
21 h. (Domingos pecha).

Vigo
DANIEL ARBONES

Arbones exíbese na galería Sargadelos. Permanecerá aberra até o 1 7 de
Xullo.

A obra do escultor Daniel

CAIXAVIGO

• EXPOSICIÓNS

O escudo da G·aliza deseñado
por Castelao en insignia ou chaveiro.
Chaveiro:

Prezo 500 pta + 250 pta
de ·gastas de envio

Até o 7 de Xullo está
aberta, na Nova Sala de
exposicións de Caixavigo,
a mostra pictórica de Fe~
rreiro. Por outra banda a
Sala de Arte desta entidade acólle a· mostra lrmáns
Sobreira de óleos~ d_ebuxos . Na Sala de Exposi-

cións do Centro Cultural
Garcia Barbón abre a mostra El arte al desnudo. E a
Sala _T emática acollerá durante esta semana, a )TlOStra de insígnias das equipas de futbol de todo o
mundo.

Mª SACRISTÁN E
ARTURO FUENTES

Mostra conxunta deste
dous artistas na galería Artefacto. Aberta até o 8 de
Xullo.
Os -irmáns Sobreira mostran as suas obras na Sala de Arle
de Coixovigo.

•MÚSICA
MILLADOIRO E
SANTANA

O Real Clube Celta celebrá o seu 75 aniversário
cun concerto, o Sábado 4
en Balaidos, no que participaran o grupo de folc
Milladoiro e Carlos Santana ademais de outros ar-"
tistas invitados. As entradas xa están á venda en
Elepé e n 'a Columna, ao
prezo de 2.500 pta. (anticipada). Os abonados ao
Clube pagarán 1.500 pta,
800 para menores de 1 7
anos.
THE ROLLING STONES

Insignia:
Prezo 200 pta + 250 gastos envio
Pagamento o meio de selos de correos jmáximo de 100 pta.) ou
ingreso na conto de Caixa Galicia
2091 0501 683040001024
Solicitaos ao Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

Xa están á venda as entradas para o concerto dos
Rolling Stones, que terá lugar o Sábado 18 de XuUo
en Balaidos. A entrada ten
un prezo único de 7 .000
pea, e pódese mercar en
todas a sucursais de Caixavigo mediante reserva ou
no telf. 986 204 343 (de
Luns a Sábado de 9 a 20
h .); en todos os estabelecementos do Corte Inglés;
en Elepé, n'a Columna e

Mllladoiro,

na fatografia,
e Santona
IOf1 05

grupos

estrela na

comemoraci
ón do 75
anivenário

do Celta.

•

-

39
x~

ANOSATERRA

-

.

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

X Oo~

-"""

Zw
<(

o

· o_,
"_,
("')

ro'.:)

Anú.ncios d.e balde
• A Xanela, revista cultural das
Mariñas, chegou ao número 5 nesta primavera. Pódese solicitar a Asociación Cultural Eira Vella no Apdo.
107 de Betanzos, acompañando a
petición dun selo de 55 pta. para gastos de envio.
• Alúgase cuarto en Casa de Campo perta de Pontedeume . 981 433
862, ás noites .
• Oferecese baixista para grupo de
rock en Vigo . Perguntar por Begoña
de 10 a 14 no 981543831 .
• Próxima Construción dunha urbanización localizada na área de influéncia de Vigo (Piñeiral) , vistas á
ria e doado acceso á cidade . Dous
modelos de vivencia. 1QApartamento
dúplex, con formato exterior de vivencia unifamiliar, adosada en disposición de urban i zación , 100 m 2 •
7 .000.000 pta. 2QChalet adosado en
disposición de urbanización, 200 m2 •
15.000 .000 pta. Primeiras vivencias .
Máis información no 929 88 40 97
César Pazos.
• Danse clases de arte e pintura,
nun espazo unico no centro da Coruña. Teléfono 981 226 382.

~e

desexas recever as Con\.;fG;oes da 11 Assembleia Nacional
da AMI escreve a Caixa dos correios
561 C. P. 36080 de Ponte Vedra adjuntando
tua carta 8 selos de 35
pta . e poderás ler interesantes
ponencias sobre: Independentismo ,
Socialismo , Antipatriarcalismo , Antimilitarismo os Estatutos e demáis.

a

• Véndese piso a estrear en Vigo
na zona do Calvário . Soleado e esterior, 85 m2, 3 cuartos , 2 baños, garaxe con adega , amplo trasteiro ,
12.900.000. Telf. 986 423 037.
• Aluga-se apartamento no mes de
Xullo. Praia de Aguete (Marin). Teléfono 986 703 146, perguntar por Rosa .
• Véndese Setter Irlandas, fémia de
30 meses. Teléfono 981 566 232.
• Véndese casa en Matamá
(Vigo), Finca, 2 .000 metros cadrados, fonte natural , viña , frut ais. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 986 202 486.
• Véndese estudo céntrico en
Vigo. Tlf. 986 471 985

Do 1ªº10

de Agosto
celébrase en
CAPARICAo
Festival

Mundial da
Xuventude.

• Maquetador gráfico busca traballo. Ampla experiéncia (libros, revistas,
periodicos, folletos .. .) Mc.lntosh, programas QuarkxPress e Photoshop. Dixitalizac16n de imaxes. Perguntar por
Carlos no 986 301 248.
• Se queres contactar co Movimento
de Defesa da Língua, para participar
na descida polo rio Minho em defesa da lingua , ponte en contacto co
M.D.L. no teléfone 919 419 338.
• Esquerda Nacionalista-mocidade publicou o número 4 da sua publicación estábel Manesquerda. Nel tratamos, entre outros temas: Canal ella de
via dixital; taxas e financiamento üniversitário ; Hackers: o nascimento dunha
nova ideoloxia?; contra os herois ... Interesados enviar 200 pta. en selos
apdo. 384. 15.780 Compostela.

ªº

• Necesito contactar con persoa
residente en Buenos Aires, xa que
preciso consultar un par de publicazóns editadas na Arxentina. Manuel
Apartado 42, 15.680 Ordes (Galiza)
• Leitores incansábeis, mais esquecidos do Euro, en paro e sen parentes
nas diversas consellarias e editoriais,
agradecerían recebar, de balde --evidentemente- fundos literários e didácticos, desclasificados e/ou clasificados
de cafquer fundación , editorial, consellaria, ente publicador ou persoa antes que
os manden ao lixo ou a reciclar. Joel
Bem Ramos e David Femández: A Rosa, 25 ]Q H 15701 Compostela.
• Escritor en língua galega busca
editores para as suas obras. Oferezo
tres novelas perfectamente corrixidas e
listas para publicar, ademais dun libro
de relatos. Produción constante: xa vou
pola metade da cuarta. Perfecto dominio do galega normativo, con opción a
escribir en mínimos ou reintegrado ,
ademais poderia asistir ás miñas adaptacións ao portugués e facer as miñas
traducións ao español polo papo. Tamén traballaria para revistas ou peñódicos, e se para empezar me. oferecen
ser o negro dunha firma famosa estaria
disposto a consideralo. Ademais, gustaria de que autores na miña mesma situación me escribisen para contarlles
por que non hai xeito de facer bon de
algunha xente . Escribide_a: SBM . Apdo. de Correos 457 15.080 Ferro!.
• Véndese Vespino máis extras a
bon prezo . Perguntar por Diego no
teléfono 930 265 974 .

Paralelo 36. En Pontevedra
en Discos The Sound. En
Santiago en Disco Laser.
En Ouren e en Don Disco.
En Lugo no Cenrro Comercial Pazo da Ma a. En Ferr l n Di co M-4. Tamén
e p d adquirir na r de d
internet h tp ://www .g m r .e m u no s rvizo
t lefón ico eur 24 horas
986 41 308.

• Véndense mastins dos Pirineos
con pedigree. Teléfono 986 305 164.
• Xa está na rua o Abrente n! 8, con
artigos que abordan a situazón social
do movimento obreiro galega e as tarefas que deve orientar o traballo sindical e colaboracións como as de Xusto González Beramendi, lgor Lugris ou
Carlos Taibo. Ruado Home Santo nº
29 4º A. Apdo. 760 Compostela.
• No seu 150. aniversário, se desexa
receber o Manifesto Comunista en
portugués, traducido da sua edición
orixinal , asi como textos de Marx, Engeis ou Le nin , -Oiríxase a Distribuidora
Arume. Apdo. 122. Monforte.
• Firma de cosmético natural demanda representantes con posibilidades
de formar equipa qe vendas. Tamén
vendedores .· Mónica Martínez Rial.
Rua Xens, nº 4 15.984 Araño-Rianxo.
A Coruña . .Teléfono 981 860 255.

XOAN COSTA
EncrucUlado
1 2 3 4 ·5 6 7 8 9

3
4

5

6
7
8
9

•Se queres receber de balde un par
de autocolantes contra a incineradora de Cerceda, envia o teu enderezo e
un selo de sete pesos ao Obradoiro da
História, Apdo nº 42 15.680- Ordes.
• Vendo chalet de 2 prantas, garaxe
e 2.520 m• de terreo, nas Rias Baixas.
Ideal para construir unha residencia da
terceira idade. Alugo chalet con xardin por meses ou quincenas, en Asados-Rianxo. Teléfono 923 267 657.

• Já está em internet a página do
Movimento Defensa da Língua. O
seu enderego é mdl.home.ml.org.
• Mestre busca traballo relacionado coa cultura da Galiza: publicazóns , editoriais , librarías ... Manolo.
981 695 682.
• Alúgase casa de tres dormitórios,
con finca, durante a tempada de ve_rán en Moaña. 986 312136.

• A web do sindicato Estudantes
Independentistas, na que ademais
poderedes atopar ligagóns as webs
da AMI e do MOL, mudou o seu enderec;o na rede passando a ser:
members.xoom .com/ei
• Alúgase apartamento en Camota,
a carón da praiq, vistas ao mar, equipado. 2ª quincena de Xullo 65.000
pta , 1 quincena de Agosto 80.000
pta. 2ª quincena 75.000 pta.Teléfono
981 761 144. •

ª

N~ galeria
Sargacletos de
VIGO mostra as
suas esculturas
Daniel Arbones.

Horizontal
1. Realizará. Torna feo 2. Axente secreto 3.
Nome de muller. Forma parte dunha expresión
que significa "ás cegas". 4. Lista, nómina. Sinal
de tránsito que significa parada obrigatoria 5.
. Previsión de ingresos e gastos para realizar algo
6. Pór en silencio. Ao revés, deus exipcio 7.
Entrega a -alguén. Contemplo algo con deleite
8. O mesmo que doas 9 . Equipas psicopedagóxicas de apoio. Dou voltas polo chan.
Vertical
l. Nome de home. Causador 2. Ten seis poemas en galego 3. Salienta, coloca en lugar destacado. Carta da baralla 4. Desta maneira. Que
ten ás 5. Espantado, boquiaberto 6. Nese lugar.
Soportar, aguantar 7. Unha variedade de ameixa. Río afluente do Ulla pola mapce dereita 8.
Escoller unha cousa entre v.arias 9. Parte do
chapeu ou do tellado. Concello da Coruña, entre Ordes e Santiago.+
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EMI RACIÓN

titulo que abre o segundo númer da
revista de Galiza Nova na emigración,
correspondente a Xuño. Recolle artigos como A situación económica en Ga-

liza e as suas repercusións na mocidade
por Ana Manrubia, Po/.a autodeterminación para Moskova de Carlos T aibo. Fu-
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• ACTIVIDADES
FESTIVAL
MUNDIAL
DA XUVENTUDE

N

1
2

Publicacións
Por que emigra hoxe a mocidade galega? é

º' X
zw
o

Q. I
\

J

I

V

Nove ferramentas que se usan no torno duo alfareiro.

no

que Xavier
Alvarez relembra a figura de Fuco
Gómez fundador , entre
outros, do Co-

mité Revolucionário Arred is ta Galego .
Páxinas adicad as ao vangardista director de
cinema Sergei Eise ns te in. Outros
traballos de interese completan a revista, como Mundialización e dependencia
de Xosé André López González. O enderezo da publicación é o Apdo. 2.057
28c925 Alcorcón Madrid. +

Este ano o Festival Mundial da Xuventude vai celebrarse na .Costa de Caparica, en Portugal.
Do 1 ao 1O de Agosto , a
vila portuguesa, convertirase nun grande cenário
onde actuarán grupos de
todo o mundo, teatro,
música, conferéncias, festas ... nas que participarán
xoves vidos de todo o planeta e de idades comprendidas entre os 16 e os 30
anos.
Para solicitar máis información e inscricións respeito do festival pódese
chamar ao teléfono (O 1)
319 15 60/88 .•
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Futbol

1
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eza o tópico que no ve,

rán as lecturas han ser

Teñen asua orixe
nun espectáculo
teatral de 1850
.

.

Aos vikingos
puxéronlle
cornos no

século XIX·

O 1 de Agosto celébrase en Catoira unha romena vikinga, lembranda antergas invasións.

-0- XOHAN DE NOALLA

•

Que os vikingos non levaban
cornos é causa sabida, por moito que a cenografía folclóri9a ?ega a poñerllos ano tras ano, para fruizón de turistas de terra
adentro e rapazada costeira nas
lúdicas batallas navais de turno.
Catoira non é nengunha excepzón. En Dinamarca e Alemaña
son moitas as vilas que nos últimos anos enriquecerori a sua
oferta turista do veran nórdico,
de días alongados e noites ·rabelas, con festas mariñeiras vikingas. E ainda que os organizadores ben saben que os cascos daqueles destemidos nórdicos non levaban cornos (que
nas batallas a espadazo limpo
só podían ser un estorbo mortal), busines are busines e non é
causa de botar o negócio a perder por culpa de puritanismos
históricos. Se os turistas queren

cornos, pois por cornos que non
sexa. Esta moderna concesión
festeira aos modernos "circenses" nórdicos fai que na mesma
Dinamarca, xunto coa península
esca11dinava a terra daqueles
ousados expedicionários que na
ldade Media piratearon as costas e ries de toda a Europa periférica navegábel, desde Rúsia
até o Mediterráneo, moita xente
penseque os elmos vikingos levaban cornos, por máis que non
os atoparán, por contra, en nengún dos museos que hai entre
as illas danesas do Báltico até
as costas do Mar do Norte. No
moderno museo vikingo de Haithabu, perta de Schleswig, en
Alemaña, o mesmo que no de
Ribe, a vila máis antiga de Dinamarca, ou no de Roskilde, que é
o museo vikingo de máis sana,
perta de Copenhaguen, non hai,
por moito que se busquen, cascos cornudos.

De onde veñen entón as fachendosas protuberáncias óseas dos
elmos? Un investigador alemán,
Peter Volgmann, rastreou o
enigma e fixo unha descoberta
peregrina: os cornos daqueles
navegantes que as crónicas medievais cristiáns pintaban como
sacrílegos piratas pagáns que
caían como lobos adoecidos sobre a pacífica Europa cristiá son
un invento teatral do seculo XIX.
Volgmann atopou inclusive a data exacta: o 28 de Agosto de
1850. Aquela noite estreábase
en Leipzig a ópera Lohengrin, de
Richard Wagner, con escenografía de Franz Liszt. O público que
asistía a estrea quedou coa boca aberta porque nunca vira
guerreiros xermánicos con cascos alados na cabeza. Andando
o tempo, a fantasía artística acabaría convertendo aquelas asas
en cornos. Parece que a orixe
desta moderna licéricia teatral

remóntase a vellas representación s do deus Odín, o Wotan
das antigas sagas nórdicas. Naquelas descripción's Odin aparece acompañado dos seus dous
corvos mensaxeiros, que son
quen lle. levan as novas do que
está a acontecer no mundo: Hugin ("idea", en xermánico escandinavo antigo) e Munin ("lembranza"). Os dous corvos -paxaros que na mitoloxía nórdica simbolizan con frecuéncia a sabiduría- aparecen pausados nos ombreiros ou na testa de Odín. Na
estilizada versión operística, os
mensaxeiros xa non son máis
que asas. Asas que co tempo
acabaron senda os aditamentos
óseos dos cascos vikingos.

Má prensa ·
Os vikingos andaron pola história adiante apenas un cuarto de
milénio, máis ou menos do 800
ao 1050. Hai quen os fai fundadores de Rusia: os primeiros
"rus", que deron o seu nome ao
país e a sua xente, eran vikingos chegados de Suécia. Os vikingos orixinários da Noruega tiraron máis para as illas perdidas nas brumas do Atlántico
Norte, chegando a lslándia ,
Groenlándia e mesmo América,
a famosa Vinlándia, a 'terra do
viño" descuberta por Leif Eriksson en Terranova . Para a Europa cristiá, os máis temidos foron
os vikingos daneses. Antes de
asentárense na Normandia, para lago saltar a Inglaterra e Irlanda, e chegar a Galiza e meterse por Sicília e o Mediterráneo naqueles prodixiosos "drakkars" a remo e vela que según
os investigadores actuais poderían -mutatis mutandis- embrearse, palas suas condizóns mariñeiras , cos modernos iates de
hoxe. Os vikingos daneses arrasaron Hamburgo e saquearon
París,' entre outras tazañas.
Seguen a ter má prensa. Son
poucos os historiadores que
contra a tesis habitual suliñan
que os vikingos non foron máis
belicosos que outros pavos. No
museo vikingo de Haithabu ,
criado nunha zona do extremo
norte de Alemaña onde eles estiveron aposentados muito tempo, vese que aquela xente tamén era agricultora, gandeira,
pescadora e artesán e que tiña
unha organización social bastante avanzada para aqueles
tempos e aquelas latitudes.•

lixeiras, é de supoñer
porque a calor ataca ás neuro,
nas, e neste verán mundialista
do 98 a vida está presidida po,
lo futbol. Os lectores, o mes,
mo que os electores, non que,
ren nin oir falar de política e
non hai máis partidos que os
de futbol e os que enfrontan
encarnizadamente a dem en,
tistas e anticlementistas . ·Estes
últimos · gañan por goleada .
ANT debería sér máis sensible
a este clamor e publicar polo
menos un suplemento adicado
ao Mundial de Francia, e no
plano local ofrecer mái infor,
mación sobre as fich axes dos
equipos de casa. As fich axes
son como a confección das lis,
tas dos partidos, é dicir, tema
de port ada . Mod e ta mente
quero contribuir a e te sforzo
d e reubicac ión fa lan do e ta
vez de futbol, com man da a
oca ión.
O quepa an de futbo l n n se
d ecatan da importancia d::i
cou a e n o n miran alén da
perna do xogador . Fixádevo e é importante o futbol
que e tán na orixe nada menos
que da ruptura do goberno de
co~hción en Eu kadi. Os º'
ciali ta bas o· non aturan qu
na Lei d Oeport dalí e pre,
vea a po ibilida<le dunha e,
lección de futbo l de Eu ka1i,
un ha selección de verdade que
compita no torneo oficiaL
como as Illa Feroe ou o Pafde G ales. Agora n o Parlamen,
to de Catalunya parece que
queren facer a mesma xogada,
así que non hai que de cartar
as elección anticipada . Hai
que ter sempre un llo no fut,
bol. Aquí n n dam xuntad
unha elección galega nin para
xogar un partido ami to o porq ue o mos un paí alienado,
un país q ue vive de pre tadn.
Eu reco rd o qu e de rapaz m
encan ta ba a lecci 'n de Irlanda do N o rte , q u daquela
v1via o e u mc ll re mo;
men ro . Agora r ulta qu po,
de apar cer Eu k· di d ·apa;
recer Irlanda do Nort do ma,
pa FIFA . Ti ñan un x
d r
moi bo, o me ll r, qu ll cha,
maban Be t. ¿Ou B t non ern
de Irlan da <lo Nort ?
nd
logo non era de Eti kadi. Nin
de Galiza. •

VOLVER AO REGO

A

organización máis fo rte
do PP é a de Galiza. A
máis numerosa tamén.
O s seus rcsponsábe is din q ue
contan con 100 mil afiliados .
Esta poderosa máquina política
celebrou congreso en Santiago .
Unha semana de spois, a Mi,
nistra de Agricultura, Loyo la
del Palacio., daba canta da n e,
gociació n agrícola n a UE: o
que España gañ ab_g n o aceite,
perdíao no vacCm e iso perxu,
dica nomeadamente á n osa co,
munidade. N on é·novo. Galiza
non pinta. Eses h omes e mulle,
res, afiliados ao PP, non teñen
vara en Madrid . Sem e llan a
procesión dos caladiños. +

