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Vicente
Quiroga: ,
.
"Retir8reime-da
política c~ndo
remate a. ·.
lexíslatura'

OS CONCELLOS CONVERTÉRQNSE EN EMPRESÁRIOS ARTÍSTICOS
PARA.PROGRAMARffiPECTÁCULOSFORÁNEOS

, AS FESTAS
DOS 40 PRINCIPALES
...

Vicente Quiroga, ·alcalde de .·
Lugo; anúncia nesta entrevista
que abandonar.á a política ao ·
rematar esta lexislatura e
despois de. explicarlle á
cidadania cal foi a sua xestión,
valora un dos pontos máis ·
controvertidos, o PXOU, e a sua
marcha de Coalición Galega, asi .
como a sua visión das forzas
autóctonas.
(Páx. 6)

.

'

~

Os concellos compiteñ por traer as actuacións máis
· · caras para as festas do verán. Pouco importa
que sexan totalmente alleas aos estilos do país ou
que o seu précio triplique as cantidades que se
reservan á cultura. En beneficio de cabezas de cartel
extranxeiras, rflarxínanse abertamente formas
. integradas e fradicionais de diversión asi como
atraccións e- espectácubs próprios.

Lácteas galegas
quéqanse corr 20
de cada 100 . · -·'
pesetas que ··
· deben entregar aos·g~ndeiros

1

-

O Fondó Europea de Orientación
e Garantia (Feoga) estalle a
pagar ás empresas 45 pesetas ·
por litro deleite excedente,
mentres estas lle pagan aos
· produtores tan só 28, segundo
denúncia a cooperativa Feiraco,
que anúncia .a apresentación
dunha denúncia po'r fraude ante
a Comisión de Agricultura da
CEE.

(Páx. 9) ,

Loita no
Consello
de Cultura
por suceder
a_Ramón
Piñeir:o ··
A eleición do sustituto de Ramón
Piñeiro·na presidéncia do
. Consello.da Cultura Galega
mobiliza diver_sos intereses
internos nas distintas famílias
qr..:e o 'compoñen. A primelra cíta
deste pulso será o vindeiro 5 de
Outubro en que se elexirá untía
·nova persoalidade para formar
parte do Consello . .Entre os
nomes· que soan para ser eleitos ::i?
posteriormente como presidente ~
soan os de Filgueira Valverde e ~
, Antón Santarparina. ' '
~
.
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.Vigo .e A Coruña pe.rderon máis diñeiro ·nas grandes·actuaéións que
adican _a·
cultura en todo
.o. .ano.
!
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·Os .coi1c011os-convertéronse
en ~mpresáíios artísticos
para ·programar espectáculos alleos
.

.
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-A.· EIRé-G. LUCA DE TENA

.
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.Este ano ·tamén nasceron dúcias de nova$' romárias . .Mentres tanto as verbenas esmorecen
·
- ·e os concellos se_dedican a programar espectáculos que poñen de m~da
.. os. programa$ de .rádlo mais horteras, de~tinándoll~~ moito máis diñeiro
.que á toda a restante progrmación. cultural
'

1

.........

Vjgo como na Coruñ·a, os altares
A c'ultura chámase Prince,
·
levantados aos cabezas de lista
Madonna, Tina Turner, ·
de Los 4Ó principales, convértenMiguel Bosé ou Gabinete
se-en asunto fundamental .de deCaligari. Os alcaldes
bat~ nos plenos. O tenante de aldéitanlle. alfombra de
calde e concellal de Facenda de
autoridades nos
. aerop.ortos para rec)bilos
coma herois populares.
·· Cada verán, dundos
clasicos departamentos de
cultura e .festas de cada
concello galego, esgázase
-un de.partamento que
.. atende o protagonismo
principal: dos progra-mas
de atraccións do verán.
Tanto .polas cantidades ,
millonárias que se lles
reservan como pola
importáncia que o pocJer
local lles concede, as ·
festas son con moito ·o
naso principal
investimento cultural.
Manuel Roca, un funcionárlo do
Concello' da Coruña ten· o seU
próprio departamento no Pabellón par:a atender os mil e un detalles da construcción do espectáculo de Prince ou do de Tina
Turner. A súa oficina ten o ruido
e a fúria do despacho dun ax.ente .
de Broadway. Todo o contrário
do sosegó da sección de Cultura
do Concello. O alcalde .cria un
comando operacional de grandes .espectáculos que pasa por 1
riba da intendéncja funcionarial
da cultura. Non confía nela para
.pór en marcha un ha con.vocató- . .
· ria megalómana que Importa
case catro veces a cantidadS' ordinári~ 'reservada ao rerJ.glón de
· espectáculos, animación e promoción cultural. O que se coñece co nome de actividades cultutais e que abrangue música, teatro e outros espectáculos, amais'.
de exposicións, leva perta de 59
millóns de pesetas do or:Zamento ·
do. Conoello Coruñés. Pero só
Princ:~e. o Príncipe de Minneápo- _
lis, cobrou unha factura de 80 ' ·
rriillói:is de pesetas aos que hai
que sumar 60' miilóns de gastos.
· Exclusivamente as perdas da actuación do ~ntérprete norteamericano, que for6n de 40 miUóns,
exceden xenerosamente as can-:
tidades reservadás pola grande .
ma.ioria' dos concellos ·galegas .
para cultura e espectáculos.
Unha foto .de Manuel Soto
acariñando con man de galán o
brazo atlético de Madonna, pode
valerlle ben mais votos que cortar -as titas in·augurais dun par de
aparcamentos,
Colaborador.es
directos do alcald~ vigués comentan. c·on indulxéncia esta
nova pfofesión de fé do seu xefe
ao ·que consideran obrigado pola
Madonna,
preferéncia da maioria. Tanto en

Vigo, Carlos González 'Príncipe, da extraordinária do orzamento
concentra o traballo da- sua su- .· municipa[ Cincuenta millóns,
per-concellalia nas · complic~das que por nengun lado aparecen,
finanzas do concerto de Madon- dunha pantasmal empresa de
na: 170 millóns que hai que pin- Servicios y Procesos Ambientatar con pincel chino nunha parti- li:;s, deitados aos pés de Madon-

na por amor á cidade dunha firma que quer presuntamente entrar con bo pé nos concursos de
obras. Trinta millóns que se perden na operación e a cuxa cumplicada recuperación adica o
PSOE local vixílias tensas da flor
dos seus cadros. No entanto, o
rubro clásico de Cultura e Espectáculos do concello de Vigo,
ten que amañar con 175 millóns
actividades de teatro, cine e actuacións. E ainda ben, porque
con 20 millóns de pesetas depen
se contentar os grupos que procuran subvencións á conta da
cultura.

'Q

QUE SE CONECE
CO NOME DE

ACTIVIDADES
CULTURAIS LEVA
PERTO DE 59
MILLÓNS DO
ORZAMENTO
CORUNES.0- -

PRÍNCIPE DE
MINNEAPOLIS
COBROU UNHA
FACTURA DE 80
MiITÓNS AOS QUE
HAI QUE SUMAR 60
MILLONS DE GASTOS'

\

o ~descobrlmento do concello vigués.

E a grandes débedas, grandes
remédios. O concello coruñés
perdeu 40 millóns no concerto
de Prince, pero a finais de agosto aprobou un orzamento ·extraordinário de 50. Esta nova andanada de millóns deberá servar
para pagar o resto das facturas
do concerto da estrela norteamericana e adlantar as cantidades que precisa a oficina de Manuel Roca para o contrato de
Tina Turner. A cantante gringa
cobra 40 millóns. no verán e 24
no inverno. Como a actuación na
Coruña será dobre, o contrato
será por algo menos de 48 ainda
que o total de gastos que calcula
o concello para esta novo gran
. espectáculo será de 62 millóns.
A foto de Francisco Vázquez a
exerbitar o seu cativo inglés coa
Turner; é parte dunha fuxida cara
adiante. Tapar un roto de Prince
cu'n remando de Tina Turner.
Pero mentres Vázquez e Sofo
discuten as diferérycias que os
separ~n no mesmo partido cun·
torneo de cabezas de lista da
cultura popular norteamericana,
outros concellos galegas repro-·
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ducen o mesmo ésquema -e.ar{ · por caus~' da choiva. Algo pare-.
decorados económicos de me- cidb ao que lle pasou a Vigo con
nor tamaño. Ourense. ten 50 mi- : Miguel Bosé, que reclamou a
llóns para Cultura pero 45 son cláusula de actuación non cumpara os grandes contratos das pridá por forza maior. En Ouren. festas, que se reservan como ria se.. o Teatro, o Cine, o tradicional
Coruña ou Vigo para os artistas concurso de poesía, . as publicade importación. A Marta ~án- . cións e todo o que cae ~aixc:>, o..
. chez, que este verán estaba na ancho paraugas· da ammac1on.
cabeza do programa ~uriense, cultural, amais do que cwsta
houbéranlle de pagar duas veces manter a intendéncia municipal

da Cultura, teñeh que se dar por Cultura do concello de Compás- .
ben . pagadas con uns millóns · tela é de 25 r:Tiillóns pero só as
qu~ non d~n para pagar ~ Marta _festas do Apóstol levan 45 e 9 as
Sanchez, ·: Gabinete · Caligari, da AScensión. O pr9grama ·proBosé, Radio Futura ou Tennes- - cura .arredarse"da mediocridade
,
'
publicitária
coloca én cabeza see.
Xerardo- Estévez critica a ca.:. de cartel o teawo. o. O escrúpulo
rreira dos alcaldes c;ie Vigo' e a por deixar a contratación de ancoruña po'r gañar o .fjtulo de be- glo-falantes a' outros alcaldes,
nefactores distinguidos da cultu::- non agacha que unha parte funra de discoteca. n orzamento de damental dos · orzamentos de

e

Na Gallza existen uns 18 grupos folk, máls ou menos estábels ·

SE CANTAN, NON ES TI QUE CANTAS
.Cada· dia son máis os cóncellos que
Os alcaldes de A Coruña e Vigo só talan de arcas municipats por unha tarde de ruido
pero non lles abondan dez anos para dotar xustifican un créditb extraordinário para
democrácia cando se ven na obriga de
á cidade dunha biblioteca-municipal (no ·
pagar as entradas invendidas du'n concerto.
xustificar perante a opinión pública os
Unha desacertada iniciativa pública, que ás
caso flagrante de Vigo) ou de servicios e
alardes millonários de duas contratacións
obras fundamentais, cando non de
véces -se ·pode achacar ao capricho
singulares de cantantes norteamericanos.
· dotacións básicas para a promoción da
intrasferíbel dun alcalde, traspásase aos
Na carreira por atraer ao artista máis caro
cultura.
·
·
contribuintes. No entanto, empresas
(non importa tanto que seña bon), Manuel
Para a pólvora destes foguetes non se
minicipais de clara viabilidade económica
Soto e Francisco Vázquez non dubidan en
escatiman adiantos, créditos, facilidades
póñense. en mans privadas. O critério de
repartir outravolta as pinturas de guerra do
sen límfte, publicidade· a mancheas dos
! Los Cuarenta Principales, tributario dir,ecto
localismo con tal de convencer aos seus
das listas de venda da indústria do disco _
veciños de que a importáncia dunha cidade gabinetes das alcaldías e incentivos
anglo-saxona, aplaca o complexo de
mídese pola cantidade de ceros cosque se xenerosos para funcionári9s reciclados de
axentes de espectáculos. E algo ben distinto inferioridade ql!e alguns políticos sinten
paga unha atracción. Soto, un algo máis
do que acontece cando se trata de defender. perante a língua, a música, os xogos, os
ousado, di que o fai contra a droga.
edificios culturais próprios, levantados
·motivos Qe festa e os estilos de diversión
Poderia parecer inxénua ou superficial a
desde a iniciativa popular ou o ánimo
popular que perviviron mália mil agresións.
atitude destes dous responsábeis políticos
integrador. É obvio que as convocatórias
Cada vez que un concello decide tirar a
e dos imitadores que lle crecen. Pero é
sobre todo inmoral. Encastelados nas suas
culturais que hoxe logran traspasar
casa pola ventana para traer unha voz de
respectivas casas de concello, recusan todo fronteiras programáronse hai moitos anos a fóra, non- fai senón emigrar unha vocación,
partir.de actos simples de instrospección
unha canción, alguns postos de traballo,
indicio de movemento cidadán que poda
moit_as ilusións (incluso as que conseguendiscrepar da sua·forma de concebir a cidade na cultura local. Pero non se sabe de
nengunha festa maior que acadase sena
alienar entre os espectadores) e aforros que
pero pretenden revestirse da soberanía
universal a forza de importar cabezas de
non ternos. /
·
·o .
popular cando se trata de pagar un recital
carteis alleos.
J. BoSA TIBIA
con facturas megalómanas. Valeiran as

As orquestras teñen plena ocupación odia de fin de ano e

'5o MILLONS QUE
POR NENGUN LADO
APARECEN DUNHA
.PANTASMAL
EM PFfESA--=D:-=~=-----SERVÍC/OS Y
PROCESOS .
AMª!giY_tATE§'_ _

,_J.

festas é para Azucar Mereno, La
Década· Prodigiosa, Lalo Rodri. . guez ou Raphael.
·
Lugo compár~ o seu orzam~n
to das festas maiores con Ourense e Cqmpostela, coa dif~réncia
de que 38 dos 50 millóns do San
Froilán saen· da sub~sta das ba- .
rracas. O-Patronato. Municipal de
Cultura dispón de 40 · millóns
para ciclos teatrais, concursos,
subvencións e exposicións: Cos
cartos das.festas levan a cabeza
de cartel o_ Ballet da Ópera de
Minsk ou o Ballet Contemporáneo da Habana pero a parte do
león é para as facturas de Ra- ·
moncin, Luz Casal, Los Ronaldos, La Frontera, Miguel Bosé ou .
Gabinete Caligari.
Manuel Soto e os seus colabor~dores máis achegados ainda
. consideran recompóñ_er os pratos rotos do concerto de Madonna (trinta millóns por pagar) coa
programación dunha nova cabeza de Los 40 Principales. Por un
tempo falouse dos Ro~ling Stones. No .entanto, Vigo carece de_
biblioteca pública e es~á a piques .
de perder unha subvención de ·.
cen millóns de pesetas do minis. tério de Cultura por -desidia na
xestióf! da prox~tada - biblioteca
nova no Edificio Ferro.
O

I
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'MENTRES VAZQÜEZ
E SOTO DISCUTEN AS
DIFERÉNCIAS QUE OS
SEPARAN NO
TORNEO DE CABEZAS
DE LISTA
NORTEAMERICANAS,
OUTROS CONCELLOS
GALEGOS HEPETEN
O ESQUEMA CON
DECORADOS
EOONO_M_IC_O_S_D_E__
MENOR TAMAÑO'

o. 1.5 de Agqsto

Cada ano celébranse unhas 4.500 festas ·
1

Na Galiza celébranse cada
ano unhas 4.500 festas
cuxo custe oscila entre as
200 mil pesetas dalgunha
aldea pequena e os máis
de 250 millóns que gastan
as grandes capitais. Uns
300 grupos e orquestras,
· 18 grupos estábeis de folk
e 70 bandas amenizan ·
·estas celebracións.
·os músicos das orquestras adoitan a dicer oue eles teñen duas
pagas extraordinárias: a de fin .de
ano e a do 15 de Agosto dado
que son este·s dia~ cando non só
hai pleno emprego senón que o
caché amenta considerabelmente.
,
..
Nos últimos tempo mantívose
constante e estábe! o circuíto de
.,

entre · os seus componentes,
festas, segundo o Sindicato Ga. Perto de 300 orquestras e gru- verno. Segundo o SGM "o seu ademais de aparecer algunha·
lega da Música, podenqo dicerse pos amenizan estas funcións, número non variou nos últimos formación composta. unicamente
· que o número de verbenas e ro- por máis que o 80 por cento per- tempos áinda que si' algt,Jhhas por rapazas. Soniente algunhas
marias ronda as 4.500 ao longo manecen inactivos durante o ·¡n:.. · mudan de nome". O número dos das formacións tradicionais esseus compoñentes vai desde os _(;aparon a esta moda.
de todo o ano. O précio de cada
.
cinco até os 17, ainda que a forunha destas celebracións vai
·· Nos últimos anos tamén se remación m~is estándar é a de cin~
desde as 200 mil que pode cus- ·
co ou seis e a que vai desde 9 a xistou un gran cámbio na posta
tar unna ruada dunha pequena
en cena, montar:ito auténticos
unha dúcia.
aldea ou unha romária campes- '/\ ESPECIALIZACION
espectáculos de luz, fume e sori.
tre, aos máis de 250 millqns que
PODE
SER
UN
BON
O
que
si
aumen~ou
consideraAs
cantantes dalgunhas formagastaron este ano cidades como
CAMIÑO. ANTEso-r- belmente foi o número de ban.:.. ción chegari -a mudarse de roupa
. A Coruña Ol,J Vigo ..
das, situándose tioxe en 70. 20 veces na noite. O aumento
EXISf[REN.OS MEIOS_· Existen
tamén 18 grupos folk, dos watios nas equipas de am--- máis .ou menos estábeis.
Os gastos var-ian segundo a :A.úDióVISUAIS-AS
plificación foi tamén espectacu.
lar, pasando dos 1 ~000 qúe poe~apa do ano e o dia en qu~, se . OR-QOESTRAS FACIAN
celebrar:i, pois a música cobr~a
. Tamén se produciu un forte in- día levar unha orquestra das merhén en función das variantes de AFÜNCIÓNDE DAR A
cremento dos-grupos de gaitas~ lor equipadas rai unha década
ainda que _
a maioria non son pro- aos 10.000 ou 12.000 mil que ·
ofertas que 1teñan. O 15 de Agos- - COÑEC.ER-A MÚSICA
to algunha orquestra como ~os
fisionais e corresponden a agru- .. hoxe levan a . maioria. Moi lonxe
MODA. AGORA·
pacións culturi;lis ou recriativas. . quedan aqueles altavoces de
Satélites": pode chegar a cobrar
700 mil pesetas e non se encen- íSTQ.-M-~ON _ll;N _-_
Os últimos anos a gran novida- campana que usaban non hái
de das ·nosas orquestras e gru- . moito tempo, podendo hoxe
· tra nenguñ grupo por menos de SENTIDO'
150 mil.
·
·
pos foi· a ·inclusión de . mulleres compararse ~s ~quipas ~s usa-
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~ue as bandas p0pu~ares como se f~sen

equipas de fútbol.

-

Os grupos galegos son ~da vez méle Ignorados. Na fotografla un dos membros
de Siniestro Total
·

profisionais na _suá maioria, reú-: __. veñen aqui a fácer o ~agosto, sen
tras du_n ano para outro, sen esnense cinco ou seis con música
uh verdadeiro espectáculo. Los_ tar formada.$ algunhas delas.
pre-gravada e ... tan ruído e co- -dos Españoles; Eisa Baeza e o
Venden as actuacións polos carCONSIDERABELMENTC
bra ...-moito meno~. 1;3en, eu non
mesmo' Manolo Escobar .son un
teis e, logo, cando aparecen para
o ano, as fotos non se corres- O NÜMERÓ DE
quero meterme con ninguén, que
exemplo. Máis que o público .o s
ponden coa realidade.
é mao enfadar.se e logo ter que
interesados en traelas-son certos
BANDAS,
facer fe$tas xuntos" .. ·
intermediários que son os que se
STfITÁNDO=-s
=--E=-H
-O
~x
-==E=---Na~ contratacións tampouco
lµéran das contratacións. Emprese P,Ode tocar de ouvidas.
O EN-70'
sários que xa venden as arquesHoxe_as orqu~stras e grupos
intentan non só facer música, senón dar tamén espectáculo, ·indo
a unha cérta especialización,
·como por ·exemplo "Los_ Satéli_tes", ou a mesma Compostela co ·
- séu rexionalismo-patrioteiril que,
como ná maioria non se córres"Están cambiando ·.as tempos, · e~tán cambiando, mobilístico e a facilidade para os desprazame"ntos.
d?~ polós grandes ·grupos. Este. pande logo co uso ·do galega,
que bon ... ", cantaba. Uf'lha orquestra, mentres outra
Despois puxéronse de moda as discotecas e,
feito trouxo tamén un cámbio
ainda que agora se emprega
descansaba no bar, cinco rapaces ·correteaban esa mesma facilidade para os desprazamentos,
, nas próprias ver:benas: antes· os
moito máis. Para Saritomil "esta . polo campo, unha parella baila, seis persoas toman fixo que a xuventude abandonase as verbenas e se
festeiros situábanse diante da especialización pode ser ~n bon
copas e 8 vellqs pófü~nse aó ~brigo dun valado. Un recluise neses lugares onde podia estar lonxe das
orquestra, cos ·rapaces en pri-' camiño. Antes de- existiren os
gasto de máis de 400 mil -pesetas para entreter a miradas. la buscando a liberdade da escuridade e
: meiro plano, claro.- hoxe escapan
meios audiovisuais as orquestas · 20 e ·pi90 persoas. Están cambiando os tempos. do anonimato.
facian. a función de dará cóñecer
todos para 0 fondo do ·campo.
Hai uns anos calquer verbena, por pequena que
As .orquestras quixeron competir coa música dis~sta poténcia é usada en moitas
a música de moda, agora isto xa
fose, con~regaba. a centos ·de persoas.·O seu boom co e o que fixeron foi perder tamén a outro tipo de
ocasións para disimular a falta
non ten sentido, xa se coñece
tivo lugar nos anos 70 co aumento do parq.ue auto- público.
.
de calidade, converténdose·
pola rádio e a TV; -as orquestras
As verbenas, nascidas para permitir o intercámauténtic;;o suplicio para os ouvindeberíamos dar -unha música dibio entre a xuventude e que esta pudese bailar os
tes.
· ferente á das· discotecas. A
ritmos de moda, xa non tañen que cumprir este pa;nada dos bailes agarrados pode.
pel, pois as relacións fanse neutros lugares. Pasa o
beneficiarn'os . .A política que lemesmo que cos famosos paseos dos dias de foira
_ Outra das novidacteS ~ue se
vamos até agora non foi a máis
e Domingos na~ vilas.
. implantaron d~rante éstes anos · axeitada. A xente maior non se
Mália a iso seguen a celebrarse como hai vinta
foi o da música pre-gravada. Coidentifica nioito · coa nosa. músi- ·
anos, como mesma estrutura, só que agora comemezaróñ alguns grupos para reaca.
.
zan ás 11 da noite e rematan a altas horas do men. lizar música disco, pero a moda
cer, polo que non é de estrañar o seu decíive .
. foise estendendo e agora até os
'_ LJlti;imente .tarñén estáñ a ápáFrente a isto as romarias e aquelas festas· tradi- --- hai que tan _alarde. de to_c~~en en
tempo que nas-. cionais gañan pÜblico dia dia,
play back. Outros nerJ sequer se. recer actuacións vidas alén ·das
nos~s fronteiras. Moitas delas
. cen novas festas campestres buscando calquer ex. ·preocupan de d~i~imular.
cusa: festas do pimento, viña, cachelos, grelos,
·
touciño, queixo, emigrante...
QndP. primeiro utilizaron o pre~
Son só as verbenas as que perden público · na ,
gravado foi nas salas · de festa,
case totalidade das comarcas, .por máis que a ·
para podaren imitar . aos ritmos
moda .d0 baile agarrado,- a maior desinibición da
· discoteqveiros de moda. Para o
xuventude. e un certo movimento que busca o
'Nos
ULTIMOS.
represen1qnte do.Sindicato Galexebre irnpedise un descenso máis pronunciado.
N ·S--'--E-ga da Música, Santomil, "este foi . ANOS TAMÉ_
Hoxe áverbena está.claro qu~ xa ninguén val ligar,
Un gran erro, pois lqgo os emprepero pode ir a divertirse, a bailar.
REXISTOU
UN
'GRAN
sários se deron cont~ de· que
9s novas. tempos nec.esitan novas formulacións
CÁMBIO NA POSTA
para facer ·a mesma música que
pois as festas seguen ·a ser imprescindíbeis como
EN CENA, .
--.;- -viña nos discos, era mellor poñecentro áe relacións, mesmo entre as mesmas famila de discoteca".
lia~. o ·que hai que faoer é adaptarse ás novas cir.· .MONTAN.DO
cunstáncias e buscar novas formas de divertirse.
O director dunha coñecida or- · ADfÉNTICOS
'~· _.
. Hai un ponto de partida claro: as rdr:narias tradi- •
n crises, aqt.ielas novas que se· .
·cionais: non sófre_
questra afirmaba tam~n que "es..- · l=SPECTÁCULOS DE ~ .ádaptan a ese tipo colleQ auxe. O camiño ~amella
tes grúpos est~n . a ·acabar co · LUZ'
mercadó de traballo. Non yson ~ -------~~--.. claro, o qu~· se ne'c~s.ita é romper-a inércia. '
o
,_- 1
.

'~UMENTOU

', 'PERTO DE 300
·:oRQUESTRAS E
GRUPOS AMENIZAN
ESTAS FUNCIÓNS, .
POR MÁIS QUE O S"()<Yo
PERMANECEN '
INACTIVOS DURANTE
O INVERNO'
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LIZA E M, ND,

• ·O BNG pretende realizar Linha gran mobilizacíón·· (Páx. 7) • Ourense: tres ·
alcaldes en tres anos (Páx. 8) • Os investimentos estranxeiros na Galiza (Páx. ·g)
• Non se desmantelarán as bases americanas (Páx . .1O) • ·Entrevista con Sérgio
Ramfrez (Páx. / 12-·13) • A situación no Golfo e en Cuba (Páx. 14-15)
- - - - - - - - - - -- - - - - - - ! - ·.
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.DECISIÓN XUDICIAL NO CASO BARRE/RO

Pero só entra a ·xulgar ~· sua actuación persoal

illando o feíto de calq~er concomitáncia e do~fras posíbeis~ responsabilidades

.

, O Tribunal Supremo recoñece que as decisións d~ Barreiro
foron de natureza política
.A.EIR~

da racionalidade e das regras da
experiénc.ia humana".
Afírmase· que o camiño seguí. · _do para deixar sen afeito a pr1meir:a concesión non se realizou
para rectificar e desfacer 0 "camiño mal andado", senón para_
volver, através dun simples _ex· pediente, á mesma solución cunha apariéncia de maior correeción formal, que, afirman na senténcia._ "tampouco se conseguiu". .
·

liñas·explfcativas foron: se seguise no PP ou se lle fose últil ao
PSOE .han seria condenado; ensalzou a sua operación política,
chamándose burro por meterse
coa direita e coa esquerda sen
deixar unha saída, -afirmou que
-seguiría de militante de .base. de
. CG e non descartou a volta á po1ítica despois de seis arios. Os nacionalistas coinciden, en
primeira instáncia en criticq.r que
fose-xulgaC..:o tora da Galiza. Para
o PSG-EG "é unha burla ao autoOutra das conclusións que legoverno galego" Bautista Álvavan a u_nha senténcia condena:tórez considera que os órgaos que
ria para o acusado é a de que en
operan neste país deben ter pletooo o proceso que conduciu ás
na autonomía, afirman.do que o
respectivas concesións, estivo
Tribunal Superior "ten que .ser
presente o acusado. C-ontradi,
última instáncia en resolver". ·
deste xeito, a senténcia do TriTamé·n Santos Oujo, compa- ·
bunal Superior que .afirmaba que. ñeiro de partido de X.L. Barreiro,
X. L. Barreiro oon. tivo intervencoincide en qµe "o caso tiña que
ser xulgado aqui, porque é onde
ción na redacción da acta da Comisión do Xogo, pero ainda que , se vive o problema máis intimac-onsidera ·que a sua non asistén- · mente, e onde a información está
máis perto".
·
cia é un feito probado, "unha
causa é a intervención directa e
Bautista Álvarez foi tamén
activa e outra a sua preséncia
contundente ·ao afirmar que "se .
nas deliberacións que presidiu e
Sarreiro tivese continuado no
na decisión que tomou que só a - partido que lle deu a vicepresi. el lle correspondía adoptar". O
déncia · da Xunta non teria sido
Tribunal Supremo prescinde do · procesado".
Vitorino Núñez afirmou que as _
maior ou menor valor desta con- ·
trovertida aeta, para deducir que · repercusións políticas "xa estatal. reunión "era unha simples· ban asumidas desde as últimas
,·
peza máis no camiñ0_que nece- . · eleicións autonómicas".
sariamente tiña que · percorrerse
O PSOE, pota sua banda, non
para tomar esa decisión, xa asuquixo valorar _políticamente a
senténcia, o mesmo que .o PP.
mida desde un primeiro-momento".
Ambos pretende..n valeirala de
todo .matiz político que pudese
-R~acións ante a senténcia
relaciona los ben -coa actuación
delictiva de Barreiro, ben co próX. L. Barreiro acolleu a senténcia
prio signo da ~enténcia. - - O
éon mordaziesignación: As suas

O Tribunal,Supremo
revocou a senténcia do
Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza,
condenando a Xosé Luís
Barreiro a seis anos de
inabilitación especial como
autor dun delito de
prevaricación. O Tribunal
Supremo, que lle emenda
por primeira vez a plana a,
un Tribunal Superior,
deduce, através dos feítos
probados "enxuiciando os
feitos psicolóxicos desde
a perspectiva da léxica, da
racionalidade e das regras
da experiéncia humana" .
que o ex vicepresidente
prevaricou. Asínase asi a
inabilitación que as fumas
autonómicas xa
sentenciaran; os diversos
partidos nacionalistas,
incluído o próprio X.L.
Barreiro, consideran que
se fose últil para a
formación dun -posíbel .
Governo a senténcia seria
moi outra.

e

a

Manuel Fraga alporizouse cando
Barrelro teré que agardar cando menos seis anos para lograr un cargo públiunha xornalista lle perguntou que X.L.
co
valoración facia da senténcia
condenatória de X. L. Barreiro. O concesión a unha sociedade ineA esta conclusión chegou parPartido Popular', mália a que gaxistente, aspectos que, segundo tindo dos feítos probados e "enñou a sua guerra particular co
a senténcia, eran perfeitament~ xuiciando os feítos psicolóxicos
seu ex dirixente, e· a primeira badesde a persf)ectiva da tóxica,
coñecidos por X. L. Barreiro.
talla do bipartidismo contra a direita galeguista, tenta arredar de
si calquer referéncia ao papel
que o partido, e os seus principais dirixentes, tiveron nesta
concesión do xogo de boletas.
\
Para o Tribunal Supremo "non
A.E.
cabe dúbida de que todo se
move nun contexto de situacións Tiña razón Vitorino Núñez cando afirmou que sabilidade dos dirixentes populares, GOn Ma·de tensión, de natureza política,
as repercusións políticas do Caso Ba"eiro nuel Fraga á frente, e, 'sobretodo do próprio
como se acredita polo cámbio xa estaban asumidas desde as últimas elei- Presidente da Xunta, .Femández Albor.
de posicións de determinadas cións. Foron, certamente, qs comícios autoPrescíndese ·tamén c;te cando foi apreseninstitucións a respeito da adxudi- nómicos os que ditaron séntencia contra· o tada a denúncia e como foi realizada; ainda
cación/concesión ou autoriza- líder coaga. Os votos non acadados.conver- · que se recoñecen as "situacións de tensión ·
ción do xogo de boletas".
téronse, para moitos, . nos considerandos de natureza po.lítica", nunha falsa a~épsia
Pero para o Tribunal .estes feí- máis definitivos á hora de ditar unha sentén- que distorsiona as ccmclusións.
Porque o fiscal recorrente, o señor Couceitos probados non teñen impor- cia condenatória. Os feitos psicolóxicos
táncia, isolando "estes aconteci- apreciados polo Tribunal Supremo, afirman ro Tovar, non tivo tanto celo en investigar a
mentos do feíto mesmo". Xul- os nacionalistas. non serian os mesmos se , fondo a~ implicacións? Os casos Gue"a e
gouse a actuación de X. L. Ba- PP ou PSOE dependesen de Coalición Gale- Naseiro están agardando. A finura da senténcia, ao non. querer sairse do revirete do enrreiro desprovista das circuns- ga para formar-Uoverno, como xa non pesa~
causado, pode servir para s.entar xurisprutáncias aleatórias ou concomi- ron na alianza do Governo Tripartito.
tantes, por máis que considere
Non irnos: ser nós quen. · neguemos o déncia e enxuizar só aos culpábeis directos
n:ientres se segue a acochar a fin'anciación
que as houbo e importantes. ·
castigo aos ·que se aproveitan da sua condiA senténcia céntras~ en ·de- cións de Administr:adores Públicos,- nen· os dos partidos políticos e a corresponsabilida·
mostrar que X. L. Barreir:o coñe- que afirmemos a inocéncia do ex vicepresi- de dos seus ..principais .líderes.
cia a ilegalidade da· concesión/ · dente. Pero a senténcia isola do contexto e
A · senténcia ~otraña máis gravidade .por
autorización e que foi el o res- prescinde da natureia pof(tica, para centrarestes feítos e por cortar a autonomía necesáponsábel desa decisión adminis- . se unicamente no mesmo·leito·que se enxuíria do Tribunal .Súperior de Xustiza que polas
trativa ilegal adrede.
za, segundo se recolle nos considerandos aa
próprias repercusjóns políticas ,qu~ qelas se
Afírmase que a concesión ca- mesma. Por iso é lóxico considerar esta senvan derivar.
·
·recia de soporte legal, ao non . téncia como parcial ao lfon ter en canta ·. a · · ·A Operación Barreiro xa tiña tre$ fracasos
concedérselle ·n~ngun tipo de tot~lidaae das circunstáncis que levaron ·ao
sonados, o último, ademais, definitivo. O pripublicidade, requisito. indispen- feito en si enxuiciMo.
meiro cando foi incapaz de lograr a dimisión
sábel segundo a Sala para estes
Esquécese asi que o benefi"ciário da prevade Femández Albor, o segundo cando hipoactos administrativos, .e que -re· ricación non erá o própio vicepresidente, se- . tecou-·a política do seu partido subordinánsulta ·in~xplicábel que se fixe~~e a nón o sel! partido, daquelas AP; da respon- . doa ao PSOE, non se sabe ben se por seguir

VÍTIMA OU FELÓN?

-

-f

fiel á sua idea de que unha altemátiva é case
·irriposíbel· que prosi:;>ere se non é desde o
podér, ou se por intereses persoais. ·Neste
tránsito, Coalición Galega foi incapaz de formular unha política coerente, con dislates,
ni.m pretendido e .inacabado' discurso nacionalista, do que é exemplo. o própio X. L. Barreiro .escrependo en español.
Consecuéncia da traxectória anterior produciuse o sonado fracaso dos comicios autonómicos. Coalición Galega, fose cal fose a
senténcia -do Tribunal -Supremo, necesitaba
·unha profunda reestruturación, imposta, ade- _
mais, polas continuas desercións producidas
no seu seo ..o único que podía mudar seria o papel do próprio X. L., Barreiro.
No próximo congreso coaga, o seu Secretário. Xeral; fará un mú.tis de, polo menos,
seis anos. A expectación estriba en saber
como resolverá o desenlace deste último
acto do· Caso Ba"eiro. Aparecerán as intri. gas, os . verdadeiros culpábeis e o protagonista _quedará como o bo11 ou seguirá no papel de felón que tivc;> .nos primeiros· actos?
Mentres tanto, Vitorino Núñez gañará tempo para lanzar o seu proxecto neo-rexionalista desde o·poder, pero, n·este casó, o local,
e sen abandonar ao PP como ·no9riza, pois
son dous proxectos simbiótic~s.
o
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Vicente Quiroga

• ___..c.,

·'Abandonarei totalmente a política'
outro tipo de problemas, ·como o
segundo predicaban, xente modo leite, etc. Entón, dentro diso
derada e galeguista, e que seaqui, lamentabelmente, eu pens~
mella estar nunha certa crise ...
- Vicente Quiroga, alcalde
pois moitos abandonan e, logo,
que non hai nengunha tradición,
de Lugo, anúncia -nesta
nacionalista, enraizada nas próestá aí o procesamento do seu
entrevista que abandonará
princiP,al líder... como ve todo
prias famílias! · Caso que pasa,
a política ao rematar esta
por exemplo, en Cataluña ou
isto? E posíbel criar, na Galiza,
-lexislatura e despois de
unha forza dese cariz? O profe- está a pasar no País Basco. lso
explicarlle á cidadania cal .
sor López Suevos chegou a afir- - é o que nos diferéncia, penso eu.
mar que certos seGtores da po- - Diferéncia para mal, desde o
foi ·a sua xestión,·valora un
voación-· estaban "impedidos, meu ponto -de vista!
dos poñtos máis'
mesmo psicoloxicamente, para Pero, digo eu, que serían, precicontrovertidos, o PXOU, e
decidirse a formar nun "nacio- samente, eses problemas soa.sua marchá de Coalición
nalismo... " será un xuício moi ciais e mais económicos, que
Galega, asi como a .&ua
fo~
está a haber, que non só os sovisión qas forzas
A min non me parece forte. Paré- fren as clases baixas senón cerceme bastante axeitado á reali- tos sectores sociais, comerciais
autóctonps.
Etade, -polo que eu coñezo, non?! e industriais, os que deberian
Eu penso que, neste momento,
mover á xente a integrarse nun
Nalguns sec'lores de Lugo, anda
na Galiza, a única forza política movimento politico que mellor
ultimamen\e opinións no -senso ·
con posibilidades de manter o lle acaise?!
_de que a vostede 'lle andan fanacionalismo, como unha idea
cendo as beiras ·para que_volva
política importante é · o BNG! E Sempre e cando, ese nacionalisaparecer nunha - candidatura.
ríon é que eu pense arrimarm~ mo, lle oferecer unha posíbel saí· Mesmo na de;> PP ou asL.
ao Bloque, nen moito menos! da, por que todos os Meios de
Digo a vetdade e dígoa desde a Comunicación, especialmente a
· A miña intención e abandonar a
miña independéncia actual. Des- televisión, están a meterlle polos
política. Quero orientar a · miña
graciadamente, nas clases bur- olios á xente unha idea de felicivida· á faceta prófisional que é,
guesas na Galiza, non hai nen- dade, de felicidade ¡mediata!...
realmente, a que, neste momengun sentimento, fondo, de gale- unha idea de consumismo exato, me interesa. Teño catro tillos
e teño que me ocupar deles. · E,
guismo nen de nacionalismo. cerbado e... de beneficio econóHoubo unha posibilidade ... quizá mico rápido. Idea que non só esdesde logo, polo m~nos tal -· e
como eu entendo a poi ítica, .a
guiada un tanto polo snobismo, tán a promocionar os Meios de
política non dá para moitas ale.· do momento, ou pola novidade, Comunicación (para min é un feípara utilizar unha palabra máis to lamentábel!) senón que tamén
grias". ,.
suave,
que foi o gomezo de CG. o fai o próprio Govemo do EstaNon! ... -di', ao tempo de sorrirHoxe, coa experiéncia que· eu do . A política que o Estado man... penso que elucubracións póteño,
penso que loitar neste mo- tivo, ultimamente, é praticamente
dense 'facer todás as que se·
mento por iso é descoñecer, to- desde que está no poder este
queiran, e sobretodo en tempatal
e absolutamente, a configura- govemo, é unha política encami. das preeleitorais, pois é un tema
ción do eleitorado galega, des- ñada e facilitar os investimentos
abrigado, sen dúbida. Pero nen
coñecer a forma de pensar desa especulativos ¡Sen máis! Que
eu recebin oferta nengunha, por·
clase
burguesa (e dígoo nun sen- ocorre cando se promociona,
que de non-dicilo, ao mellar, esso amplo e non no senso, ecléti- desde o Govemo dun Estado,
taba deixando que os "'dimes e
co, que éompriria darlle á bur- este tipo de investimentos? Pois
.direites" tirasen cara adiante,
guesia, que eu penso que aqui que se está no intento de con. nen, inda que a recebese, ql!e,
nunca existiu ...) Entón, pois un tentar o .máis imediato e, quizás,
repi_to, non a recebin, tampouoo
síntese impotente acaba pen- o máis despreciábel do indivía ia aceitar.
sando se, ao mellar, as ideas ... duo: que é o beneficio, tamén
Fále\se de que as· Municipais se..:
·que van neses senso, pois non imediato, e o disfrute de pracerán aló para Maio ou Xuño.".. ao ·
son un tanto minoritárias e inten- res, de riquezas fáceis! Desgramenor inda non é tempo ..de fatar impoñerlle a unha imensa ciadamente, este fin de século,
cer balanza, pero vostede anunmaioria unha idea minoritária eu penso que está a desembocar
ciou que, cando se fose, polo
pode raiar mesmo un intento de por aí, que carece de calquer ficadá catro anos e, pór suposto,
menos do. cargo que ·hoxe ten,
ditadura ou algo semellante e eu losofía política, arraigada na xen' 'PENSÓ QUE,; NESTE aos óito.
te, e que, realmente, non paga
seria a ocasión de facer refle- ·
non
estou por aí.
Di vostede que a sua formación
moito a pena, dedicarse á polítixións. Como ve a cousa? ·
· .MOMENTO A UNICA
Cando vgstede tala asi será ca con certos sentimentos ideaprofesionaf dalle ventaxes, a
Loxicamente, eu penso que unha FORZA POLíTICA CON
porquecoñece
esas
opinións
respeito doutras persoas, para
listas. Eu penso que é o momenpersoa que .está nun· cargo coma. POSIBILIDADES DE
elaborar un Plan. Nembargan:--- que, moitas veces, digamos que to dos "poi íticos de lance", por
este, durante oito arios, que sese ·comentan, de biombos para así chamarllo ·dalgun xeito.
tes, nos comezos non fo~i.
rán os que eu leve, se chego alát MANTEA O
adentro, nas reunións mais ou
Houbo problemas, roe sfortes,
... os novos executivos?
cando remate · esta lexislatura, NACIONALISMO
menos informais ...
con xente do
ello e ,.máis
poi s... é abrigado dar conta ás . COMO UNHA ID_EA
_ _ con grupos e fóra ...
Non só o digo por iso! Eu penso . Si! A "beatiful people" e todo iso!
. persoas que votaron, ás persoas
que todos os movimentos políti- Volvendo ao seu caso. Debe ser
Eu
dicia
que
o
meu
erro
foi
non
POLÍTICA
..
que confiaron _nün e ás que non
facerme cargo, persoalmente. . cos responden a cuestión de tipo por iso que ten pensado irse da
confiaron tamén, porque sofre- IMPORTANTE É Ó
sócio-económico. E, neste mo- política activa, polo menos en
Ou sexa, citada como un dos
ron dita administración!... dígoo
mento, non hai mais que darlle cargos coma este...
elementos a ter en tonta, a miña
no pior senso, pois ~ai que dar BNG' _
unha volta a como vai o mundo, ... En nengun!
formación profisional, pero quizá
esas cantas. Eu é o que penso
cómo vai Europa, cómo van os
como a menos .importante. Eu
facer. Eu_, como se pode comPaíses do Leste ... Os condicio- Ben. Pois debe ser por iso que
.pen~o que hai outras maneiras
prender, non teño interese en fanantes ·económicos son, total e esoutro dia se manifestou, . non
de enfocar as causas, de relacio. cer .nengunha política eleitoralis~solutamente,
prioritários e fun- con moi bon humor sobre da
narse coa xent~; tanto dos bai:
ta porque non se trata diso sedamentais. Polo menos é o que tractorada...
nón, simplesmente, de rematar d9adas, pero eu penso que ago-- rros coma·dq centro, que ao mepensa
a sociedade de finais des- Non, non, non! Non me rnolestei
llor, .p"ola miña condición de Alunha xestión, como eu coido que ra están perfeitamente encarrilate século. E, ·neste . momento, o nen fixen amáis mínima declaradas
e
eu
penso
qué
iso
sexa
o
calde,
poderia
axudarme
a
ter
lese debe. rematar, que é'rendindo
remate. da miña Lexislátura. Non
vado adiante ese tenía,. antes do · que lle interesa á xente é o des- ción, olla! Ou sexa que inda es·
contas.
pegue económico da Galiza, se tou na espera de que alguén me
o amargue ~fa mfña Lexisl~tura.
que se vai levar. A iso me refería.
Qui~á, toda a·tramitaciÓn, ·longq Ao ritmo que irnos, cantos anos Se de algo me arrepinto é de non · Galiza ten ou non, antes que ou- diga: "o Alcalde manifestouse,
e con ·fr'icións, do PXOU' deixou..: lle calcula ao Plan este?
ter reservado para a Alcaldia ese . tras ou dentro duh tempo razoá- ·con p1or ou 11Jellor humor, nun
no _
un chisco .amargado ... .
Eu_ coido que os Plans, até de - . tema na primeira Lexislatura xa. .bel, unhas autovias ... que'nbn as -Meio, público.óu privado, de Covai ter, desgraciadamente!! ou municación, sobre dese tema!,,
Eu penso que agora ·estaría reNon! _En absoluto! Ao revés! Se agora, na nasa cidade, tiñari un
Eu non lembro terme manifestasolto. ·
de algo me arrepinto, nestes oito pouco ... ou polo menos eu teño
do! Eu son certo de que non me ·
anos dígoo con toda a claridade, esa sensación, de que se vian
Ao mellor fallo~ o diálogo con
manifestei!
é de non -terme feíto cargo per- coma se fosen a Bíblia. Ou sexa . · esas persoas de fora 'da Corpo.
As
alusións, que se fixeron no
soal' do tema do Urbanismo, xa algo inamovíbel, qué nos legara~
ración?
mitin
con que pechou a tracto- .
na primeira Lexislatura. Eu penso os nosos antergos e que hai ter
Eu non me ocupei pesoalmente
rada, ao Concello de Lugo, tal'~QUI,
que,- de telo feito asi, a estas ho- é;lí para sernpre xamais. Eu penso
dun tema... polo que estaría mal
fosen por non ter permitido
ras _Lugo teria un Plan. E non é que non. Que un, Plan proxéctase
·
LAMENTABELMENTE, vez
para
oito
anos,
que
se
deoe
revique eu empezara a criticar, agoa entrada dos tractores dentro
por dicer que eu yalia máis ca os
da muralla?
-)
demais, nen moito menos se- sar, oomo di ·ª Lei, cada'tcatro,. ra,. a aquelas persoas nas que PENSO QUE NON HAf
Eu
admito
o
meu
erro,
como
tarde,
mesmo,
de
ser
nedeleguei.
nón, simplesmente, que, quizá
O Alcalde ñon a proibiu! Eu, simNENGUNHA
.pola miña profisjon; polos meus 1 cesário, pois un Plan ten que ser . per9 nár.i teño por que botarlles TRADICIÓ--:--:N,-plesmente,. lle pedin á Policia
.
coñecimentos, teño unha certa ur:i elemento vivo, se se len que . en qara nada.
Municipal, e ao ~overnador, que
NACIONALISTA
preparación que me. axuda. Teño- cambiar cada rñes... pois a min .Falaba vostede de posibilismo,
utilizando meios de convicción
un certo coñecimento, pala polí- rion me importa que se· fixese!. · arte do posíbel... agora que -ENRAIZADA NAS
normais lles pedisen aos dos
vostede pertenceu .a unha tortica tamén, de como son estas Orabén, eu penso que unha rev!tractores que non entrasen deoPRÓPRIAS
FAMÍ-LIA_S_'
macióri potítica na que había,
cousas. N.este , povo,..non .son sión a fondo déoes.elle facer
tro das murallas.
· O
• FRANCISCO ARRIZADO .
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MOCIÓÑ DE -CENSURA .

.

Transfuguismo, pactos; ·enfer:midades .. .-

· ~-...:

I

• Sete an()s por delito
eleitoral. O fiscal solicita . 7

·Ourense: trés .alcaldes -en .tres· anos
'

•a.LAXE

Xosé Luís Mondelo,
concelleiro independente,
converteuse no terceiro
alcalde de Ourense nestes
tres últimos anos ao
prosperar unha moción de
censura apresentada polo
PP-CdG, .o CDS e o
próprio Mondel_o. Até
agora o novo alcalde e o
CDS pertencian á equipa
de governo do censurado
Veiga Pombo (PSOE), pero
desde Marzo viñan
intentando o cámbio de
alcalde.
Na noite do Luns na sedes de
Centristas de Galiza e do PP de
Ourense crian firmemente nas
bruxas. Chegáballes a. notícia de
que Mondelo sofrera un acidente
automobilístico. Mondelo ia ser o
novo alcalde, apoiado por estas
formacións da direita. Afina! reinou a tranquilidade porque se
soubo que o tal Mondelo acidentado non era X. Luís, senón un
irmán deste concellal independente. Pero o medo foi dos que
fai tate-tate.
Non era para menos, desde
que en Marzo se puxeron de
acordo os do PP-CdG, CDS e X.
L. Mondelo para apresentaren
unha moción de censura contra
o socialista Veiga Pamba, ao que
apoiaban os dous últimos, o
cámbio de alcalde fracásaba por
causas de forza maior, entre elas
o talante de lapa do político socialista, aferrado ao cargo por
riba de calquer consideración,
mesmo de imaxe persoal.
Cando Veiga Pombo non tivo
máis remédio que convocar o
pleno, resignado á sua sorte e
opositor, falecia un dos asinantes da iniciativa, o concelleiro do
PP Francisco Paz. Na sesión do

QS EFEITOS DA CEE

,

· ~nos de inabilitación para o concelleiro Manuel Señoráns por u_
n
· delito eleitoral.
,
censura e mesmo . fracasada
Seiiorán$ Romero ,entregoulle
esta. Son tóxicas asi as palabras un sobre a unha sua conviciña,
de Mondelo cando afirmaba que . perto do coléxio eleitoral, o 10 de
a xestión do seu antecesor na al- Xuño.de 1S'86, dia no que se ce. ,caldi.a merecia "un notábel altó" . . lebraban os comícios müniciO espírito dialogante dos socia- pais.
listas viña ,dado. pola esperanza
O fiscal lamentou ·que se tarde q!Je Mondelo ou algun .cQnce- dasen tres anos en. celebrarse a .
lleiro do CDS mudase de . opi- vista, case cando o concelleiro ·
nión, esperanza e tanteos . que acaba o_seu mandato, ainda que
mantiveron até última hora: Ou- a Lei Eleitoral ordena ·que se faga
rense ·semellaba unha feira de nun prazo breve.
O
edis.
. ·
A di_reita, que tivera que deixar
a alcaldi~ ostentada por Xorxe
Bermello, ao_abandonar o CDS
un concelleiroo disconforme coa • Viciños de Boiro delegan
política do PP-CDG .e quedar en no PP. U(ls 100 viciños que ·
mi.noria, tiña n'eutralizado
ata- acudfron a ·unha asamblea en
ques socialistas _pois ambos ob- -soiro convocada polos "afecta.::
tiveron .a .maioria necesária grá- - dos polo- Catastro", acordaron
cias ás mesmas manas, o trans- delegar nos concelleiros· do PP
fuguismo, ·tantas veces criticado as suas reivindicacións e que se- _
xan estes quen leven as negocia:..
como alentado .e- estimulado.
Esta situación de cámbios de cións.
Os conceJleiros do PP forman
alcalde e de maiorias inestábeis,
levou ao concello de Ourense \a parte da equipa do governo 'pero
unha permanente situación de pactaron por detrás co represenVelga Pombo, á esquerda, e Xosé L Mondelo, novo alcalde
crise qúe, como sempre,.. pagan .tant.e dos viciños, o tamén popuos . administrados. Como dado - lar Alfonso Pérez,_ unha postwa
do PP acudía á sesión convale- · .ilustrativo da sítuación podemos diferente á que viñan n:iantendo.
8 de Maio os sodalistas impedicente doutro acidente de tránsi- pór os presupostos · deste ano até agora.
ron que tomase pose_sión do seu
Pérez Dorca afirmou que "os
to. Pero Xosé Sueiro sacou for- que ainda non están aprobados
posto a concelleira substituta, e
os grupos da oposición víronse .zas como pudo e, odia.antes do . ou o affaire dos 400 millóns de- . éxitos dos concelleiros do PP sepleno, chegou nun avión e nunha saparecidos que aind~ .están sen rán os nasos éxitos, asi como os
privados da. maioria suficiente
fracasos se non se conseguen
silla de rodas a Compostela. resolver~
·
para que triunfase a moción de
sacat adiante as negociación.s".
Lago
foi
todo
cuestión
de
O
PSOE
recorreu
ao
Tribunal
censura.
Tamén agredeceron o apoio do
abreviar o pleno, pois segundo o supremo a senténcia q1.,.1e o oÓriO Venres 21 o Tribunal SupePSOE e PSG-EG, "pero o do PP
portavoz do PP, Luís António gaba a convpcar un novo pleno
rior de Xustiza fallaba que debia
é máis importante". dixo o repreChao, "temíamos que se non · e afirman ter esperanzas de volrepetirse o pleno coa preséncia
sentante viciñal.
O
acabábamos pronto, Sueiro pu- ver recuperar a alcaldía, porque
de todos os concelleiros. Veiga
dese sofrer un desvanecimento"_. esta guerra das alcaldias non é
Pombo non tivo tempo nen de
· algo. local, senón que forma parpensalo, convocou o pleno para
te tanto da estratéxia do PP
Censuradores
o antes que pudo, para o Martes
coma da do PSOE despregada •O BNG pede que a Xunta
21. Mantiña a esperanza de se- e censuradas
cara as próximas eleicións muni- construa -o aceso ao porto
guir na alcaldía pois o concelleiro
Total censuradores e censura- cipais, como de apeténcias per- de Mal pica. O Bloque N_aciodo CDS, Xosé Sueiro, encontrádos ian ter pouco que dicer para soais de .dirixentes partidários nalista Galega, a meio do seu
base en Madrid convalecente
xustificaren a sua posición. Tan- que pretenden situarse nas suas deputado Francisco Trigo, apreduAha grave intervención cirúrxito é asi que os concelleiros do respectivas formacións.
sentou unha proposición non de
ca.
CDS e o próprio novo alcalde
Como reaccionarán dentro_de lei na que se pede que a Consemantivéronse no seu pasto do oito mes~s -0s ourensáns pera,nte
A incertidume mantíñase e haGoverno municipal, ainda que ti- as· ánsias de poltrona de Veiga llaria de Ordenación do Territorio
bía quen talaba do mal de o/lo,
inície os estudos necesários, en
pois, ademais, outro concelleiro ñan apresentado a moción de Pombo?
O
colaboración co Concello de
Malpica, para que se proceda á
construción imediata dun vial de
aceso ao porto de Malpica e que
se incluan no orzamento de 1991
a cantidade necesária pé;tra . a
. construción deste vial de aceso.
Xustifica esta proposta para
dotar a este importante porto, no
que os últimos tempos se leva
investido boas sumas de diñeiro,
dun acceso pol9 que podan entrar camipns, ~pois até agora,
cando quer faceto algun colapsa
ción política na Galiza, facendo a toda a vita, polo que -o portQ
especial fincapé na própria frente non pode desenvolverse wceita_ e no ProxfN)to Comun por ela damente.
·
lanzado; asi como na situación
Este vial estaba contemplado
internacional, tan mudada desde
na revisión das ·normas que o -a ·última asamblea e que incide
Govf:}rno municipal decidiu susdirectamente no nacionalismo.
· A segunda ponencia será a or- . pender ante a protesta viciflal. o
ganizativa que terá como pontos
básicos a canafización do medre.
da m·i!itáncia c~ra o tráballo na
organización e a conexión e 0
•Suspenden demdlicións
enriquecimento dos colectivos e en Vigo. A Dirección·Xeral do
correntes de opinión, para darlle Património Histórico e·Documenmáis vida á pluralidadé de ideas ' tal decidiu suspender cautelar'"'
forzas que se reclaman naciona- e tácticas inerente a unha frente. m.ente a demolición parcial ou
ríen perante as autoridades do
Esta ponéncia estará coordena- , tot~I do aritigo Palácio de Xustiza
lis~as.
·
Estado nen ·da própria Comu.nida polo responsábel de organi- vigués e da vella estación do fedade Económica Europea", e tezación, Francisco García.
rrocarril.
.
ñen por obxecto a "renegociaO encarregado de política mu- ·
A suspensión baséase en que
ción do tratado da CEE nos ter- , Asemblea Nacional
Outro dos acordos tomados no nrcipal, Evéncio Ferrero, será o · ambas están sometidas a incoamos en que foi asinado polo goconsello que a frente celebrou o resp0f1sábel de coordenar aos ción de ~xpediente como Bens
v~rno central, sobreto.d o naque- .
22 de Seternbro foi o de celebrar ponentes que elaborarán a alter- de Interese Cultural a proposta
les pontos máis lesivos; ren'~go
a Asamblea Nacional os días 26. · nativa .marco da política munici- do Coléxio de .Arquitectos de
ciación 'feita coa participaCión
pal, co programa eleitoral baixo Vigo.
.
e 27 ·de Xaneiro. ·
das voces que representan ás
o qué se concorrerá ás eleicións
Este anúncio foi respondido
institucións económicas da GaliNeste máximo órgao do BNG municipais próximas os proxec- . polo alcald.e olívico afirmando
za".
aprobaran.se tres ponéncias. tos de governo e de oposición.
que· non terá en conta esta reso.Y..--

os

Celebrará Asamblea Nacional os días 26 e 27 de Xaneiro

O BNG tentará que todos os sectores agredidos
se mobilicen conxuntamente
O Consello Nacional do
Bloque Nacionalista
Galega acordou realizar un
labor de coordenación
entre os distintos sectores
agredidos e afectados pola
política económica da
QEE, para confluir nunha
gran mobilización a realizar
a fins deste ano, que
poderia ser un paro xeral.

Esta mobilización faríase, unha
vez rematadas as eleicións sindicais, nas que se prevé un gran
ascenso do nacionalismo, convocándo a todos os sectores sociais que xa coas suas rnobilizacións demostraron a defensa
dos seus intereses: sindicatos labregos, mariñeiros, -de traballadores, asociacións de comerciantes, etc. Os abano de sectores a mobilizar seria ó máis amJ
plo posíbel.
Chégase a esta decisión e a
O labor do BNG será de cooresta· necesidade "dado .que a,
institución autonómica .e o seu . denación dos distintos sectores,
Governo non están · a facer nada agardando contar co apoio das
...¡P ..

.

(

Unha ponéncia políti~a. que ~s
tará coordenada por Bautista Alvarez na que se estudará a situa-

Esta .asemblea ·porá en ·marcha
toda a maquinária do BNG cara
os comícios locais.
·o

lución por con·si.derala unha intromisión na autonomia municipal.
O

/
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P-ERIFÉRIA ECON-ÓMICA

, Pésie á que as subvencións públicas arcanzan-nalguns casos o 7~%

Galizá só absórbe

O1,1% dos ·investimentos estranxeiros no Estado

deu lugar a que Galiza ·se confi- -flue na asimilación da tecnoloxia
gurase como un polo ·de atrq~ión . que estas empresas traen cons.i.·O notábel -crecemento dos
para capitais exteriores". "E -un go.
investimentos extranxeiros ·
pouco absurdo confiar, resalta, ) En todo caso é de notar-ocreno Estado español no
en que pala via qas subvencións, cemento contínuo, sinala o estupoioa tirarse de grandes investi- do, dos investimentos extranxei.último lustro con·centrouse
mentos extranxeiroS e que . isto ros, ao igoal que sucedeu no resMadrid e Barcelona que
to do Estado. A tasa médi~ de
poida
servir, polo tanto.para o reabsorven o 63 % dos
crecimento contíriuo interanual
lanzamento industrial de Galiza".
mesmos e até O· 80 ou -foi, en concreto, superior ao
85% ·<;1as empresas con
83%. Non obstante isto semente
capital extranxeiro ·.
·
Duas empresas copan o
implicou que durante os últimos
cinco anos Galiza absorbese o
40% dos investimentos
maioritário ·teñen a sua sé.
1 ,1 % 90 total estatal.
en Madrid ou en Cataluña.
O estudo de António Doval, qüe
A forte concentración que
analisa aquelas empresas -cuxa
Galiza, oeste periodo, só
afecta a Madrid e Cataluña tenparticipación
extranxeira
supera
- recebiu o 1,1 % destes
de, segundo Doval, "a acentuar
o 50%, resalta que o 40% dos
irívestimentqs, pé$ie a
ainda máis as diferéncias econóinvestimentos exteriores directos
contar con áreas de
micas interrexionais e a marxinar
na Galiza durante o último ano
a
cornisa cantábrica e o noroeste
promoción económi-ca,
viñeron de somente duas empre. onde as subvencións
sas: a automovilística Citroen e da Penínsuia Ibérica que no seu
Saprogal, pertencente ao sector conxunto só recebiron o 4,8%
públicas a empresas de
do total dos investimentos maioagroalimentário .
. nova instalación
ritários que entraron no território
~
Ourense
acapara
máis
do
alcanzaban a.porcentaxe
español".
-~ 53,6% do total dos inv~stimen
do 50 e nalguns casos do
~ tos extranxeiros directos brutos
Na procura da alta
.· 75%.
.· .·
~ contabilizados nas empresas gar:endabilidade
~ legas desde 1981 a 1987. lsto
A
indústria manufactureira e,
debeusé
á
compra
de
Barreiros
Estes dados, motivo dunha análi- Moblllzaclón contra a regulaclón en Cltro6n-Ourense, unha das factorlas
dentro dela, un reducido número
por Chrysler e a instalación dunse, realiza<;ta polo profesor com..:. . que atraera malores lnvestlmentos estranxelro$ nos últimos anos.
ha factoria de Citroen en San Ci- de sectores como a química, a
-postelán António Doval e publi·
.
·
"Os investinientos é~ranxeiros brán de Viñas, o que dá tamén ·siderometalúrxia e a construción
cada pola revista Información - onde se experimentou a ineficáComercial Española, veñen a cia das .políticas ·de subvención foron e son importantes, espe- idea da singularidade dos capi- de veículos, reunen o gruso dos
pontos de atración para os capiconfirmar que estes mecanismos pública na p_eriféria do s'istema. A cialmente en sectores como o tais chegados a Galiza. \
tais extranxeiros . O resto dos in·rara vez serven .para reequilibrar conclusión de que son ünica- automóvil,_a produción de alumívestimentos diríxense aos seguas zonas da periféria económica. . mente as áreas xa desenvolvidas nio ou a mineiria", sinala Xaquín
de alfa rental:_)ilidad~ as que . Léiceága, autor dunha tese so- Acentuación dos
ros, a hosteleria e a acuicultura.
A tal -conclusión xa chegaran atraen capitais parece ser xa bre a incidéncia das empresas desequilíbrios rexionais
"Nótase, polo tanto, sinala Antóvários economistas norteameri- unha teoria asumida universal- multinacionais na Galiza a partir A preséncia de empresas extrannio Doval, unha clara preferéncia
canos .encarregados de estudar mente e asi se manifestan Robin de 1959. "Desde o princípio, xeiras marca unha dependéncia por aqueles sectores que atraveo desenvolvemento da economia Bloch e John Friedmann ria sua ~ anota Leiceaga, as empresas ex- / económica externa, pero tamén san unha etapa de crecimento e
irlandesa, en crise desde hai 1.,1ns an~lise da planificación rexional tranxeiras tiveron unha forte sub- pode resultar beneficiosa, en
que xeran unha alta rendabilidavención pública,_ pero iso non opinión de A.ntónio Doval, se in- de".
.anos e unha das· pr!m~iras ·áreas_ dos Estados Unidos.
o
. • M.V.

en

.
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COLLEITA DO VIÑO
.

,

· Un executi\ro non a · ·s eguiu e perdeu o avi6n,
porque . non sabía o · do atasco.
Un empregado non ~ seg~iu, saiu tle casa
sen gabardina, .púiose co:·,io lJ.rl].}.a sopa e o seu
- ~efe p-dxoo a cald9.
.· Un.."1.a f.1.0za que non . a segui11., non se interou
a tempo do concerto e ficou d~sco~certada.

Un ofi_cini.sta que non a seguiu, _noh , soubo
-.a not.! cia pol·Í tica clo . d.Ía e ~on pudo fa.lar

de nada na oficina • .

Sen embargo., o·utro oficinista que a seguiu.,

cornprobo1:l

que~

amellor pol!ticá.

Un,ha _seh ora - que. a segiti.u,. intirouse . de que

lle tocar:a a lo tar!a. · ·

Un traballador interouse a tempo do tempo
i~ e preparouse con temBº•
.
.
E -'t.L."'1. a:itecuti vo nue . a r~ -: ;c- ~.:i ~). 1 non segUiµ
pola rua do ·atasco . .e chegoU: ao · aeroportó
.en hora boa.
·

Eiras e San Cibrán de Lás
non poderán aceder á denominación de orixe Ribeiro
' •

xos~ R. CASTRO/CARBALUffO

As localidades vitivinícolas de
San Cibrán de Lás e Eiras, no
coricello de San Amaro, non poderán aceder á denominación de
orixe de ribeiro este ano, polo
que "deberán colocar a uva
como podan" segundo próprias
palabras do alcalde deste coñcello, que tamén é afectado.
·

se unha multitudinária asamblea
no decurso da semán pasada en
San Cibrán , na cal se lle informou os cosecheiros da situación
e acordou-se que cada un vendara a uva o mellor posíbel.

Paralelamente a esto, o concello vai realizar os trámites oportunos para acceder a denominación Ribeiro escomenzando polo
consello regulador, para unha
A reivindicación de San Amaro · vez que aceite a proposta pasar
por entrar na denominación de á Xunta de Galicia, INDO, Minis. orixe Ribeiro, é relativamente terio de Agricultura, gobemo
.- nova, comezando a tomar carpo central e CEE que deberán dar o
a idea, tras a visita do governa- seu visto bon. Este trámite burodor civil a este concello, aprovei- crático pode ir para longd se tetando a ocasión o alcalde coaga rnos en canta os estamentos poAlberto Páz para facer a reivindi- los que ten que pasar, de aí a
caCión.
premura de tempo.

1

que ia

.

\.

E ~ que . ouvir _~Ill~..sER ~ ne'ce.sário . para
sair de ·_ casa sabendo o que pasa.
Pase . esta nota a ~ amÍ~o para q_µe . siga
a Cadea e se n.on, xa ver~t>o que pasa.· Q1a....i:.1

/

. Tras -este anúncio de intenOutras das iniciativas que vai
cións, comenzáronse as negopór en marcha o concello, e adi, ciacións co consello regulador,
car unha partida presupostária a
subyencionar a ·aqueles labregos
que preside é:tunha forma omnipresente Luís Milia, quen lle indique esteñan dispostos a reconcou os trámites a seguir e puxo / vertir a sua viña e .implantar esen coñecimento de que habia · pécies autóctonos para mellorar
mais concellos interesados en
a calidade do viña, cuestión esta
entrar na denominación,-ao ternque acadou unha grande receptipo que sinalaba que várias localividade nqs labregos, que son
dadas· do concello cqma ·a pró'- ~, conscientes da necesidade de
pria capitalidade seria imposíbel · potenciar as variedades autócto.:..
que entrasen debido á altitude
nas en canto a uva se retire. Poló
excesiva, pefo que si o podían
dagora, é en canto esto non
faGer para ..vendimas vindeiras os
acontece, as dificultades para
pavos de San üit\)rán, Eiras e An"colocar" o viño poden ser moi1
1 ·
" · llo.· ·
/
\
1 1. ·
tas 1 _unha vez q~e est~ vendlrna
• ~· 1 1· · i
.
· /
·
superou o record da xa histórica
.
Ante esta coxuntura, celebroudo ano pasado'.
O

r:

/
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CRISE AGRÁRIA
/.

·Non queren éausarlle

mais moléstias ao resto dos cidadáns

Os.· 1abreg()S presionan ,: directamente ·
á Administración central . ··
teirase de cal é a situación do
agro, e mostrase a sua solidariedade c9n nós, ·do que se ~rata
agora e de no.n. causarlles máis
trastomos. "O que pretendemos.
é que haxa unha solidariedade,
non queremos crispar máis á povoación e que as reivindicacións
pasen a un segundq plano afogadas polo malestar da povoación", afirma 1..m portavoz do ·.
SLG-CC.LL. "O que necesitamos
agora é un arroupamento social
forte, que todos comprendan
qué é un problen}a político que ·
perxudica -á Galiza no seu con<l:'.
xunto, e non perder o apoio desa
~ povoación", segue a dicer o por~ tavoz do SLG.
·

.A.E.

1

Os sindicatos agrários
mudaron a táctica
mobilizadora os días 27 e
28 de Setembro. As
medidas de presión postas
en marcha para estas duas
xornadas de loita van
directamente contra a
Administración central,
polo que tractores e
concentracións de
labregos colapsarán as
dependéncias
administrativas
dependentes de Madrid . .

x'

As mobilizacións labregas do 27
e 28 de Setembro son a continuación das realizadas os dias
13 e 14 deste mesmo mes, e van
coordenadas coas que se celebran a nível estatal. A diferéncia
é que as primeiras tractoradas
estaban dirixidas á sociedade
globalmente para que se fixese
cargo da situación do agro e as
de final de mes son máis concretas e claras contra a Administración central: Delegacións do Ministério de Agricultura, Facenda,
Govemos civis ...
Os sindicatos pensan que é
Madrid o que ten a responsabilidade da actual situación de crise
pala sua postura ante a CEE, sen
que a situación se poda resolver
de non tomar o Govemo español
cartas no asunto.
O dirixente do Sindicato Labrego Galego, Emilio López Pérez, afirma que os labregos xa
están cansos de que "nos dean
a calada por resposta. Se non talan ímolos facer suar. Que non
crean que nos van cansar, temas
folgos abondo", conclue.

O plan marco
Estas mobilizacións non van di-

DISCRIMINACIÓN

rectamente contra o Govenío autonómico, co que están pendentes de negociar o sindicatos un
Plan Marco.

O conselleiro pretendia que
fose feito polos próprios sindicatos, pero, loxicamente, acordaron que quen o debía de realizar
era a Administración e, lago, dis- .
cutilo coas forzas representativas. Seguindo este acordo está
a ser redactado polos funcionários da Consellaria de Agricultura.
Nel contemplarase todo o respectivo á mellara de infraesthrtura para poder producir. con menores custes e mesmo a posibilidade dun grupo lácteo galega,
ao que non quer renunciar o Sindicato Labrego Galego. ·
Este acordo para negociar coa
Xunta non significa que os sindicatos labregos estexan conformes coa sua política, criticándolle que non sexan aliados nas
suas protestas. Em ílio López Pérez afirma que "non lle pedimos
que apoie a tractorada, pero si
que se sente a negociar dunha
vez con Madrid". Pergú.ntanse os

labregÓs por que nas visitas de á baixa.
O Sindicato Labrego Galego
Fraga á Madrid .non se tala do
agro, pero pódese negociar so- · considera que, despois de _que
bre as autovias, ainda que sexa toda a povoación da Galiza sé in-

Ese apoio vai ser imprescindíbel para a realización dun .paro
xeral que o SLG proxetta para finais de ano se antes non se resolve situación.
o

a
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Segundo denúncia a Cooperativa Feiraco

As indústrias lácteas quédanse con

9 pesetas·que-debia oobrar o •produtor
O ·Fondo Europeu de Orienta- pesetas por litro de leite. De
ción e Garantía (Feoga) estalle cada 100 pesetas que a CEE
a pagar ás empresas 45 pese;;. _· pretende aplicat para subvencionar a produción, as indús- tas por litro deleite excedente,
mentres estas lle pagaA aos · trias apr-óprianse indebidamenprodutores tan só 28 1 segundo te ·de 20, en perxuício do secdenúncia a cooperativa Feira- tor produtivo.
.
ca, qué anúncia a apresentaDas 45 pesetas que p~ga o ·
ción dunha denúncia por frau- FEOGA por litro/excedente,
de ante a Comisión de Agricul- :unha parte vai para os benefítura da CEE.
cios da própria industria, outra _
·
para pagar os custes de pro. Feiraco afirma que as i~dúsdución, de converter en pó e
manteiga o .leite, pero qÜedan
trias desvían "do seu correcto
destino" o diñeiro pagado polo 9 pesetas por litro que debían
FEOGA, quedándose con 9 ir para os .prC?dutore& e se qúe- .·

dan as' empresas co_
n elas.
A cooperativa de. Negreira acórdou enviar á fiséalia do
Estado unha relación das
apropriacións do diñeiro com1,mitário denunciado. As probas serán enviadas tamén ao
Ser-Vício de Defensa dá Competéncia.
Pola sua banda os gadeiros·
non entanden como senda o
précio de garantía da CEE de
45 pesetas se lle estexa pagando o leite aos produtores a
tan só. 28.
O

. ' COMUNICACIÓNS

Comezan.as mobiliz9cións en defensa do ferrocarril

Manifestación en Ribadeo, o dia ·30,
contra á redución de servício de FEVEL
rais como a facto ria de Alúmina cella! e deputado ·autonómico Is• HERNÁN NAVALJVNi:IRO
en San Cibrán.
mael Rego, xa se reuniron con
Segundo o acordado por repre·
·
sentantes do BNG; PP, PSOE,
Na reunión de alcaldes mari- : directivos de FEVE. Alegan, para·
·
'ñáns e. do Ocidente astur (zona xustificar esta xestión paralela e
CDS INTG • UGT• Ce ·LL·· e omi·
1ment e af ectad a po 1a . re d u- a· marxe d ~s d a asambl ea d e a1:..
té de• Empresa
de FEVE e Colee1gua
Uvo "Espreita", 191 que estivo . ción de servícios) que, como . caldes, a especial incidéncia do
presidida polo alcalde do conce- anunciaba nunha crónica anterior problema sobre os usuários do
llo mariñáh Eduardo Gutiérrez, · o correspondente en . Ribadeo Hospital da Costa.
do BNG, 9 próximG Domingo dia _António D. AnJor, tivo lugar o Do. 30 terá lugar en Ribadeo unha mingo 16 tamén na casa do.con- ·Aja
manifestación pala· _reposición cello de Ribadeo, os reunidos o deputado do Congreso e alcaldos servicios de FEVE entre Ri- acordaron demandar unha entre- de de Vi\!leim:. César Aja, desbadeo e Xixón e Ribadeo e Fe- visfa co ministro de Transporte e · mentiu a 'información de meios
rrol.· A manifestación, sob a·lem·a- , · coa dirección de FEVE para sina- comarcais seg1umdo a que xa se
"Pola defensa do noso ·ferroca- larlles, ademais de lles esixir a teria reunido pola sua·conta con
rril", concébese como de carác- restitución dos servicios, o incó- · José Barrionuevo, afirmando que
ter local ao ser Ribadeó 0 canee- modo das autoridades locais só se limitou a apresentar unha
llo máis afectado pala redución. pola ·falta de información aos pregunta parlamentar sobre o
de servícios por FEVE. Sen em- ·concellos aleetados polo paulati- . tema. Estando precisamente en
.
no e velado desmantelamento do
b~rgo, posteriormente podarían- tren 'da costa soba excusa dun- Madrid nun pleno do Congreso,
se convocar mobilizacións de
o primeiro tenante de alcalde do
maior. 'envergadura e de carácter· ha provocada falta de rentabiliseu concello, como el pertencen.
Discriminación da muller. A vaila publicitária de bafo- comarcal. Son moitos os viciños dade.
te ao PP, contradicia as suas
as povoacións da Ma(i- · Cervo, pala sua conta
rias SÜnray, co texto Móntela, instalada en várias pontos .de Galiza - de distint_
opinións ao respeito manifestanpode servar de telón de fondo á moción aprobada unan_imemep}e ña luguesa que empregaban o O Conoello ·de Cervo, en mans
do a Rádio Lugo a conformidade
polo. Parlamento galega, á iniciativa da deputada Pilar Garcia ~egro, ferrocarril de via estreita para do PSOE, actua por canta prócoa suspensión dos percorriqos
chamando .á non utilización discriminatória da muller nos· me1os de acudir ao Hospital da Costa en pria no controvertido tema. O al"porque iso", polo tren, "non ser·comunicación.
·
·
o Burela ·e mesmo ' a centros labo~ calde, Roberto Álvarez, e'. o con- · ve para nada":
O
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Vivimos no mellor
dos mundos .posíbeis

1·

Felipe González

A estratéxiaamericana para _ó. Mediterráneo
será :coberta polos F-1 SA do ExércrtC? español

O conyénio bilateral perrriite a EEUU
continuar
uti_
lizando a bélse .de Torrejón
.
.

. . • . ALBERTO CRUZ

O anunciado "pech~" da
base de Torrejón non é tal,
pésie á retirada dos ·
efectivos norte-americanos
que mantén aqs 72 avións
F-16 da asa táctica de
_combate 401. O Exército.
español convertiráa nunha
'.'superbase" que albergará
aos sofisticados avións F1BA, cuxo rádio de ~cción
co_
bre perfeitamente todo ·
-o Mediterráneo. Queda asi
coberto un flanco .crucial·
da estratéxia militar norteamericana que pod~ · .
utilizar "en tempo de .crise
e de guerra" -segundo
r.eza o convénio bilateralbase desde .a que
·
sempre interviu no ce~cano
e médio Oriente. ..

ª

O ar:iúncio por parte dos EE.UU.
de que "pechará" ou repucirá os
seus efectivos militares en 13 ba- ·
ses ou. instalacións menores· ubi~
· cadás no Estado español non
aporta nada novo- ao xa estabelecido no convénic> bilateral rubricado o 4 de Maio do 1989 polos
Governos español e· norteamericano. ·
. -. Destas trece. iilstalaoións, a de ·
Torrejón ·de Ar:doz é a máis .im;- -·
portante, tanto pota sua situa- .
ción .éol)'lo polo . equiparnento e
material mi.litar que encerra. Po-rén, os panexiristas dese preten- ·
_dido "cerre" esqueceron conscentemente que unha vez·que os
efectivos norte-americanos ~ se
teñan · retirado, será o Exército
español quen a empregue _a ple-no rendimento.
/

'-

.

. .

.

""

O anúnció do número da semana da revista .Tribuna · non
foi publicado por ningún periódico e mesmo un, El Independiente, . parou · a tirada
:_para retiralo e sustituilo por
un de Amnistia Internacional.
O anúncio levaba por título
Vaia Corte e en letra máis
pequena podia lerse: "Os
erras do Rei. Os inquéritos
revelan o descenso de popularidade do Monarca. Por
qué?". E responstábase: "frecuentar amistades perigosas,
non inter-rumpir as suas vacacións pola crise do Golfo,
consentir unha Corte paralela
en Mallorca, transmitir unha
imaxe demasiado ociosa".
Parece que entre esas
amistades mencionadas estarian o autodenominado
príncipe Tchokotoua, millonário a costa da especulación inmoviliária; Rudy Bay,
proprietário da compañía aé- ·
rea Spantax, famosa polos
seus despidos masivos de
traballadores; Pere Olivar, investigado polos suxos negócios que rexenta; o multimillonário Karim Aga-Kan, símbolo do luxo asiático, e cuxos
millóns son de orixe descoñecido; Manuel Prado y Colón de Carbajal, negociante
en armamentos, antigo suministrador de Sadam Hussein,
etc.
As moderadas críticas a
Corte poden estar fundamentadas na incomodidade do
PSOE ante a pasividade real
á hora de apoiar a impopular
medida de enviar soldados
ao Golfo. Levantou faiscas
tamén a petición de Ruiz Mateas de que o Príncipe Felipe
deberia estar en primeira liña,
tal e como fixera o Prf ncipe
Andrés na guerra das Malvinas.
O Monarca ou os seus asesores probabelmente lembran que a caida dos seus
dous antecesores estivo influida por sendas guerras.

'
.
o -=artigo· 1 F-16 á base italiana de Croto'ne,
tério, de Relacións coas Cortes
do acordo bilateral _. "defensivo" ainda sen construir. ·
español- dado a coñecer o paasinado o 4 de Maio dó 1989 poAs dificuldades a que se ensado mes de Maio, viu dar a ralos governos español e nortea- frentaba a Administración Bush
zón ao xeneral Leland ao recoñemericano estabele.ce ·que "conti- eran de tal calibre que o Governo
cer que os EEUU aceitaron retrn.uará a; utilización por EEU~_ de español, . actuando coa fe do
rar a asa táctica de combate 401
,instalacións de apoio en España. converso, tíñase mostrado disde Torrejón a cámbio de poten· e das autorizacióhs de uso no te- -posto a aterecer unha moratória
ciar o futuro da base aeronaval
rritório; mar terr~torial ·e espácio ao norteamericano por se chegade Rota~
aéreo españois. Tamén se ' con- da a data de Maio do 1992 ainda
"A importáncia xeoestratéxica
cluirán acordes sobre uso de ins.:. non se tiña topado-acomodo aos
do estreito de Xibraltar puido ter
talacións, territórió, mar territorial gvióñs.
importáncia decisiva á hora da
e espácio aéreo españois por
decisión norteamericana de aceiEEUU en tempo .de ·crise e de
Tivo que ser un árabe, Sad- tar o traslado dos F-16 en beneguerra, en apoio dos pl_ans de re- dam Hu~ein, quen rompera o nó f ício de garantir e mesmo increforzo da OTAN".
.,
gordiano. Agora os F-16 foron
mentar a sua preséncia na base
O famoso bailarln soviético
· O citado artigo r~olle tanto a trasladados ·á base turca de Lu- de Rota", pode lerse neste inforNurelev, exíliado do seu país
.verquente bilateral .como a que cirlik e, segundo o Ministério de me do CESEO, que ademais renos anos sesenta, actuou en
p,arte da estraté~ia da OTAN. En Defensa español, "é mo• pouco coñece que Rota co.ncentrará no
Vigo, moi canso, iso si. As
virtudé del, Torrejón ·. seguirá probábel que unha vez traslada- futuro máis do 5.0% da preséncia
longas sesións de masaxe
cumprindo os dous ot;>xectivos dos a Turquia os grupos de co- militar norteamericana no Estado
impediron que o alcalde Mafundamentais deseñados . polos municacións, apoio e mantimen- ' .español.· ,
nuel Sotó poidera pasealo
· estrategas militares norteameri- to -da asa táctica 401 , vaian ser
pola ria, ainda que ao final
canos para c:;onsolidar o seu' do- . J~o,ºn.v.ament.e ubica<::ios en Torre- Un avión mediterráneo
conseguiu obter uns retratos ·
mínio mundial: en misión.s de
pre-eleitorais que para iso o
Mais, cal será 'º seu destino" Parece claro que os F-16 non
baixa iritensidade·,. como ponta
trouxeron.
de apoio .a -operacións locais no mentres se construe Crotone? volverán a Torrejón, pero no seu
·cercano e médio oriente, e como · Unha posibilidade é que éonti- lugar queda un bon sustituto: o
cabeza de ponte para misións . nuen en Turqui~· pero outra é a F-1.8A. Este avión non foi adquiriHoxe os guardiáns do réxime
aliadas nun .hipotético enfrenta-· apontada pqlo xeneral.norteame- do polo Exército español ' en virnon son os pollclas e os
mento directo Leste-Oeste. ·
ricano Leland, na sua compare- tude dos intereses estratéxicos
garda ,clvrs, sen6n os méSairán,: por tánto, os 72 avións céncia ante a Comisión de Orza- próprios, senón dos intereses e
dios de comunicación, nunca
F-16 .que compoñen a asa tácti.- mentos Militares do Congreso de neeesidades xeo- estratéxicos
tan domésticos, nunca tan
ca de combate 401 do Exército EEUU. . .
dos EEUU. ·
dispostos ·a fregarlle o piso a
norteamericano e cheg~rán non
Segundo dixo o .xeneral o pa- .
O avión foi adquirido no 1983,
esta dicta-blanda con direito
menos de 24 avións· F- ~ SA, per-. sado mes de Maio, parte das mi- '. cando· o pentágono deseñara ün- · a cociña.
tencentes á asa 12 dci · Exército sións desempeñ8:das polas for- hya es..tratéxia militar tendente a"
Hoxe hai policías e garda
do M español. O · F-18A . un zas norteamericanas de Torrejón _
controlar o mediterráneo~ Con
civi~ novos, formados na .
· avión cunha autonomía de vó se- serian repartidas entre a base de este aparato pódese acadar sen
Constitución, que sempre é
mellante á do F-16 pero co doble Crotone e a aeronaval de Rota, ·dificuldade calquer obxectivo si- m.il!or que a estarrecedora
de capacidade par:a transportar situada na -Baía de Cádiz e· prin- -tuado ·no Meqiterráneo e retornar
estola - dos sotos da DGS.
armamento (bombas ou míseis)
cipal emprazamento da flota norbase. Neste sentidó, Grécia,
Estas días 3. 700 dos 4.500
Retirado ou tra
· s·lado? '._
teamericana no Mediterráneo. Se.· Turquía e Israel, tamén foron
'policías nacionais da Barce·
isto chega a facerse realidad.e, "convidados" polos EEUU para
·1ona que se . prepara para os
A saida ·definitiva dos avións de · estarianse conculcando .os acor- . que adquiran este mesmo aparaXbgos Olímpicos pediron
-Torrejón tiña sido obxecto de po- . dos bilaterais e as premisas do to, co cal o Exército español pac·ámbio de destino. Os. recén
refer~ndo
sobre
a
permanéncia
sarja
.a
ser
un
xendarme
imporlémica nqs últimQs meses d~iqo
chegados cobran 113 mil pea que a Cámara de. Representan- · na .OTAN.
·
tamnte para cobrir posíbeis GOnsetas e o· alugüer duñ piso
t~s norteamericana . negárase a _ ·Un informe do Centro de,Estuflitos localizados .no arco com·
nas aforas anda palas 75 mil.
prendido .entre o estreito de· Xiaprobar os 360 millóns de dóla- dos Constitucionais (CESCO) O
res necesários para trasladc:ír os . organismo depéndente do Mir]is- braltar e a illa de Chipre.
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.L)n, retraso no a\liso ou a precipitación da~peración posibilitou que fose detidO.

Fráncia filtrOu a refuXiadoS ~asco~ a detencióñ de Baldo ·
•

JOSEBA MACIAS/BILBAÓ

r

Baldo, número 2, detido.
Morte dun mozo, ·militante
de ETA nas ruas de ln;ñea.
Intensificación da loita '·
armada. Convocatórias de
importantes
manifestacións nos dias
vindeiros. Preámbulos de
campaña eleitoral. Son
dados da Euskadi de 1990,
nun intre no que a
actualidade parece
retrotraernos á década dos
80. A médio desta intensa
dinámica resaltan as
discrepáncias policiais en
ambas as duas beiras da
fronteira, no tocante á
solución do longo
contencioso basco.
Mentres o Ministério do Interior
español non dubidou en amosar
a sua satisfación pola operación
policial que culminaba coa detención de José Javier Zabaleta,
Baldo, altos mandos da policía
francesa chegaron a filtrar dias
antes a ación a médios cercanos
aos refuxiados políticos en Euskadi Norte. Este feíto seria consecuéncia dunha análise segundo a cal Baldo seria considerado
un home fundamental nun hipotético proceso negociador polo
qu~ a sua .detención poderia ser
considerada como un erro.
Ao parecer o aviso non puido
ser transmitido a tempo ao mili-

Gonzál.ez nos preámbulos dunha
protestas populares· prolongácampaña polític_a no Tércio Autó- · · banse ao longo de toda a serna-·
nómico Basco que ten a sua culna. Os partidos polítiéos do chaminación coa chamada ás urnas
mado "Pacto de Ajuria Enea"
o vind~iro 28 . de Outubro. E.for , . amosaban a -sua satisfaeión pala
fin, outro dato import~mte: o en- . detención., cos consabidos mativio a París, por parte das autori- ces e xogos malabares de forzas
· , c;tades españolas de vários xefes · como o PNV e EA, e só HB voltada Garda Civil especialistas en ba a lembrar que este tipo de
contrainsurxéncia, ·a resposta. operativos significa en definitiva
instit.ucional de Madrid a calquer novas trabas · e ostáculos ·para .
iniciativa- tendente a reanudar os unha saida negociada. Precisa- .
contactos entre ETA e o Executi- mente· esta formación abertzale
· vo. ·
chamaba a unha gran manifestaA detención de Baldo, o consi- ción que, a prol da paz, se celederado ¡'número 2" (demasiados brará en Bilbo, o próximo 6 ·de
números en xogo) deixou excesi- Outubro, a moi poucos días do
vas contradicións sobre mesa: · iníGio ·da campaña: Finalmente
O trasladó a París do membro · as Xestoras, Pro-Amnistía deríunhistórico da organización armada· ciaban a. actitude do Governo
co início dunhá onda de .deten- francés solicitando ao Executivo
ción en Euskadi Sur e coa difu- galo que abandóne a vida da re..:.
sión . nos médios de comunica- presión.
· ·
ción bascos doutra noticia: ao
menos 1500 policías estarian inClima _pois enrarecido, máis
tentando ·detectar a Pakito Mujiunha vez, n95 preámbulos dunha _
ka, Artapalo, desde hai un mes.
A própria detención de Baldo te- chamada ás urnas na que todo .
Pierre Joxe, ministro francés de Interior e Denls Langlols, avogado e escritor ria sido realizada neste contexto, .. .parece indicar que non haberá ·
francés. Un lntercámblo de cartas entre ambos mostraba o apolo f negociación.
ao se retrasar excesivamente un maiores surpresas a nivel e~ecu
1
suposto contacto de ambos mili- tivo, unha vez que o PSQE e o
• ,
tante basco e mesmo, segundo
PNV teñet:l practicamente ultimaban~a, as recent~s peclaracions tantes e antes de que o refuxiado
se soupo despois, a operación
de Pierre Joxe n~r que amosa~a . detido poidera decatarse da pre- da a renovación do seu pacto de
poderia ter respondido a · unha
sua preocupac10i:, polo. en,quis- séncia policial. En definitLva, as Governo. Paralelamente, 9 partiprecipitación ante o temor de
tamento_ da s1tuaq1on, sinalan.do ,autoridades fra(lcesas non mos- do de Arzalluz volta á rua o próque o plan poidera ser revelado,
a nec~s1dade de r~tomar a sa:da traron _especial satistación tras a ximo domingo 30 cun acto de
dadas as fortes discr~páncias en
n~goctad~, as pala~ras d~ cone- captura de José Javier Zabaleta, -afirmación nas campas alavesas
torno ao mesmo.
cid? escritor francas Dems ~n- posta que o seu .obxetivo funda- de Salburua, nun intre no que ne-· g~o1s, cham~do a unha Conferen- mental seria a localización de casita lavar.imaxes e dependénAsí pois, frente ás primeiras
cias ante. as sua:s bases. Haberá
c1a ln~~rnac1onal de\ Paz sobre a Mújica Garméndia.
· que estar atentos aos que nos
reacións de optimismo surxen . cuest1on basca... P~ralelamente
.
agora as dúbidas. No tra·stondo .non podemos esquec;;er a necedepara a ~ida poi ítica basca nessidade de "éxitos policjais pon- Manifestación pola paz
da história encóntranse distintos
tes próximos días de intensidatle
elementos en xogo. Por unha toais" para o governq de Felipe Namentras, en Euskadi Sur, as
sen trégua.
tJ
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PABLO OTERO
MONCHO FERNÁNDEZ
NÚRIA REGOJO

En Sergio Ramírez
Mercado non se pod~
discernir onde comeza e
remata a condición de
. escritor ou a de político e
comandante da Frente
Sandinista. Ramírez suma
aos títulos Tiempo de
Fulgor (1970), De Tropeles
y Tropelias ou Te- Dió
Miedo la Sangre? (1982) o
seu traballo como
embaixador e membro do
governo sandinista. Aos 48
anos, este dirixente
histórico da revolución
nicaraguana fai unha
valoración política da nova
situación do país nunha
entrevista realizada en
Managua polos
colaboradores de A NOSA
TERRA Pablo Otero,
Mancho Fernández e Nuria
Regajo.
Que significa a perda-do govemo
para o proxecto político da Frente Sandinista e e cal é a análise
dos acontecementos desde as
eleccións de Febreiro.
Apesar de que a toma do poder
pola Frente Sandinista se dese
pala via insurrecional, nas eleicións de 1984 e mesmo antes, a
eleición da via do pluralísmo político abría a posibilidade de que un
grupo distinto ao partido gañase
os comicios. Pero o caso é que
non estabamos preparados para a
derrota eleitoral. Non tiñamos
máis alternativa que facilitar unha
transferéncia ordeada do governo.
As bases deste tránsito fixáranse
en tres pontos fundamentais: a
permanéncia dos mandos do
exército, o desarme absoluto da
Contra e o respeito ás conquistas
fundamentais da Revolución. Neste último aspecto centrouse a discusión máis complexa porque
aqui é onde se via a diferéncia entre o programa político da UNO e
o que nós consideramos que se
debe preservar. A propriedade da
terra, as áreas de propriedade colectiva, as cooperativas etc.
O governo que sae das eleicións
non ten unha iniciativa ordenada
senón que resposta ás presións
que chegan de todas partes: dos
Estados Unidos, das cámaras patronais e de nós mesmos, obviamente. Queremos que todas as
medidas señan tomadas nun marco de concertación, que se presente ·ao país un plan de estabilidade económica.
No universo da solidariedade cos
sandinistas a principal preocupa- _
ción era obviamente o futuro e a .
, defensa da Revolución.
Eu penso que a malaria eléitoral
da UNO fórmas·e por recusamento
estratéxico, se se pode chamar
asi, do proxecto revolucionário. O
discurso de campaña da Frente
era a paz, a reconciliaciqn, a fin da
guerra. Da otrá parte, os Estados
Unidos decian que mentres a
Frente· Sandinistra estivese no governo, non haoeria desarme da
Contra nen final da guerra. O agot.amento da povoación frente da
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·esolver isto polo voto e non pola barricada'
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~orn~Jas

•
sobre o Património Histórico organizados

Ramírez,

poló BNG. Para os días 5, 6 e 7
de ·Outubro, o BNG convoca ·en
Viveiro unhas xornadas sobre o
Património Histórico e Documental con sarácter nacional e que
contarán coa intervención de con. servadores, arqueólogos e arqui, tectos conio Pedro López Gómez,
nunh~ loita armada c9ntra a seño- se institucional, pero eu non conto r;onse barricadas de entrada a Ma- , Acuña Castroviejo, Enrique Seoara Chamorro; non ten ·sentido. Na can iso. ·Poderia darse algun tipo nagua que non permitían o paso
ne, Prácido Lizancos, Xan Casade despegue económico. Pero eu . de ·produtos frescos que se lle essituación de Nicarágua dase
bella, Felipe Árias e César Portela.
.
rion
podo
facerme
a
reflexión
de
trágaban
no
.
día:
Non
é
certo
que
.
particulariedade' de que as forzás
O marco deste foro será o recupearmadas son revolucionárias, ain- que a Frente Sandinista poda timi-· todos estes agricultores que tiñan
radp Teatro "Pastor [)íaz" de Vidá que sosteñan a un governo de tarse á críse e só podamos ser for- que gañar milleiros de córdobas e
veiro.
O
direitas. Agora o qamiño será la- tes na medida en que máis crítica non estaban dentro .da problemátigrar a maioria eleitoral co voto de- sexa a situación que governemos, ca dá folga (que afectaba directasencantado e co vofo novo. Os porque a mesma alternativa nasa mente a empregados públicos e
.·· O futuro do .Obradoiro denenos que hoxe teñen_dez anos como govern'o non teria sentido. dos texteis) estaba a prol da folga.
pende dos clubes españois.
Non · sei cales poden ser. as ban- Se non é así, temas que procurar
van votar nas -próximas eleccións.
Unha r:nodificación _ da competí- ·
De xeito que as eleccións de Fe- deiras que teremos que erguer en / o consen$O para irmos- represen:ción
de baloncesto de Primeira Di1996,
pero
si
confío
na
viabilidade
tando
os
intereses
de
todos
ós
breiro serian un trámite que non
visión, · ampliando () número de
política dunha Frente Sandinista que ·producen perecedeiros, de
ten por que matar á revolución.
~quipas desta categoría a un
conectada coa base da socied'ade pequenos proprietários que cultimáis, o Obradoiro, _é a solución
~'?n . se pode .entender a revolu- . e con alternativas viábeis.
· vas piñas, - tomates, patacas.
pactada entre o Con.sello Superior
c1on, como o fe1to de ter_o Gover~o E que viabilidade pode existir <??mo? Aprendéndplles que ·a p~
de Deportes e as autoridades ga~enon como ~n proceso con ~1s para un proxecto de desenvolve- l1t1ca deste gove:no da UNO o un~
legas nesta matéria. Pero este
t1nt?s comp~ne~tes. A conq~1sta mento dun país situado en Cen- c?. ~~e busca e,~ sua desap~n
.acorde estará a expensas do que'
~a m.dependen.c1a, a soberafl1a, .ª tro-América e no Terceiro Mun- c1on, que as poht1cas . de precios
digan os clubes de baloncesto nas
1~entidade í!ac1on~I e a de~ocra do?
non son xustas. Terer:nos que rereunións · a manter os próximos
c1a non esta perd1d~ ~o de1xaren
solver 1sto polo _voto e non pola
.
dias 2 e 13 de Outubro, pois, para
de gov~rn~r os sand1m~tas. A de- Desenvolvemento e estabilidade barricada. Lograr logramos que o
mocrac1a e unha conquista ~unda económica real, níveis dé vida mí, cinco .cu 0 dez por cento da poque sexa efectiva, debe ser aceitada pota totalidade dos clubes
mental. Se ho~~o 9uen fo1 vo1?r nimos ~ xustícia distributiva. lsto voación erga bárricadas, pero iso
·por outra opc1on e porqu~ nos é algo que difícilmente pode estar vólvese despois contra nós. Can.;, . españois.
mostramos que o p~:wo ~~a libre, e· no programa económico dun go- do a folga pasa de ser un asunto
81 Ainda asi a delegadón galega
laboral a unha situación conrnoque era unha opc1on. va.hda votar verno de direitas. Podese cíiar ri:
. ·· que se desprazou a Madrid ·consrcontra. _?a FSLN. A p~mc1pal preo- queza neste país até cun esquema cionada na que non hai .transpor- , - dera que a saída pactada é posíc~pac1on dos sand1mstas era ob- de desenvolvemento capitalista tes, combustíbeis, teléfono nen
bel; tendo en confa a recomendav1ament~, o futuro e a defensa da pero as condicións sociais e hu.: luz, a Frente tiña que buscar sqlución do eso de que se aceite'
Revoluc1on. Eu penso que a for- manas con que se faga serán a cións políticas.
Obrado ira.
mación desta maioria electoral da nasa bandeira. Poderá este gover·
Nos inquéritos que a FSLN fixera
UNO se debe a un rexeite estraté- no _repartir oenestar e traer xustíA esta solución - chegouse. des· d' t ·b t' ? A
d
?
porta por porta para coñecer as
xico, se se pode chamar asi, do c1a
pois de ql.ie no fin de semana do
is n, u iva.
costa e quen.
intencións de voto .daba como
proxecto revolucionário. O discur- Da maiorla, que é onde está o
22- 23 de Setembro o deporte gavencedor claro aos sandinistas, A
so de campaña da Frente era a noso gran capital social. Van 0 golega quedase cas~ totalmente paverno
e
os
partidos
da
UNO
deque
se
puido
deber
o
fallo
desta
paz, a reconciliación, o fin da gueralisado.
previsión?·
.
rra. Da otra parte, os Estados Uni- senvolver unha·política de defensa
A excepción foron o iúdo e o
A que é un método equivocado de
dos decian que mentres estivese dos pequenos comerciantes, arte.golf, asi como o·deporte profisioa Frente Sandinista no govemo, sanos e agricultores? Ou máis ben
previsión política. Vostede pqde
nal· que en boa lóxica· seria o que
a política económica reservará
visitar. a diário un veciño .e pregunnon haberla desarme.
.teria que apoiar ao Obradoiro.
créditos só para os grandes?. Por
tarlle se vai votar pola FSLN e
Certam.ente a solidariedade ante a
moi pragmáticos que teñamos que
pode obter todo tipo de seguridaRecuperar o consenso
.
discriminación é ecesária e posiser nestes momentos non por iso
de pero non percebk o sel'ltimento
Foi grande a sorpresa dos resul- perdemos o senso da utopia poroculto de voto. Aparte, de que esa . - tiva, ainda que o Obradoiro ten
máis relación co ~reogán, Celta,
tados de Febreiro pero a.inda ti- que o noso partido é revolucionáporcentaxe que se mostraba i11deou Pontevedra, que cos rapaces
vemos unha sorpresa maior o 26 rio e quera conquista dun mundo
cisa, entregoulle o voto ·á señora,
do Chantada que xogan ao fútbol,
cando vimos como reaccionaba novo.
mentres que nós estabamos a exos atletas da Xinástica, ou os reo povo frente á derrota e manitrapolalo a favor nas previsións.
meiros ·d o Breogán, por pór uns
festábase en defensa da RevoluO método de traballo político terá
exemplos. Os que debían protesción.
que cambiar agora. Será preciso
tar e facer folga serian os espectaPero hai que levar cont~ que esa
buscar cadros, dirixentes e miliConfundir deporte con ·esxente que sai o 26 de Febreiro en
AGOTAMENTO DA tantes que podan desenvolver - dores.
pectáculo deportivo é algo moi
apoio da Frente Sandinista, non é
ese novo estilo.
POVOACIÓN FRENTE
próprio da direita, os intereses
a maioria. A maioria votara contra
Que
saiban facer un traballo políti- ~ eoucas veces son os mesmos. o
DA
GUERRA
ERA
TAN
a Frente Sandinista. Houbo unha
co eleitoral que nori se diferéncia
maioria non organizada que non ia · ÓBVIO COMO A
para nada d_o que se fai noutros
por un programa político pero que
DESTRUCIÓN-paises. O tipo de traballo revolufoi votar e que despois dos resul•Multas a mariJcadores.
cionário dun partido de avangarda
tados fícou na casa, aflixida e aga- ECONÓfvllCA, O ·
Mariscadores de O~ Pasaxe, Arcaque ten un estilo para determinachada. Recuperar o consenso de- SACRIFICIO DE VIDAS
de, Cambados, Vilanova de Arou. dos fins (recrutámento etc.), non é
pende dun traballo intenso que se
-Sa, protestan. pola pol'ítica marisE A DUREZA DOS
o mesmo que o que ten que propode facer mellar desde a oposiqueira da Xunta. O cerne da proourar votos. Por efecto da guerra .
ción. Despois de dez anos de ortesta está na negativa da ConseRECLUTAMENTOS'
tiñamos cadros que actuaban en
ganizar a defensa do país e dó tra'llaria de Pesca a entregar o carné
rexións que ·non eran as próprias
ballo ingrato de ter que repetir:
de mariscadores para esta came que nalgun caso pod4an ser
"non hai, non hai máis feixóns nen
paña que coníeza o Venres 28 de
mesmo extranxeiros. Non estaban
máis arroz". Recuperar o apoio
Setembro a aquelas· parsoas que
apoiados para o seu traballo polos
das masas en paz é unha expenon teñan abonadas as multas imO camiño da forza
líderes comunais naturáis. Ás ·veriénciq que non ternos. Comezapostas na Pé:lSada campaña.·
Pero a impresión que deixo!J a ces .incluso despreciamos a ·estes
mos a pelexar contra a dictadura
·o_Conselleiro López Veiga afirprimeira, folga contra o govemo porque no'n tiñan unha ·identificae seguiu a guerra contra os Estama
que existía o costume _de non
da UNO é que o único camiijo Ción ideolóxica clara.:Pero eran redos Unidos despois de 1979.
facerlle caso as multas da Xunta e
presentativos. Agora, . un partido
para
facerse
escoitar
é
o
da
for~
A experiéncia de superar dificulo que se pretende e profisionali.zar
que quer construir unha rede polídades estes dez últimos anos za.
o sector e evitar que se aproveiten
tica ten -que se apoiar na· xente reserá unha reserva para abrir no- . A folga foi importante ·para de, dos récursos marisquefros da Gapresentativa
que
está
metida
núnmostrar que, a Frente estaba ali e
vos camiños.
liza aquelas persoas que teñen
que
ten forza para lograr o · seu ha estratificación social que non
outra ocapación eA terr9. e teñen
O feito ·de que Estadps Unidos
.
variou
por
moito
que
pasasen
dez
propósito que non é outro que a
outros recursos dignos. "O que
non puidese derrotar á revolución,
anos de r~volución. O pastor propretendemos", declarou o conseé fundamental para _ entender o negociaeión. Ese acto de presén- testante que xunta xente na sua
lleiro,-"é facer cuinprir a lei, pois a
proceso. Cando falo de que a Re- · cia foi il'Jlportante.
igrexa, ten influéncia; · o que .ten
p_esca e o marisqueo estiveron
volución segue viva é porque que- Cont-odo, a atitude do governo de un ha finca de ·trescentas mazás en
sempre nun .estado anárquico.
da un esquema do que nós somos Violeta Chamorro é de abetta Chontales ten infuéncia sobre os
parte importante cunha dobre in- confrontación. Que tipo de trabaSegundo a- Consellaria -os prihomes que ali traballan e sobre as
fluéncía na sociedade. Seguimos llo de base se plantexa a Frente familias deses traballadores: É o
meiros cbnflitos apareceron cando
sendo o partido mellar organiza- para que non se produza desesixiron un certificado da seguripadriffo de to~:1os os rapaces doconfianza cara- a unha situación
do, o que pode dar máis resposdade social que- demostrase que
asentamento e iso non o foi camsen s'aida?
_tas públicas e máis rápidamente.
as persoas que solicitaban o carné
biar .a Revolución. Nos créramos
As eleicións serán no ano 96, a un Sumar políticamente. Non hai ousó se dedicaban a esta activiaade,
que esa circunstáncia non era funpaso do sécu,lo XXI. Poderla pre- tra alternativa. Ternos que ser rea· tal e como recolle a leí', engadindo
damental . pero á hora de sumar
séntarse algunha situación de cri- listas ni.sto. Cando a folga. erguéque "o cumprimento deste decrevotos claro que ten importáncia. O
to non é negociábel".
O

ia Frente Sandinista
guerra era tan óbvio como a destrución económica, o sacrificio de
vidas e a dureza dos re'clutamen- '
tos. Pero de aí a pensar que o
povo vai votar contra a Frente
. Sandinista para que rematen a reforma agrária, a extensión popular
da educ~ción, a dos servícios de
saúde, hai un mar de diferéncia.
Pola outra banda, a crise econó-·
mica está provocada pola guerra
e en tan~o que ~urase, a Frente
non pod1a, s<;>luc1onar os problema_s econom1<?os. Se os Estados
Unidos anunciaban que a señora
Chamorro teria amplo respaldo
económico, é óvio que unha parte
do electorado (talamos dun sete
por cento que deu votta aos resultados} via nesta opción unha esparanza inmediata de fin da guerra
e de cámbio econóq:iico, con promesas de traballo e e mellaras.
Pero que é 0 que pásou en cen
dias? Desocupación, paro forzaso, máis inflación, non hai máis
abastecemento, os servícios públicos encareceron sen freo e xa
somos 0 país máis caro de América Latina mentres 0 salários non
avanzan.
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MAIORIA
ELEITORAL DA UNO
FÍRMASE POR
RECUSAMENTO
ESTRATÉX_l_C_O_D_O_ _.
PROXECTO
REVOLUCIONÁRIO'

A pantasma da guerra
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O fracaso da UNO abre de novo
as portas á Frente Sandinista.
Non digo que toda esta parte do
eleítorado nos considere a alternativa política. Terán que pasar ainda anos para que a guerra quede
atrás e os elictores non consideren que o regreso da Frente supón
a confrontación cos Estados Unidos, o reclutamento etc. Falamos
máis ben de eleitores, nun país
que ten coma Nicarágua unha
composicíón social moi heteroxénea. Non falamos da clase proletária nen do exilio. Os obreiros- do
textil e do metal teñen máis conciéncia de clase pero non son a
maioria que está formada por pequenos comerciantes, pequenos
industriais, vendedores ambulantes, costureiras de traballo domiciliário, artesanos, pequenos agricultóres ou ?<ente qu~ cria cochos
ou galiñas. E un universo con moitas diferéncias entre si, e do que
non podemos afirmar simplemente que sexa a clase proletária e
polo tanto a clase revolucionária.
Ese seria un esquema ca que non
poderiamos lograr unha maioria
eleitoral de consenso. A via de recuperación é o voto, non a loita armada. Porque as condicións de
1990 son obviamente distintas ás
de hai once anos. En 1979 convencimos á inmensa maioria da
povoación de que a saida era a.
loita armada despois c;le vinte anos
de esforzo e logr~mos convocala
arrédor dá loita contra a dictadura .
de Somoza. Pensar que hoxe podemos convocar toda a povoación
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REFORMA NO LEST.E,.' CRISE NO OESTE

Mensaxe de Fidel contra a invasión .de Kuwait e críticas de Armando Hart ao dogmatismo

·O··. Miriistro •de Cultura·cubano reivindiéa a ·detnocrácia
e
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Duras.· críticas ao
dogmatismo. e ao
.
stalinismo, asi como ·
defensa do humanismo e
do socialismo, non comn
· sistema que depare ·
recetas, senón como
. princípio nioral e método
para analisar a reali9ade,
son algunhas das teses
.
·defendidas por Armando ·.
Hart, intelectual e fTlinistro ·
de cultura cubano, no
Terceiro Er,contro de· -_
Ministros ae Cultura de
América Latina, celebrado
recentemente en México.
1

Hart, veterano dirixente e membro do Buró Político do PCC afirmou ante xornalistas que "a de. mocrácia é ·ao socialismo como
o ar ao ser humano", sinalando
tamén que en Cuba "est~se a .
traba.llar para profundizar na democrácia". ·
·
Segundo o Ministro, "o pensameríto de Marx non morreu; mo- ,
rreu un tipo,. de prática soéialis~a
· no século XX, mor[eron os erras
de querer desenvolver o socialismo sen democrácia".
"Nen · Marx, nen Engels, nen
Lenin, sinalou Hart, eran stalinistas". "Morreron os dogmas, os
modelos, engadiu. A labor hoxe
<;Jos socialistas é v.oltar aos comezos do socialismo. No orde
· ideolóxico ábrense novos camiños para desenvolver o pensamento de Marx e ~nin. Non ha- berá pensamento poi ítiqo mo- .
derno sen ter en canta a Lenin".
O Estado cubano, que.._ d~sen.,.
volve nestes momentos unha intensa actividade diplomátiqa
cara a sortear o bloqueo propagandístico aoque está sometido,
ven de acadar, por outra parte,
. un notábel ,éxito aó ser designada, La Habana, como sede do IV
Encontro de Ministros de Cultura
de Latinoamérica.· O tema a· tratar para esa ocasión será o da
Celebración do V Centenário da
conquista de América.

A visión humanista do Che, contrarestada ·polo periodo de. Imitación do modelo
sovlét foo, .volta a ser recuperada. Na lmaxe Inferior Fldel xunto a un representante árabe durante o VIII Cume de Paises non Allftados

Estados Unidos".
mente, de mover a surpresa ·en-· , · to de duras críticas.
tre os que agardaban un alinea"Creo firmemente, di Fidel, que . Após de lembrar o voto de
mente absoluto de Cuba coas , nas mans dos líderes da nación Cuba, como membro na actualiposicións 'iraquies.
.
árabe encóntrase ainda a posibi- dade da permanente do Consello
Fidel Castro exteriorizaba nunlidade de _impedir que o conflito de Seguridade das Nacións Uniha mensaxe dirixida aos paises ·surxidó desemboque nunha si- das, condeando a invasión de
árabes, ·publicada polo diário
tuación adversa para a indepen- Kuwait, Castro sinala que "non
Granma o pasado 19 de Agosto,
déncia de moitos estados ára- sen dor e- amargura demos ese
duras críticas á acción iraqui ao
bes, nunha catástrofe económica paso necesário e xusto, susteninvadir Kuwait, mencionando a
e nun holocausto que afecte a tado nunha política de princípios
parte importante dos seus pa- · a respeito do inadmisíbel do reMensaxe de Fidel aos . .
división que .provócou entre os
·
paises árabes e a xustificación
vos. Tal /3 a ameaza que percibi- curso da forza e da superioridapaíses.árabes
que fomeceu á política belixemos, engade, nos crecentes e de militar para resolver contradiA posición de Cuba ante o conf!irante dos Estados· Unidos, país ,acelerados ,preparativos dunha cións entre paises, máxime canto do Golfo_non deixou, igoal.:-.-:;;-'l que-obviamente é tamén obxecintervención mintar directa dos do se trata dun enfrentamento

fratricida entre pavos do Terceiro
Mundo".
Cuba que, -por outra parte,
abstívose na votación de resolu'ción da ONU sobre o bloqueo ao
lrak --e en contra do bloqueo
aéreo- considera, en palabras
do seu xefe de Estado, "que castigar a lrak pala sua lamentábel
e inaceptábel acción en Kuwait é
· só un pretexto para os Estados
Undios que procuran mesmo lexitimar ante a ONU unha intervención armada". "A semellante
desastre estamos expostos,,, sinala Fidel, quen lembra tamén a
contradición de que a ONU, -debido ao veto dos Estados Unidos, fose até agora ineapaz de
"condear a Israel ou de sancionala pala ocupación, durante
máis de coarenta anos, do território palestino" ou co gallo do
"xenocídio israelí contra a heróica intifada".
Tras acusar aos Estados Unidos de capitalizar demagóxica e
propagandisticamente a "lóxica
indignación que provocou na comunidade internacional a invasión de Kuwait", Fidel sinala que
a ameaza "alcanza a todos os
povos do Terceiro Mundo, nos
aspectos máis sensíbeis que teñen que ver coa nasa economía,
seguridade e independéncia".
"As forzas regresivas e expoliadoras, continua, non se han
deter ante as consecuéncias
dunha intervención militar, na cal
árabes e musulmáns, como pretende Estados Unidos, ianse dividir e matar entre si, producindo
feridas tan fondas que tardarian
anos en se subsanar e causarían
coa sua guerra incalculábeis
destrucións na economia dos
paises árabes. lsto ocasionaria,
ao tempo, unha catástrofe económica a todo o Terceiro Mundo".
Fidel solicita, finalmente, a unidade de critério entre os Paises
Árabes, deixando as diferéncias
para un segundo plano, e sínalando ademais que o Movimento
de Paises Non Alineados e o Sistema de Nacións Unidas, con todas as suas imperfecións e limitacións, poderian secundar e facer prevalecer esta "vontade uniO
da da nación árabe".

DO PÉRSICO Á RECESIÓN E A PERESTROIKA
FRANCISCO CARBALLO

Reuníronse os "sete delegados dos paí- tor saben que o leite e a carne perden
ses ricos'.' e diagnosticaron que non era cada dia cara uns prezc;>s inservíbeis. Os
• 4t
_previsíbel unha recesión imediata, pero mariñeiros miran ·o .mar con desalento e
· ~· pedíronlle a USA.que utilizase· todos os · os mariscadores ameazan con guerrillas e
meios para syperar o seu· avultado ende- . turl)ultos.
bedamenlo.
Pero táhto no Leste como no Oeste,
Os economistas consultados divídense sociedade vive · nun consumismo e ·na
en duas tendéncias: uns receitan medica- "apári'éncia" do t;>enestar. Algo que conmentos que garantan continuar. creci- . quistaron nos anos 60 á costa dos países
mento durante os anos -90. ·Outros prevén doutras áreas e que non están dispostos
, a caída ec~nómica durant.e esa década. :· · a perder. É máis difítil_renunciar· ás apa· Se ollá.mos arredor, vemos un .L~ste á riénc1as que á riqueza.
busca- dunha transición global, económi-Alguns analistas lamentan a falta .de ética;política e ética. No Oeste, desde USA ca solidária tanto ?.nos países do Leste
á Europa, o , estancamento financeiro, a .. como nos -do Oestt. Nestes ninguén es· déscorifianza nas transaccións. Todo pa- peraba atapar algo que contradi a entraña
·• · rece detido desde que S. Hussein se apo- do sistema de Adam Smith. Naqueles es:derou de Kuwait. No Terceiro .mundo a tráñalle a cantidáda·de· derrotados niorais
pob.reza está no fondo da sima: non pode · dentro da área socialista. A verdade. é que
empobrecerse máis e o ·clamor dos po- · nun e noutro lado a sementeira de ventos
- bres só non asusta aos xordos.
tiña que traer tempestades. Como podia ·
Máis perto de hós, os labregos de trae- . tolerar ·un socialismo ·inicial o monopólio

a

e»

do partido único, o militarismo e a dobre
liñguaxe centralis·mo estrutural versus federalismo verbal? E como intentar unha
ética de solidariedade nun ocidente eseñ- .
cialmente organizado para a desigualdade
e a devastación dos débeis?
O Pérsico ten a capacidade de denun- ·
ciar esta realidade global: non hai posibilidades de xustiz~ e de liberdade real nuns
/

'NON HAI POSIBILIDADE DE
XUSTIZA E DE LIBERDADE
REAL NUNS SISTEMAS.
LIBERAIS OU SOCIALISTAS ·
QUE DESTRUEN
ESTRUTURALMENTE,A
XUSTIZA E .A LIBERDADE'

sistemas liberai~ ou socialistas que destruen estruturalmente a xustiza e a liberdade. Porque o lib~ralismo ten por horizonte o crecimento indefinido ata chegar
a todos e o socialismo soviético o comunismo sen contar con todos, un e oútro
se contradin a si mesmos.
Necesitamos un horizonte soc(alista;
precisamos unha participación cidac:fá sen
exclusivismo, A perestroika é un indicador
de esperanza porque etimina as corltradicións estruturais do socialismo soviético •.
Unha perestroika solidária é necesária no
ocidente. En todas partes: transparéncia
frente á apariéncia; solidariedade fronte ·a
consumismo; posesión regulada de bens fronte a propried~de sagrada.
·
Creo que veh ~ recesión e que na Unión .
Sóviética a perestroika ten tantas dificuldades como no Oeste calquer via solidária. Estamos fronte a un reto global, un
· reto planetário de incertidumes.
O

.,

. GALIZA EMUNDO
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ALGUNS ASPECTOS DA CRiSEDO GOLFO (9 11)
CÉSAR CUNQUEIRO

As saldas negociadas á crise. ,Os argu~

.
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mantos considerados nun artigo anterior
como contrários a unha solución militar da
crise favorecen loxicam~nte unhá negociación se como consecuéncia dunha guerra e
de graves . danos nos campos petrolíferos
nos pa'íses do Golfo o précio do barril dispara-se até setenta/oitenta dólares, os efeitos·
nas economias dos paises industrializados
(por falarmos somentes dos mesmos) serian
catastróficos, un último editorial de ,¡Le Moh- .
de" lembraba o carácter de Talón de Aquiles
do petróleo para Iraq e Occidente, untia .situación que se asemella a un reciproco "stalemate", a un recíproco "afogado".
Mátia a eficácia actual do embargo ás explotacións do petróleo iraquí · unha solución
da crise non pode ser acadada através deste
método: é moi dubidoso que un embargo
poida ser mantido eficazmente moito tempo
e o transcurso do tempo aumenta a incertidume nos circuitos económico~ e·financeiros
· mundiais (o que leva á un aumento constante
do précio do petróleo), o custe das forzas
militares enviadas á Arábia, as perdas económicas insoportáveis para determinados
paises, o aumento da tensión e da inestabilidade na zona sen esquecermos que ·Seguramente Iraq, como ten anunciado, non permanecera pasivo diante dun estrangulamento
económico (se é que se produz, pois a meio
prazo é dlfícil que Irán manteña o embargo).
Todo isto fai que nengun responsável mundial poida confiar nunha solución dada polo
transcurso do tempo. A negociación pois é a
úneca solución. Seguramente a negociación.
pública non sera imediata, especialmente
despois do espectacular despregue militar
en Arábia. Somentes desde a perspectiva da
negociación entande-se o envio crecente de
forzas árabes, sobretodo sírias, chegando o
momento de negociar considera'-se que as
forzas árabes garanten a seguridade de Arábia Saudi e dos emiratos o que pennitirá, salvando a cara, a retirada da meirande parte
das forzas norteamericanas e das dos seus
aliados occidentais. Elementos para a negociación poden ser unha partición de Kuwait
que salvagardase os intereses estratéxicos
de Iraq (acceso ao mar, control de parte do
petroleo kuwaitQ, incluso pode-se plantexar
un referendo no que voten os palestinos residentes no emirato. Ademais acordos sobre
o precio estável do petróleo e conferéncia internacional para a solución dos problemas
da zona. Como un dado de.cisivo ternos que
valorar a determinación iraquí e calquera responsável mundial que seña realista ten que
ver craro que Kuwait está definitivamente
condenado.

•Con motivo da celebración da Asamblea anuaí do
Fondo Monetário- Internacional (FMI) está convocada
unha prote~ta irternacional o 28
de Setembro '.'contra o FMI e en
solidarídade co Terceiro Mundo".
O Fondo naceu en 1944 a iniciati'va de vários paises ocidén..
tais -e ho~e agrupa á meirande
parte de, paises do globo. Entre .
os seus fins estarían os de facilitar :asisténcia finacieira aos governos e tamén a concesión de
prestamos para manter a igualdade entre as moedas
.. do mun- .
d o.
.
Os votos de cada pais están
en función do capita1 aportado.
Oeste modo os Estados Undios
c9ntan con 179.443 votos (o
19',29%), o Estado español .
13.110 e Portugal 4.016.
. · O. fMl .adoita a impofjer duras
·condicións para ~ concesión dos
seus préstamos: apertt1ra ao capital internacional e desr:iaciona1izaCión da economia·. Supresión
· . de subvencións a produtos de
primeira net:esidade, sanidade,
transporte etc .
. . O Banco Mundial, criado dous
anos despois do Fondo, leva á
· prática a. política intervencionista
do FMI. Eles son· os encarregado.s de desenvolver proxect0s,
· denominados de cooperación,
q1,1e fac~itan a exp[otación salvaxe e unha alta rendabilidade, ne. cesária para que o páis poida cubrir os intereses da débeda. ·
Na Galiza suniouse a esta
campaña · o Colf!ctivo Xenreira,
mernbro da Coordinadora Libertária Galega, coa divulgación de
panfletos informativos. "Chámanlle austeridade á fame e cooperacióf! á venda de armas quí-micas. E o terrorismo do -diñeiro"' afirma este grupo.
o

Cola ante unha panadelrla en Iraq

Cfoto superior). Abalxo exerCrclo coñ annas qufmlcos

• Trinte e seis millóns de
pesetas é a.cantidade con- .
cedida pola Xunta para-.

xeopolítico que abranxa Iraq, Síria, Xordánia Alemáns sen que os EE.UW. xogaran un pae Ubano, un conxunto árabe comenente- pel relevante fixo ver que xa non habia su-. . · obras.de pintura, cámbio d_e pormente estendido desde o Mediterráneo até . perpoténcias, a pr~enté crise confirma iso
tas e caldeira da calefación ao ·
o Golfo Pérsico co que o mundo terá que nidiamente. EE.UU. non ten os meios econóCotéxio Público de Rodeiro. Este
contar.
micos de execución das suas políticas de · centro recebeu xa nos últimos
hexemonia "frente a afirmacións apr~suradas ' anos subvencións de 1o e 8 mi- .
llóns de pesetás para obras di:Os efeitos da crise nunha polftica autó- ·sobre·o papel USA como· xendarme mundial
versas o que non deixa de connoma europeia. A Europa dos povos que e única superpotencia. Cómpre rachar o veo
trastar co seu estado.
se vai facer con Rúsia e non contra os da apariéncia e albisca o sentido dos tempos
A realización das obras interioEE.UU. pero sí sen eles, proceso no que futuros. Hoxe xa non hai superpoténcias. As
USA non ten poder de decisión pero que na- preslóns USA serarí cada vez máis perfeita- _· res corresponderá á empresa In·
deza de Lalín e as interiores a
'COMPRE NON
turalmente non ve con bos ollos, leva a que mente resistíveis/_
Sarmiento de Sillada. O director
Norteamérica aproveite as crises mundiais e
SOBREVALORAR A INIMIZADE concretamente
do coléxio é Manuel Lamazares,
ista para impor un liderazgo
'/\ ·NEGOCIACION E A UNICA' alcalde tamén de Rodeiro desde
ACTUAL ENTRE SÍRIOS E
e unhas políticas que non corresponden aos
hai 25 anós.
intereses europeios e aos procesos políticos
!RAQUIS. POIS ESTÁN .
SOLUCIÓN. SEGURAMENTE
O interés por este centro con~
que
teñen
lugar
en
Euroásia.
Tenta
asi
revitaDESTINADOS A SE ENTENDER . lizar organizácións como a OTAN destinadas
NON SERÁ-IMEDIATA.
trasta co desinterés por outros
NUN FUTURO MOi PRÓXIMO,
DESPOIS DO ESPECTACULAR da.zona, tal seria o caso do Maa desaparecer, o que lle permitiría a-Norteanuel Rivera de Lalín, cuxos direcmérica, botada de Europa pola porta, -entrar _QESPREGUE MILITAR, PERO.
POLAS
SUAS
__C_O_N""'--V-=-E="'-RX~É-=-NC...=-:1'--"-'A;;:;_S_D_E__ de novo pola fiestra. Nemb~gantes esta estores non son afectos ao Partido
tratéxia USA está condeada a meio prazo a · SO ·DESDE ESA PERSPECTIVA .Popular de Guiña, protector inNEGOCIADORA SE ENTENDE .discutibel da zona e quen hat moi
non ter éxito. Moitas das reaccións favoráINTERESES E SITUACIÓNS
días (ver número ante·
beis
á
intervención
americana
no
Golfo,
o
seXEO-ESTRATÉXICAS'.
O ENVIO DE FORZAS ÁRABES' poucos
riorl conseguia reunir a tres mil
guidismo de moitos países eúropeios, son
persoas en talín no .Congreso
fenómenos de transición eorrespondentes a ·
comm,<;al do ·partido.-.
O
unha situación provisional na que morre unha o papel ~a ONU. É previsível a potenciaAexurdlr de Mesopoümia e unidade ára·
be. A t)istória dos poderes mesopotámicos ·época e nace outra, pero o futuro ve-se 9on ción do seu papel e a reconducción d~s cri- .
é unha história en dentes de serra, periodos claridade na postura firme ~ decidida. ·da ·ses mundiais ao seu ámbito o que é tremen.
.
Unión Soviética (respetuosa co direito ínterdamente positivo. Esta potenciación do pade grande esplendor e de grande decadéncia
•
Radioactividade
en
Tanacional
mais.
qt.ie
'
descarta
o
emprego.
da.
pel
da
ONU,
a
eficacia
da
sua
acción
e
a
con solucións de continuidade tremendas
·colectivo
boada. . s·egundo
aceitación internacional da mesma esixe a
que poden durar case un milénio. Despois da .forzá, na declaración conxunta US-CEE, na
Ecopacifista "Xevale", que perpolitica matizada de Fráncia, no mínimo padesaparición do direito de veto hoxe recoñelonga decadéncia do periodo Otomano e copel xogado por Ale.maña na crise, no fracaso
cido a alguns membros .e provavelmente tence á rede de control de ralonial hoxe Iraq, pola sua povoación pola
dioactividade Redrad, na zona
parcial das presións USA). A nova Europa ou
unha regulación do papel dos micr9estados
sua riqueza petrolífera, pola sua base indusde
Tabóada. detectouse un .índie dos pequenos-estados,que poden afectar
trial e man de obra cualificada e pola deter- . Euroásia dos Pavo~ ten uns intereses espece de radioactividade "anormal e
cíficos aos que. corresponde a elaboración
os procesos de toma.de decisións coerentes
minación do seu liderazgo político, aparece
perigoso", segundo unhas medipoJa ON.U (lembremos que unha grande parcomo o lugar decisivo de renatimento árabe, . dunha política própria que non se corresporícións efectuadas durante este
de cos intereses -USA. Un dos éixos desa po- . te dos membros da ONU entran nasas catado que xurdiron políticas que permitiron a
mes de Setembro.
unidade da nación árabe e. o xogo do papel . lítica Europeia será' o diálogo · Euroárabe no · gorías).
O níyel detectado é de 251,4
que o capítulQ do petr,óleo x()gará un papel · 1
mundial a que ésta ten direito. Cartas decisi'7
milirems por ano, q que entraña
importante. El'.iropa despois qa crise seguirá
vas son as relacións con Síria (díxoo Miguel
.
Kuwait. O selJ corpo mater.ial (território, grave risco.
a necesitar o p,etróleo iraquL Esquece-se o
- Aflam, fundador do 'Baaz, Siria e Iraq xuntos
O causante 'da radioactividade
suministro a excelen.te précio a Fráncia dugrande pa~e da· povqación, ·recursos) que· pódeno todo), cómpre non sobrevalorar a inirante anos, éi"partir: de 1983, do combustível
dan no Golfo pero a ,gua alma inmortal (os non se sabe cal· é, especulándo- _.
mizade actual entre os ·governos sirio e iraquí
seus múltiples Kios) vivirán eternamente nos se cos pararraios radiactivos o_ú
pois están nun. futuro moi próximo qiante da _ por Iraq?- E .pode-se- afirmar sen vacilar que
do
·mesmo
xeito
que
o.
proce~q
de
unifica_
·
circuitos:·da economia mundial. Un fermoso . ,debido ás posíbeis · fugas de
converxénciados seus intereses e situacións.
o
-.
__
.
O Chernobil ou Vandellós.
ción Alemana levada a ·cabo entre Rusos é · .. trunfo·qo .espírito.- ·
xeoestratéxic~. Pode 'xurdir- así u'n~ espácio
~,,
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CARTAS
· MÁNIPULACIÓ~ XENÉTICA
Non vai mÓito tempo desde que
un home, ben coñecido por toda
a humanidade tivo unha gran
idea: a criación dunha raza pura
e perfeita e para iso escomenza
un proceso. de depurc;ición e se- .
lección, tamén moi coñecido por
todos, porque , non todos e~an
váttdos e por exemplo os xudeus
. e os que se opuñan á sua idea
constituian un 'impedimento a
esta magna evolución ·humana.
Foi así como a brillante id_
ea de
noutrora cé>nverteuse nun avergoñante lastre para todos aqueles que xirar11os baixo a denomi.nación de "humano". Pero ainda
-asi - esta aberrante teima pola
perfección ficou aboiando n·o
._maxin dalgun humano preocupado pola evolución dá sua raza e
esta volve tomar consisténcia
nos anos actuais. Claro que, salvando as · distáncias, estes xa
· non son tolos, nen asasinos con
tendencias . nazis, senón que
agora; amparándose na ciéncia
son os veladores-do prógreso.

xost LOIS

recido polo .emprego de termos
coma "invasión", "fluxo", "maré",
etc. Non estamos a falar de política de inmigración, que é outro
tema, aínda que· Europa sexa, en
palabras de A. .Gala "O resultado
· de aberturas sen límite" e de
misturas dos diferentes povos
que a emiqueceron ao longo da
sua história. Tampouco é cuestión de ter medo as inmigrantes,
económicos., pois non é ese q
tema, o falar de refuxiados políticos. Na re$olución dos problemas dos primeiros está a cooperación económica para pór fin ás
diferéncias · Norte-Sul, mentres
nos segundos talamos de Direitos humanos. Nese senso o problema dos refuxiados é unha
proba á saúde moral, política e
de solidariedade dos cidadáns
europeus. Non podemos olvidar
que até non hai moito eran _os
españois quen tiñan que buscar
o refúxi.o noutros países. A solidariedade non só se agradece
"de boquilla", senón que debe
praticarse. A raíz do éxodo deses 14 millóns de seres humanos
está - nas violacións de direitos
humanos e hai que reníedialo.

Fraga cos ministros de ,Felipe, .
non é Namíbia, non é a frota conxeladora, non é a última tractorada, non é a nova "imaxe normativa" de Méndez ferrín, non é
a concesión da medalla Castelao
de Augusto Assía. Non é. Non o

é.
A poesía, o mi/agre do mundo
Sen berros, sen ira, Pimentel,
á sombra do aire na herba, descobriu o novo artilúxio. Non serve para correr a grandes velocidades, non ten un disco duro,
non ten parada de imaxe, non é
"light" nen combina con ron, non
require investimentos de 3.500
millóns, non é voluminosa nen
desfruta ondas gastronómicas,
non calza zapatóns, non precisa
caladoiros, non precisa conxelazóns, é branca como o leite, non
precisa segunda forma de artigo
e a cruz gamada non lle di nada.

É lixeira, baixa en calorías, sen
conservantes nen colorantes,apta para diabéticos, recomendada
a todos os públicos, a calquer
hora do dia ou da noite, só ou
con xelo, natural, sen borbollas.
A poesía é o gran milagre do
·Máis unha vez coma os seus ·
mundo
antergos e pQr esa grácia ou ca.:
Sentirás-te mellar, afrouxara a
paci.dade reprodutora da niuller
É hora de abrir un debate nes- corda "stressante" que te abata,
seremos nós, os nosos carpos (o
. te sentido na sociedade, co fin
ces nun pasado non moi ·1onxano 9om de celulosas, altíssim~me~ de que non aparezan atitudes in- arquivarás esa odiosa xaqueca,
único polo que se interesa o vadician que· as mulleres non .tiñan
te contaminantes (nom ha1 ma1s tolerantes ou de rexeitamento o ar voltará ao teu peito, recorón) q mero empregado para o
seu ·grande proxecto. Primeiro 'alma. Moitas 'hoxe escolle mellor - que dar,;.se umha volta por Pon~ cara o "extranxeiro", metendo a brarás a levedade do teu ser e
os soños de medo deixarán de
será a eleicjón de sexo e sere-· un corpo ceibe condenado ao.in::- · tevedra para comprova-lo).
todos nun -mesmo saco. Con
ferno que carregar cos nenos
Por último, a planta9om de eu- cifrs na man, España concedeu atrapar-te. Nas tuas toscas mans
mos nais de_ varól}s (quen- se
non desexados ainda que teñan
caliptos de jeito massivo ataca . 248 estatutos de asilado (conce- afiarás a luz do teu sangue. A tua
muda por un negro nos Estados
títulos imortais par~ ~bjtilcf s
indirectamente a nossa- cultura, · sión graciosa por motivos huma- frente de seixo pulirá-se até case
Unidos, queri· se muda _por unha
City -o novo n.ome do ceu,- ~etam intimamente ligada a ·especí- . nitários) de 1.183 solicitudes e só facer-se lua. Non terás que es· muller nesta sociedade patriargundo Vatic.an Pres_s.
D · fica e ricé;i natureza galega, aju- 6 (sí leron ben, 6) de 2.721 solici- coítar as últimas declarazóns do
cal). Logo virán os ollos .azuis, os
Conselleiro, ner¡ facer unha insddus nietros de .alto e por fin o
CARLOS· AMARO · dando a que se cumpla a amea- tudes de estatuto de refuxiado
(Madrid)
9a que sofre de acabar por mo- político. Un pergúntase onde tancia para talar con Ela, nen
coeficiente de intelixéncia enderrer ou ficar reduzida _aos' livros e está a tradición de solidariedade _c ompulsar a fotocópia, nen a dexamais ácadado por nengu1,1 ·ser
museus, fóra do meio natural em de España, pero decátase que clarazón xurada, nen sumar-lle
vivo. Triste panorama. Se a couEUCALIPTOS
!VA, nen mandar o "fax", nen
sa non result~ e o novo . ser ·sai
Eser.evo·esta car;ta simplesmente que nascei;J e se enriqueceu. ·
se pode facer algo. En outono o mandar a tomar polo cu ao jicho
con algunha e1v~ non pasa-nada! _ .__para apoiar a loita da plataform_a
Parlamento vai ter que discutir a ese que me anda tocando os--·
para alg~ se, inventaron o do
p~a .a Explota9om Racional do . Coido que hai razons abondo Convención Europea sobre a DeNon! Todo isto xa o ten fefto o
_aborto. (rnng~,en se traga cr da
Monte contra a eucaliptalizac;om, . paraJecha9ar de 'torma enérgica terminación do Estado Responpoeta por ti, para ti e máis para
nosa hberac1on) porque o novo
pois acho ·que ~epresentam o os eucaliptos, algo que até hoje sábel do Exame dunha solicitude
o mundo.
ser non ;t~n cabida nesta nova .que devesse ser a lo ita de fodo · nom ocorreu com suficiente fór- de asilo, sinada polos 12 (agás
Deixa-te levar, o "Tour opera. um povo, o galego, que semelha 9ª- Porisso apoio a ioita da Pla- Dinamarca) en Dublfn en Xuño
·era de x~rnos.
tor" escollará o roteiro máis
taforma
no
meu
nome
e
o
do·
pasado. A organización indepen- apropriado en cada intre; relax,
nom se deqatar do que n~ jogaCorren rumores, non sei até
mos todos coa admissom ou re- grupo" ecologista ao que perten- dente de direitos humanos Am- intriga, ambición, aventuras, no·. que ponto certos, de que o señor
feitamento dos monocultivos, de 90, oferecendo a nossa ajuda no nistia Internacional (Al) expresou vas sensacións, desconcertantes
O a sua preocupación pola falta de
Hitler non era o que se di de pura
eucaliptos esta vez. O euca_lipto que poidamos. Gra9as.
imaxes, todos os elementos imMAUR(CIO
CASTRO
LÓPEZ
garantias da Convención na pro- prescindíveis para unha viaxe
caste, ao parecer sangue xudea , nom supé:>m umha anédota, um·
Membro de Filhos da Terra
percorria as si.las veas. Mágo~
mal menor peran(e a deforesta·
(Ferro!) tección aos solicitantes e expuxo
apaixonante.
publicamente as suas preocupaque este vello e aqhacoso plane9om, um problema alheio a gen-.
A bandeira da esperanza, a luz
ta teña a vida contada porque
te qlJe vivemos nas cidades ... DIREITOS HUMANOS
cións, entre as que están q temor df!J teu sangue, o monte máis
eses que pretenden .criar os .se...
Nom. O eucalipto na Galiza su- E REFUXIADÓS
ás· consecuéncias da implanta- alto, as estrelas, as rosas invisí.
. .
ción dunha política comun de vi- beis da noite, a .fua linguaxe vulres tan fabulosos téñ~no ferido
pom um ataque a nossá econode m9rte.
o mia, a nossa n.atureza e·a nossa Segundo cifras ,do Alto Corh1s~o- . sados que impida que ttsa xente gar...
nado da ONU p~ra os Refux1a- · aceda ao proceso de determinaEVA VENTIN LORENZO
·CUitura.
Na illa das palabras os .paxados (ACNUR), ha1 hoxe .no mun- ción do estatuto de asilado/refu(Vigo)
voan con ás de altiplano. As
A nossa economia, porque a ao 14 millóns de persoas que _ xiado, pasándolle responsabili- ros
praias onde baten os versos figozan
~ese
estatuto.
Son
h~dade
de
permitir
a
viaxe
a
emC.E.E., .Estado Espanho( e Xurita
can desertas para a tua presende Gálicia querem de!=)rnantelar mes, mulle~es e nenas perseg~1- pregados de compañias aéreas,
za.
XUIZOS ·CONTRA ABORTISTAS
do~
en
razon
.da
.sua.
~~ª·
nac1?cp
risco
de
que.
esas
persoas
soas no'ssas auténticas póssibilidaNon te decatas de que se moveu
Son os xu íí:os contra as abortisdes económicas como . som o . nahdade, crenzas pol1t1cas ou re- fran violacións dos seus direitos o silénCio?
tas ·como un· reloxio sen tempo,
li~io~as,
vítimas
de
violacións
de
produto
de
persecucións.
Pode
aprm.Íeitamenfo das espécies ar-:No vello armazén dos inventos
detídas as .agullas · nunha data . vóreas autóctonas, sectores. lác- d1re1tos ~umanos a causa das participar neste debate apoiando
fuáis antiga que os castros celas teses de Al escrebendo a onde se arruma a memória ·do
t~o. cárnico 1 peixeiro... E fazer- . qu~ deber?n abandonar o s~u
tempo, non áchei os últim9s· motas. A imaxe é sempre a mesma:
nos dep~nder dos forricalhos pa1s de onxe. En Europa e_stan Xosé A. Souto Paz, X. Díaz F.ordelo$ que nos oferecian o disfrua xente que dixo non aos con_que nos ofere9am;. Assím, pre- 750.000, o .5'3 do total, polo que nas e M.A Varela Pérez. ás Cor- ta de novas sensacións. Tan só
dóns, ·os mesmos que botaron
Plaza
·de
las
Cortes
.
s/n,
non
c_
o
mprendo
ese
medo
favotes:
tendem· trocar Galiza num granun vello libro 'desafiaba a miña
fóra todo o amor que non es~ive
de eucaliptal .ao servizo das celu- •.....:.-----------------, Congreso de los Diputados.
curiosidade. Ao abrí-lo, como un
se abenzoado pola igrexa ponse
losas que, mais qu~ dar postas
-28071-Madrid. Paga a pena. D
salaio, as miniñas dos meus ollos ·
. _agnra a. berrar palas almas; dos
VISO AOS LEITü'FlES
de · trabalho, quitam-o~ como já .
ALBERTE ESltVEz
enchéronse en toda a sua imenfetos ·de catro semanas. Non é
passou em Pontevedra (ao matar
(Vigo)
sidade. Un pensamento asulauntía novidade: desde q dia que
a ria).
.gou o meu universo. Era a deso Papa outorgou · alma os cans,
Prégase aos leitores que as
POESIA
coberta do último adianto praás borbo'letas e aos bois andan
Ataca também a nossa naturecartas enviadas r:ion superen
Non é o novo modelo Renault centeiro que me mergullaba nos
as almas das bestas como
si- ' . ~~ porque" o monocultivo éinpoas 30 liñas mecanografadas. - Super 5, non é o novo ordenador seus subterráneos.
___,,
nais do Corte Ingles: ·1ampexanbrece a- t~r.ra, acaba coa grande
A red;;ici(m resérvase o direi- .
PC-3498 ·de IBM, non é a nová - A poesía é o -gran milagre do
do todo o dia de Lus ao Dominvariedade de espécies da que
.to a resumir aquelas que .su- · cámara de video de Sony, non é mundo
gó. Estas- verbas nada din do didisfrutamos até hojee supom um
peren este espácio. As cqro novo anúncio de Coca-Cola,
reito das ml!lleres para facer xar- . novo atropelo do home ~1erra
tas ·deberán · ·incluir o nome,
En galega, máis do.q~e un. mí-.
non é a campaña contra os indin ou qaroere con seus corpos; · . , nai, levando-nos cara ao deserto
D.
enderezo e .o nº de D.I. do
céndios da Xunta, non é o último lagre. Moitó máis.
nesfe senso non . dubidamos en
(ao secar o solo e motivar incenasinante.
.
o . iprémio Nobel de Literatura, norí'
SANTIAGO VELOSQ TAONCOSO
esquecer que esas mesm?s vodios). Ademáis, conleva a ubica- é a maratón de entrevistas .de
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· A ·eleición dlin conservador poderia provocar dilnisióru:> no Consello da_Cultura

Filgueira Valverde e Antón.·Salltamarina,
nOmeS que máis sOan para sustituir a Piñeiro
•

XAN CARBALLA

' A eleición do sustituto de
Ramón Piñeiro na
presidéncia do -Consello
da Cultura Galega
mobiliza diversos
intereses internos nas
cüstintas familias que o
compoñen. Xa na última
eleición de vicepresidéncias, a
candidatura de Maria
Xosé Rodríguez Galdo,
destacada figura do PSOE
na Universidade,
conseguiu imporse por
unha exígua marxe dun
voto, á de Xosé Ramón
Barreiro. A primeira cita
deste pulso será o
vindeiro 5 de Outubro en
que se elexirá unha nova
persoalidade para formar
parte do Consello. Entre
os nomes que soan para
ser eleitos posteriormente
como presidente soan os
de Filgueira Valverde e
Antón Santamarina.
A sustitución de Ramón Píñeiro
nos diversos organismos culturais e de longa tradición galeguista está a preocupar e a mobilizar a diversas tendéncias da
intelectualidade galega. Galáxia
e Penzol tíñano como peso pesado dos órganos directivos. e
nestas duas institucións correlacionadas, a desaparición dos
fundadores e a ocupación como
accionistas de herdeiros alleos
ao significado fundacional inqueda aos restantes membro ,
unha operación na que estaria
colocando as suas pezas o
PSOE . Pero é a necesidad e de
elexer novo presidente do Consello da Cultura a que ten desatado unha xorda batalla interna.
O Consello. criado en Xullo do
83 en desenvolvimento do Estatuto de Autonomía, ten por lei
unha composición de vintecatro
membros (ver cadro), dez dos
cales son eleitos como "persoalidades destacadas nos campos
da cultura" e os demaís representan a diversas institucións.
As entidades representadas son
moi diferentes e comparativamente algunhas delas apenas
teñen existéncia social. Entidades cuase unipersoais, ou sirnplesmente elitistas, sen proxección sobre Galiza . Que leitores
pode ter Compostellanum como
órgao dos estudos xacobeos?,
unha entidade criada polo Cardeal Quiroga, unida ao Centro
de Estudos Teolóxicos de Santiago, cuxa revista apenas receben unha dúcia de persoas. Qué
significación teñen a Académia
de Ciéncias ou a de Xurisprudéncia e Lexislación?

Unha alternativa de
cámbiq?
Os sete anos de vida do Consello, estreitamente vinculado á
conceición conservadora e de
sentidiño do próprio . Piñe_iro,
füm deste órganismo unha peza
cuase inoperanté, á que o pa.s ado ano se intentou inxectar sangue novo coas ent;radas do xoi- na1ista Manuel. -Rivas e do filólo-

.

•Festival Intercéltico de
Moaña. Esta fin de semana .' 29 e 30 de S.e ternbro- celebrarase en Moaña o xa tradicional
festival celta, única mostra actual deste tipo de música na
Galiza, unha vez desaparecido o ,de Ortigueira. Ail1da que con
dous meses de retraso respeito
ás datas de anos anteriores, o
Festival. apóntase o tanto de
traer a unha das figuras sobranceiras. da música celta: Alain.
Stivell.
O

• Xurados dos prémio11
de ·Xerais. A editorial afincada en Vigo · fixo público os nornes dos compoñentes dos xurados dos seus piéril:ios de novela
nqrración infatil e xuvenil que
·se fallarán e entregarán a noite
do 10 de Noyernbro en A Coruña. No Hotel Finisterre .Manuel
Caamaño Suárezs, aparellador e
expresidente de o fachb , Xaime
Santomé Ferveriza. mariñeiro,
Xosé Varela, xornalista, Xosé
Lois Blanco Vázquez, hosteleiro
Ramón Vida1 Romani, xeólogo
decidirán, baixa a testemuña do
secretárid, Méndez Ferrin o galardón do millón de pesetas entre 9 novelas.
"
Para o Merlin, AnXela Santome, estudante de 1º de BUP, Brais Femández, de segun_d o de
BPP, Miguel Vázquez . Freire,
Consuelo Varela e Carmen Soto
Carballada, actua,ndo ·pala editora corno secretária Helena Pé:::.
rez .-O·
•Galiza no Tempo. Defini- /
do pola Consellaria como o seu
máis ambici0so proxecto o certo
. é ·que se preternnde mostrar. a,o
público l,lnha boa parte das mellaras obras da n"qsq. história da
arte, moitas ·das cales non tiñan
saido apenas das suas lugares
de orixe ou anónimas en coleG.cións privadas ou do eXterior,
clinha"·gran incidéncia de propriedades eclesiais. Aproveitando ·a realización da mostra a
parte do Mosteiro de San Martiño Pinário coñecida como As
Tullas está sendo reabilitada e
será convertida no futuro en.
zona de exposicións, museu ou
arquivo .· A· exPosición ·propriamente dita do conxunto do proxecto será inaugurada a meados
de Decembro." e lévase traba~
Jlanqo nela ~esde hai seis me. ses.
· O Corñ.isário X.efe da ~xposi
ción é Miguel Anxo García e o
o~zamento é para ·exercí~io do
1990 de 300 rnillóns e · outros
tantos para o 1991. aos que habera que engadir os dos exercíO
cios até o 1993.
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Fllgueira e Sa~marina, albíscanse como candidatos a presidir o Consello da Cultura.

go Antón Santainarina. Nestes
sete anos o Consello viviu as dimisións de Isaac Diaz Pardo e
Xesus Alonso Montero, ambas
coincidindo eo polémico regreso
dos restos de Castelao, e conviviu coas criticas á sua falta de
definición ou escasa enerxia en
momentos importantes para a
nosa cultura (recurso do Governo Central ao Constitucional
contra o decreto do galego no
ensino ou decreto da Xunta
para a isención do galega) . A
prudéncia e o critério político de
acomodarse e non incomodar
minimizaron as accións duo organismo cunha importante do:
tación orzamentária (máis de
cincuenta 'millóns), ampliábel,
que nalgun dos anos non se
chegou nen a gastar completaménte. A preséncia na nómina do Consello de persoas de
avanzada idade e o desexo duo
grupo de mernbros de conseguir
unha renovación profunda nos
modos de actuación, poden entrar' en colisión e mistúranse
con intereses de control político.
Nesa onda sanan os nbmes de
Filgueira Valverde nun senso e
de Antón Santamari.ña no outro.

-N ecesidade de ampliar
A composición do Consello non
é pechada segundo a lei e pode
incorporar a novas entidades no
seu seo. No texto especificase,
"para isto será preciso abrir
unha información na que se
xustifique a conveniéncia da in-corporación. A incorporación requerirá a maioria absoluta dos
rnembros do Consello". A unani- midade detectada nesa necesi, dade de ampliación, que iría
para moi adiante segundo as
nasas noticias, chocaría coa necesidade de estabelecer un critério de admisión. A preséncia
de organismos vivos e de gran
proxección social, como a Mesq
pola Normalización Lingüística
ou a Federación de Asociacións
Culturais, de entidades -pedagóxicas, ou doutrrn:¡ organismos
(Asociación de Escritores ou
Funcionários pola Normalización._ Lingüística). , asi cqmo de
persoas vencelladas a campos

da cultura clamorosamente ,a u. sentes (mús.i ca, teatro, cine, artes plásticas,. .. ), e sobretodo a
necesidade de aglutinar institucionalmente un amplo arco
ideolóxico-pqlítico no organismo, poderian ser alguns dos critérios irnprescindibeis nesa renovación que quizais debera
contemplarse antes da nova
eleición ou como tarefa fundamental do novo presidente.
CJs actu<;ris representantes, a
título persoal· ou institucionaj,
teñen perante os cidadáns galegas unha importante responsabilidade e non poden permitir
seguer nunha representativida.de np. que. son inoperantes ou
na que é · sesgada a preséncia
do país. Menos parece que pódan · permitir ca. seu siléncio -a
designación de · cargos e representantes só por motivos de in- ·
triga . e . de compromisos entre
sectores que devóran orzamentos sen incidéncia na sociedade .
O

24 nemes para·un Consello

de Estudos Galegas); Ramón
Vic~presidéncias: Maria Xosé
Lorenzo (Instituto da Lingua),
Rodríguez Galdo e Xosé Antón
A eleición é delicada porque
Santiago· Nogueira
Romero
Garcia Caridad. S~cretário:
a persoa que encabeza o Consé(Académi~ de X,urisprudéncia e
- X.M. González Reboredo ..
llo -a Presidéncia de Honor coLexislación) ; Francisco Río BarEleitos· en representación de , .
rresponde ao Presidente da . entidades:
·
ja (Inst. Padre Sarmiento); Uxio.
Xunta- non elixe a sua equipa
Joaquin Árias e Diaz de Rábago · . - Romero Pose (lnstituto de Estudirectiva, e a execut.i va· compódos Xacobeos) e Ernesto. Vieitez
(Fundacíón Barrié}; Carlos Casañena presidente, -secretário e,
Cortizo (Academia de Ciencias).
res (Real Acadérnia); Francisco
cando menos, -un vicepresidenPersoalidades de·stacadas: '
Diaz Fierros e Ramón Villares
te. Como dicia. un destacado in. Víctor F. Freixanes, Xosé r Ra(Universidade de Galicia); Maritegrante do organismo "é ,:noi
món Barreiro. .Antón Fráguas,
no Dónega (Fundación Penzol) ;
preocuP.ante q. eleición, por.~e
Pedro de Llano, Manuel Rivas,
_'Franciséo Fariña (Museus de ·
se trata du:qha persoa que vai
Maria Xosé Rodríguez Galdo.
Galicia); Xosé Filgueira Valver- .
ser .bandeira · e símbolo. Non
Antón Saritamarina e Andrés
de (Patronato Rosalia),; Xosé _An~
descarto que poda haber dimi- ·
Torres Queiruga.
O
tón García Caridad (Seminário
SiÓnS' se a eleición SUpÓ;-• un_
paso atr~s" .
·

o

•Congreso Inte...rnacional
da Cultura Galega. Do 22
ao 27 de Outubro terá lugar· en
Compostela este encentro mul- , _tidisciplinar, agrupado en conferéncias, -mesas redondas e ponéncias que abranxerá os cam.:.
pos da hlstória da Arte, História. Imaxe, Teatro, Xeografia;
Antropoloxia Cwtural; · Língúa
Galega, Literatura Galega, Mú. sida .e Médios de Comunicacion. Nalguns casos o debate
vaise cinxir a unha mesa redan. da (Imaxe, teatro, ·Música e
. Meios de Comunicación). anunciándose unha nómin·a de ponentes bastante nutrida: Carmelo· Lisón, Carlos Reis, Kathleen March ou Clarinda de
Azevedo, so~ algun~ dos/as estudosos/as que se desprazarán
desde fóra de Galiza.
O
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-· • C._eLSO LÓPEZ PAZOS

Cando. $8 chega a Bos
Aires hai algul)has causas
de abrigado
·
cumprirnento. Ir,;_o xoves
c~a ás 3, a dar v..oltas ·ao
Obelisco que preside á
Praza de maio. Ali, nun

CULTURAL
.....

movirnento constante e ·
pontuaI desde hai 13
anos, as nais dos
desaparecidos lembran
constantemente qlie -o
povo non esquece aos
seu~ fillos. Con e las hai
. que estar para berrar p0la xustícia,. Pódese tamén -ir

Hugo ·Roc:lind,

J

••

ao bairrQ da Boca, ponto
11eµrálxico .da emigración ·
italiana e. museu vivo do
espírito latexante dos
·porteños . .San Telmo ou o
"11" son zonas tan:lén a ·
respirar e qµerer. , Cando ..
o visitante é galega ten
que- ir ? Feder?ción .de

-Sociedades G?}egas, alá
na rua Chaéabuco, -~
perguntar por Hugo
Rodino Lalin, barbad9 e
ororido ptofesór de.
história, de orixe galegosefardi e ptobapelmente
unha das máximas . .
autoridades sobre a

¡

emigración galega na
· terra do Che Guevara.
Adicto ápsicanálise e ás
camisas ·africanas, _R odino
é gran conversador e
espléndido anfitrión de
todo galega despistado
que chega por aqueles
lares .

historiador da emigración galega na Arxentina

~" 'A ·colectividade ·galega en·Buenos Aire$. era case únanimemente rep\ililic8na'
"A min serripre me interesou,
por ser filio de inmigr8Jltes miña nai galega, meu pai italiano-- o terna da im~igra~ión e
en. pqrticular Galiza. Comecef '
na biblioteca do Centro Gale'go,
e observei fando estaba coa
equipa de Sánchez Albornoz da
História de España que o mandnq.l era Galiza, e a min entusiás- manme bastante as causas mar- . ·
xinais. En de.finitiva interesába.me máis esta marxill...alidade que
a orixe .dos galegas. Comecef
epa História Medieval
desde
ali enganchei coa realidade-dos
gal egos de Buenos Aires, e xa
n:ie metin de cheo coa emigración. · Este contacto meu era
fundamentalmente co grupo de ·
galeguistas na década dos 70
(Ber:_naldo Souto, Ricardo Flores,
Xosé Abraira, Emilio Pita, ... ). Eu
charlaba con éles nunha tertúlia
que facian no Bar Breogán, por frente do Centro Galeg0.
"E::¡_cribin artigas sobre o idioma galega e comecei a publicar
asiduamente no periódico da
Federación de Asociacións Galegas, pero a miña preocupación
xa s~stemática pala inmigración
cristaliza despois das I Xorna- das sobre a Inmigración Espa- ñola, no Museo Roca, no ano 87.
Apresentei un traballo sobre
como aparece a emigración galega-arxentina na obra de tres
escritores 'galegas, Emilio Pita,
Moises Dapresa -que perten-_
· cera á Irmandade Nacionalista
Gale.g a e ·á Sociedade Nacionalista Pondal- ·e Xosé Neira Vi'
las" .

como Barros, ·Ricardo Flores,
Moises Dapresa, Lino Pérez -a
quen despois expulsan- e sobretodo un intelectual moi queriqo polos pondalianos de Buenos Aires, Álvaro de las Casas.
Nacen e permanecen na federación ainda que tiveron tamén o
seu próprio local . Os pondalianos eran minoría , e tiñan o seu
próprio orgao de expresión, "A
Fouce"_ A Federación da rua
Mitre tiña menos actividade e
no 1936 vólvense a unir coa
guerra civil.
"A Guerra Civil aglutinou e
uniu a moitas organizacións,
porque a maior parte da colectividade galega en Buenos Aires
era republicana. A preséncia da
colectividade apoiando aos sublevados estaba nas asociacións
que se autodenominaban españolas, non galegas. Os que non
eran republicanos chamábanse
españoles: Sociedade Española
de Socorros Mutuos, Club Español, ___ "_
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Hugo Rodlno con. Rosa Puente, fllla dunha das figuras do 9l!lleguls'!'o na Arxentlna, Don Manuel Puente.

Relacións cos
galeguistas na Galiza

"A Pondal tiña relación con Álvaro de las Casas, publican as
FEDERACION DE
causas de Riscó e de Castelao,
ás veces mantendo distáncias .
SOCIEDADES
Pero a relación intenna comeza
GALEGAS NA
coa chegada de Castelao. CasARXENI'INA É-A-. O asociacionismo_da
telao procura non estar integrado en nengun grupo nen nenemigración ·
ENTIDADE DE
gunha asociación grande, e ins"Se tomamos a história do asoCARÁCTER MÁIS
tálase no Centro Orensano. Casciacionismo emigrante a Fedetelao era disputado polos dife~CADAlvIBNTE
ración é a que nace· cun carácrentes grupos e por iso non quiter fiáis marcadamente político.
POLITICO DA NOSA
xo estar en nengun centro granA vida asociativa naceu no 1879
EMIGRACIÓN'
de . O Centro Orensano era recoa fundación do Centro GaleInvestiagacións sobre a
publicano, e alguns como Blanga, que é o priineiro de Amériemigración
co Amor din que Castelao imca, e que só dura 13 anos, na
pulsou
os centros provinciais ,
Conscent~ do_moito que hai que
onda ideolóxica do pre-nacionaque naceran na Federación e
· facer por recuperar, e sobretodo
lismo gaJego, e desaparece.
que despois se esgazaran por
.conservar, parte dunha lJ.!stória
Despois hai intentos como o do
na Casa de Galicia, entre os que
problemas políticos. Da Federa' que nos pertence como galegas,
Centro Galaico, a Unión Gallega
está o seu artífice fundamental:
ción sae todo o que é actividade
Rodino envexa, en certo xeito,
que despois se convirte no CírAntón Alonso Riós. Nace con
ideolóxico-político e moita xena profunda atens:;ión que os itaculo Gallego e qlie, polo seu casentido anti-foral e anticaciquil,
te está ao tempo no Centro Gaijanos deron a esa parte da sua
rácter elitista, se vai opor no
e co tempo vai ir incorporando
lega
que é quen fornece atenhistória disprsa na Arxentina e
1907 á segunda fundación do
diferentes sociedades comarción mutualista .
proclall}a· a necesidade Ele adi.Centro Galega. Isto é un reflexo
cais, parroquiais e municipais.
"Que pasa coa fin da guerra e
car os maiores esforzos.a esa ta-·
político do que acorre en Galiza,
Coas diferentes situacións polia derrota republicana? Sobre iso.
_· refa restauradora. Desde o ano
porque a comunidade está moi
. ticas a Federación vai decanteño só unha pre-investigación.
1988 anima, dentro da Federavinculada coque alá suéede.
tándose e sofre divisións. No
Hai moita loita interna entre os
ción de Sociedades Galegas, o
"Desde 1900 a 1920 nacen
1929
rompe
o
grupo
nacionalista
O nacimento da
diferentes sectores, fundamenInstituto de investigaGións so- multitude de sociedades _agrupor . unha banda e o sociali~ta
t~mente se aglutiriaban na FeFederación
bre a emigración galega na Arpadas· por . cons;ellos de orixe e
por outra. Quedan así a Federaderación nunha idea anti-dictaxenti:qa e cun importante grupo
mesrilGpoi parróqllias, -con inte"A históI-ia da Feder_aciün é moi
ción de. Sociedádes Agrarias e
torial,
e foi sempre a agrupación
de traballo --no qu~ sobrancean
longa. No 1910 hai un prirneiro
reses en conseguir mellqras
Culturais da República Aixen.timáis combativa. Pero tarnén se
as mulleres- aplicá-ronse ao laintento, coa repercu~ióri <;la loita
para os seus lugares de nacina (con sé na rua. Bélgrano) e a
desputaban entre todos os secbor da conservación do patrimó- ·
mento. É cando se fundan so:..
agrarista de Galiza. Lence des·Federación de Sociedades Galetores o control político da Fede.. nio histórico da colectividade
de "El Correo de -Galicia" aban-,
ciedades como as "Pro-Escuela
gas de Buerios Aires (con- sé na
ración. Houbo secretários 'xegalega en Buenos Aires.. Arquideira a redención dos foros que.
-.de Bandeira" e outras moitas,
rup. Mitre): Na primeira están
rais, como Alonso Pérez, que na
vos, documentación: xomais,
vai ter un gran protagonismo na
,que inzél.ron Galicia dunha gran~
Alemso Rios , Blanco Amor e
década dos 40 conseguiu manfotografias, locais, . .. un labor
, colectividp.de. Coa chegada de
· de obra civil e filantrópica . Ou- Suárez Picallo entre outros, na
ter... un certo equilibrio interno
Í!Ilprobo en c·áJquer circunstánEmilio Rodal, enviado po)o Ditras asociábanse para criar unha
outra estaban o que fara primeientre as diferentes posicións,
éia e moito máis na deteriorada
sociedade agr1cola no seu ppvo,
rectório Anti-foral de Teis desde
ro secretário xeral, Ánxel Martípero
neutras épocas as asamsituación económica da Arxen· ou como a "Sociedade de Filias
Galiza, críai;;e un Comit.efl Rederinez Castro. ,
·
.
bleas son máis tumultuosas. A
tina . .
de Lalin" para· fundar un cemitécionista, organízase un grart mí"Na federación nacionalista, .
história da Federación manten"No 88 a Xunta deunos a subtin no Teatro Avenida, e aí porio no seu pavo, un cemitério
para entendemos, surxe un gruse aglutinada · até a morte de
v~nción para algun ttaballo, uns
laico por suposto".
..
demos sinalar a primeira agrupo paralelo da ORGA na Galiza,
Franco,
e cando desaparece a
3.000 dólares que non puideron·
"O Centro Galega nace no
pación da colectividade en tor.c_on aquelas tres figuras que cidictadura, a xente máis xoven
empregarse
exclµsivamente
no a unha loita política. Lence
1907 impulsado por Ramón Len. tei, e son os que envían a Galiza
ten uns interese~ máis culturais,
neste labor, e cos ·que mercace, que dirixiu desde o 1908 "El
apártase posteriormente· desta
aos futuros deputados Suárez
de investigación, e non poden
mos material de arquivo funda~ ·
Correa de Galicia". El era · un
loita cando en Galiza se pasa de
Picallo e Alonso Rios; tamén naser, políticos, ainda ·q ue a Fedementalmente. Nese ano celebra-.
home moi .contraditório, rexio~
falar de redención a reivindicar , ceu a Irmandade Nacionalista
raéión seglie senda formalmenmos unhas primeiras xornada.s
- nalista e mauiista, e o Centro ·1 a supresión dos foros .
G_alega nd 1923, que no 27 vaise
te republicana" .
cuX-as ponéncias saen agora punace cun senso _elitista. Pero el
"Á Federación nace no 1920
chamar Sociedade Nacionalista
(pasa á . páxina 23;
blicadas ·ca título "Emigrante~
mesmo canta nas suas memóda idea dun grupo ·que se reune
Pondal, arredista, con ~ figuras
galega~.

A expeÍ:iéncia arxentina", con traballos· de xente de .
Buenos Aires e da Galiza"
'

rías - "Memórias de uÍl periodista", · un libro fundamental
para entender á colectividade-os problemas de arde ideolóxica
que houbo no Centro entre duas
terrdéncias : a del mesmo quería
qué fose un centro cultural e recriat~vo e por frente estaba a posición de Alonso Pérez que é un
impulsor da tendéncia mutualista, con prestacións sociais e
médicas. I.;ence explica como
nunha asamblea se discuten estas duas tendéncias e trunfa a
· de Alonso Pérez. O Centro Galega convértese nunha das asociacións mutualistas máis importantes do país e chega a·
contar con 80~000 sócios. Lence
quéixase de que o emigrante só
se ocupe do concreto e imediato, pero tamén se pode criticar
a postura de Lence, ante a si- tuación dun emigrante que non
"tiña ru.rudas sociais sistemáticas".
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A .cátedra de
Manuel Maria
Andando a Tei;ra

19

biduria dun xeito sinxelo, co
Nós pensamos qÚe habia que
nós, saber-dialogar, coa Naturefa·c er unha escolma moito máis
za, estar enraizado na nosa Te- . mesmo encanto e · coa mesma
· naturalidade coa. que se abre á
na como un. vello carballo e pocompleta e, por _suposto, estruluz unbq rosa ou un caiabel. Veseer unha gtande sensibilidade
turada en eixos temátiéos . Pero
laquí un libro exquisito". Iermoe unha cultura enciclopédica. E,.
xa que nóri se fiXo así, a nós
so, didáctiéo, para ler en pequedesde lago, cómpre ter tamén
· gostariano$ que se este libro reunha ollada lírica e nostálxica e . nos espácios de tempo e pafa
sulta un éxito se faga un segÚn. cunha . pluma fecunda, . clara e , reler $empre, incluso para endo 'volume ,coi: outros t~xtO$ que .
gfilolar aos qúe nunca nada le- . 1 quedaron na. colección do perióamena.
ron na r;iosa língua . Unha obra, . dico ; a cortesia portuguesa, as
A obra xomalistica de Manuel .
en fin, escrita con intelixéncia e.
Marias de Santiago, os vagaMaría é unha pro$a realmente
co corazón". Manuel Maria é xa
. mundos, os toliños, as tabernas
singular, unha xoia dentro .do
dos' grandes mestres <leste
e os Sf?dentos, da tribu, o "Gueperiodismo cultural gale.go, e,
xénero xomplístico-literário, o
delliñas", Ánxel Fole, O San .Raademais ; conforma un corpus li·continuador dese ·rico mosaico
. món de Villalba, ·a apaña das
terário dun irnenso valor · inforque en Galiza comezou a facer
patacas , o 'anticipo do te·s ta. mativo e instrutivo. Neste monOtero Pedrayo e que despois foi
mento, o casamento dos pa.xa- ·
llo de artigas atopamos a cultura
enriqÚecido pala pluma de Álvaros , o Pazo de Tor, o burro chano sentido máis amplo do terro CunqÚeiro e de Xosé Filgueimado Mochila, o primeiro día de
mo.
ra Valverde .
escala, etc ., etc .. Material, des. O "Andando a Terrá" é o trade logo, hai dabondo, e os leitoballo dun home que ama, e . coPi.. magoa é que neste volume
res agradecerían ben, sen dúbinqn se_ recolle nen a terceira
ñece profundamente este país e
da algunha, ~sta n9~a entrega.O
part~ do ·q ue 'Manuel Maria esas suas xentes, o labor dun eruMANUEL LÓPEZ FOXO
dito que sabe plasmar a sua sa- 1· crebett nas páxinas de ANT.

un

Os que somos leitores de "A
Nosa Térra" desde os primeiros
números botamos moito en falla
aqueles instrutivos artigos que
Manuel Maria e Felipe Senén
nos oferecian semana tras semana nas páxinas do "Guieiro".
Fumos moitos, sen dúbida algunha, os que aprendimos mil
causas do naso país lendo as
seccións "Andan do a Terra" e
"A arte e os xeitos" . As colaboracións dest-es dous ilustres galegas eran leccións maxistrais
sobre Galiza. sobre a sua cultura. as suas terras, as suas xentes e os xeitts de vida do noso
povo . Grácias a aqueles traballos de Senén e do grande poeta
da Terra Chá -este derradeiro
ainda segue o labor no suplemento dominical de "El Correo
Gallego"- fumos descobrindo o
noso país, abrindo os nasos olios
a esta nosa amada pátria,
aprendendo, en definitiva, a ser
galegas. Cada unha desas seccións era unha mina de información sobre o mundo galega,
unha cátedra de cultura galega
e galeguismo. E nós sempre
pensamos que ese valioso material había que recollelo rfün par
de libros. ou en tres ou catre volumes, e poñélo de imediato a
disposición de todos os leitores.
E por iso reivindicamos unha
escolma dos textos xomalisticos
de Manuel Maria hai xa rnáis de
tres anos, nun pequeno ensaio
que publicamos na revista "Follas Secas". Afortunadamente
outras persoas consideraron tamén a idea e, por fin, tras unha
longa espera, está agora na rua
o Andando a Terra de Manuel
Hartas Vilanova, e, por certo,
nunha mof coidada edición.
Non son moitos os artigas seleccionados por Pilar García Negro e Miguel A. Mato Fondo responsábeis da escolma-.
maís pésie a iso, o libro é un
verdadeiro tesouro. Esta é unha
obra fundamental para coñecermos mellar o noso país e a própria personalidade de Manuel
Maria e para aprender a via.xar
e a ver o mundo desde unha óptica galega. Através duns noventa textos Manu'ª-1 Maria lévanos ás tenas de Fisterra, de Outeiro de Reí, de Lalin, de Viveiro
ou de Sta. Marta de Ortigueira,.
a Floréncia, a Roma, á Provenza
e á Bretaña; ás San Lucas de
Mondoñedo e á roma.xe da Nosa
Señora do Faro; ao café "Carabela" e á taberna "A Boadense".
Neutras páxinas o escritor chairego fálanos tamén dos petos de
ánimas, dos vellos viños de Ribadavia, dos cacharreiros, do
cultivo do liño, da Noiteboa, da
queimada, dos magostos, dos
carballos e castiñeiros, da festa
dos defuntiños, dos nasos ventas ... E · non faltan, naturalmente, os amigos de aquí e de acolá
(Avilés de Taramancos, Miguel
Anxo Feman-Vello, Diaz Castro ,
Fiz Vergara Vilariño, Gualter Póvoas ... ), os amigos xa desaparecidos (con Ramón Otero Pedra-· '
yo , Aquilino Iglesias Alvariño,
Anxel Johan, Luís Pimentel, Gabriel Aresti, Salvador Espriu,
Carlos Varefa Veiga ... ), nen fal:tan tampouco persona.xes comó
don Juan de la Coba ou como o
gaiteiro de Soutelo de Montes.
·Naturalmente, para escreber
todas estas corn;;as e construir

unha deliciosa prosa fai falla coñecer a xeografia galega palmo
a palmo, ter unha curiosidade
por todo' o que está -arredor de
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.co vello ·sam Fuller, en ó can , profundos dram9-S psicolóxicos
branco. Máis unha vez -e non
e paixon;:i.is; o cerne aglutinante
son pol:lcas:._ Fuller fai unha pe- .1 do seu discurso estético e expresivo, A esta tendéncia co- ·
lícula que abéira Q modelo reacrresponde Variet~, película · dicionário e racista, pero que a
rixida no 1925 por Ewald Duambiguidade característica do
cineasta ianqui, distorsiona as , . pont -o mesmo ano que Pabst
'apariéncias nesta história dun . escomenzaba a corrente con
can branca ·preparado para ma"Barrio ·e máscara do placer" que ademais de contar con totar negro~.
dos ·as ingredientes temáticos
27 horas
do estilo, sinalaba un extraotdiMontxb Armendáriz ·sorprennário exercício de perfeición esdeunos a todos ·can "Tasio".
tética e narrativa en canto a utiDespois recuncaria con cartas
lización da cámara e da conce.90 governo basca en 27 horas,
poción da planificación se retire .
história dunha xuventude atraContou Dupont co xénio do-opepada polo interno branca da herador Karl freund, o talent9 mina que o cineasta basca 'lacomo guionista de Thea von
brou· en imaxes de perfeita. facHarbou e a colaboración como
tura: A película _pon é, porén,
actor do gran Emil Jannings . .A
unha fita só de "drogadictos",
cámara,' como .xa ocorrera en."O
senón que é unha reflexión soúltimo" de Murnau, volve a ser
:tlre un tempo e unhas circunsaquí a auténtica protaqgonista
táncias que abocan a certos indo drama e por prirneira vez na
divíduos p'olo camiño da "nada".
história do cine queda en "VaMágoa que . os xóvenes actores ' rieté" sistematizado o campoqtie dan vidá aos protagonistas
O
contra-ca¡npo.
da história -este foi o debut de
CELSO LÓPEZ PAZO$
Maribel Verdu- non den conXoves 27. "O can branca". TV-2. 22.15h.
.. vicción ás suas personaxes .
Luns 1. "Frankestein". TV-2. 0.30 h.

-~:Estudos ·

J·

demográficos·.
/

.._

~·

/
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Tres inillóhs de_
gálegos ·'" ·

Ca. título de Tres -Millóns de
Galegos(l>, a série "Galicia de
· divulgación" , (Uriiversidade de .
Santiago) publica un breve estui:io qe Hern-~ndez, Borge sobre
demograjia da G8.liza.
· A obra consta de catro capítul0s : características da, povoa- !'
ción actual galega, evoluCÍón
demo§Táfica, actividade económica e .contrastes espaciais. O . _Dous foto9r,mas,de V.arieté o mellor traballo de Dup0nt .
capítulo mái$ axeitado á especialidade do autor é· o dos conmando sen parar, cun . sorriso .
.dos inactivos de 1950 e 1986;
trastes demo-gráficos ·espaciais,
cruel que burlaba toél.as as nortáboa de agudo contraste da sicapítulo que enriquece con mamas anti-tabaco dos USA Entuación so8ial. O leitm .pÓderá
pas nun .anexo gráfico.
/
comparar este traballó c.o de X.
tón coñecirnos á verdadeira
O libro parece non ·ter máis
· M~got Channing -no film A11
Vence, ."Capitalismo é desem~
ambición que divulgar ci que os
about Eve de Mankiewcz....- ou
prego en Galicia" , para advertir
sucesivos censo's desde meados
non .SÓ . a diferente finalidade, .
á cruel Baby Jane. Todas as
· do s . x!x dan ·matematicamenboas películas que ·fixo poderaneste. de l..nvestigación, .a aquel
Ciclo Micha.el Caine
. te. · Debeulle .parecer :ao autor
se ver ha televisión nas semade divulgación, pero tamén para
Lago
do fracaso comercial que
que toqa- an~lise crítica deses
nas vindeiras.
·
O
constatar o grau de"desatención
supuxo "O dia dos tramposos",
censos e a sua p6rcentaxe de
ás investigacións eXistentes e ·
CARLOS AMARO
Josph L. Mankiewicz, colleu
fi~ilidade eran algo alleo ao -seu
que deberian estar subxacentes
unha obra Anthony Shaffer, avicometido. Este alonxamento de
en toda ·_ o:Q,ra ·divUigativa. .Tal
sou ao músico John Addison,
aspeCtos cientificas na apresen-.
como estíi este libro "Tres miconvenceu ao cámara Oswald
tación. temática é maior, se
llóns de galegas" danos a irnpreMorris e contratou a Lawrence
·cabe, · noutros aspectos do libro.
. sión de ocultación Q.e coñeciüÍivier e . a Michael Caine. Esto
Asi na introdución, pp. 11-19.,
mentos sobre os que se debería
·
ocorria
no ano 1971; un ano
lembra a demografia da Idade
'elaborar un tratado divti.lgativo O
máis tarde, do ·traballo de toda
Moderna.
CurÍósamente . só
FRANCISCO CARBALLO
esta equipa, saia Slenth ("A
· menciona os cens9s e ignora os
, (1) Hemández Eorge, Julio._ Tres Millóns
pegada"). O invento duraba 138
iongos traballos de Eiras, Saavede Galegos. Ed. Servicio de Publica·minutos: é dicer, máis de duas
. dra, Mallón, P. García, etc., etc., ·
cións ' da Universidade de Santiago· 'de
Compostela. 1990. pp. 202.
horas d.e "teatro filmado", que a
que dan unha imaxe diametralespesura e perfeición do guión,
mente aposta á que Hernández
a sabiduría de Mankiewicz para
apresenta e cartografia. O s .
mover as causas (suxe_itos e siXVII' é de expansión demográfifuacións) dentro dos planos e o
ca alta; os dados son incontro..:vertíbeis. Imaxes o leitor: ·.
irnenso oficio de dous mónsDados de Eü:as para ·o XVII,
truos da interpretación, trans1630. 560.000 h., densidade:
J orrnaron nunha peza de cine
._. 22h/Km 2'.
que se devora con fruición, case
I
.
1700. 1.000.00 h ., densidade:
con gula. Con;io sempre no autor
na -~
32h/Km2 '. .
de " 'O retrato de Eva", o diálogo
.•
A- isto. engade Eiras, e o me.se a palabra teñen un peso espemo 9s investig·a dores . comarcífico enorme en "Slenth", o
Mankiewicz, Fuller,
cais , a demostración, dun crecimesmo que o combate dialéctiDupont e -fillnendáriz co entre a ficción e realidade.
mento sostido · · desde 1630,
-Despois de VE?r o ciclo de Barba~aior que o correspondente ·ao
En "Slenth" estamos abalando
ra _Stanwyck, muller cunha per- .
A semana pg.sad,a foi a "Drácus.
sexa na primeira meta- ~
constantemente entre a verdade
sonaliO.ade de 'ferro ---quen · pola'; de Browníng a que inaugurade' sexa na segunda dé demoe a apariéncia, entre esa realiderá olvidar 'Seu · personaxe de .
ba un 'delo de cine de terror na
grafía estanca~
dade e o seu conhário. Wyke/
v,amp en 'Perdición de maestro
Hernández di: "aínda tendo
madrugada dos luns. Para na
Olivier cría unha cadea de fi.cde · Billy ·Wilder?- chega agora ·
que estamos ternos o outro títuen canta .a· dubidcisa fiabiliade
cións e de falsedades dirixidas
· . a televisión outro metal aínda
dos "Censos': · desta época, o
lo estandarte do xénero, Francontra
o 'seu rival, Milo/Caine,
máis forte qúe o ferro: estou .a
kestein de James Whale, proque non hai dúbi~a é de que se
co obxecto de humillalo. Porén,
talar de Miss Bette Davis.
dución do ·1931 que xunto coa
interrompe o cíecirnento ·máis
afinal, isto vólvese contra el, e o
anteríor, tamén do mesmo apo,
ou menos moderado coñecido
Sen ser sexy coina Marilyn ou
que Wyke escomenzara coma
ía converter á .Columbia na gran
por Gahcfa ó longo do· século
Rita Hayworth, Bette tiña unha
un xogo de apariéncias e de
•
XVI'' (p.15).- · .1
produétora · do xénero. Foron
carga erótica nova centrada nos
mentiras, transfórmase nunha
Logo dá como _mostra, o censo ·
anos · aqueles que seguiron ao
seus ollas rion moi.grandes pero
espoleta que -provista tamén
:gran. crack da bolsa de New
de vicindáiio de 1717 de
cunha intensidade só compará· dun certo contido de clase ob118.680 viciños,' que inda áuYork e ó persoal non estaba para
bel a Jeanne Moreaú. Ainda sen
servado na textura social e modemasiadas causas, - excepto
ser xeitosa; mostrou , desde o
- Iñentado co 20% que Uztariz lle .
ral dos dous protagonistas-=- re.. atribue, dá un~a pov6ación non '
paza distraerse -Dick Tracy ou
printípio da s~a carreira sinais
mata por explotar directamente
moito máis alta cá existente
Superman o.u Flash Gordon, resdatos dun talento= único. Nanos fuciños do seu criador.
postan . a . esta coxuntura- ou
algo máis de cen anos · antes.
qu13la época, as actrices tiñé!Il
Varieté
" para collerlle medo aos mónsDespois, desusado, Ou é qlie
.outros persoaxes, ·e poc;lian criar
Deixando
á manee o cin~ soviénas Faculdades· de Xeografia e · unha grande mostra de personatruos da ficción mentres .·non
tico de Pudovkin, Eisenstein,
.História de Santiago non hai poidentificaban' aos que tiñan fóra
lidades fortes. Ternos a Hep/
sibilidades de contrastar tán debum, a Cr:awford que · era dinadas sás/ de cíne. O certo é que, - Vertov e compaña, non cabe
dúbida que o cine alemán foi o
para o cronista, a .história dese·
siguais dados e formas de traba- · mita e perversidade en partes
máiS importante e innovador da
llar? Hernández quer ver na Ga''.mónstruo", temo e remendado
igliais . Pero Bette . cando fixo
década dos vinte. E isto non só
liza unha ·cópia do que aconteen costuróns selvaxces, e a do
Evaao desnudo <;:on Josep Manpala corrente expresionista que
céu en Castela e asi os dados
kiewicz foi -a1go 'máis: unha for- ·
·seu criador, o barón Frankesrepresentan cineast~s como_
son manexados a capricho.
tein, soporta moito mellar o
za da naturaleza. Ante ela os
Wiene, Murnau ou Lang e pelíStirpresas parecidas 1eveirne
outros act~s 2~inda os mesmos
paso do tempo que a daquel ruculas como "Caligari", '.'O últinas analises da ·natalidade cwea ., George Sanders · e· Anne Baxmano--trasplantado · a . Trafalgar
mo" ou "Die Spione", senón porbaix.a (16,39%0 e[\ 1~76 a ·8,71%o
Sqllare á proctlra de -:m.ozas co
ter~ deS?P9-re:c ian dos ollas do
que na metade desa década e
en 1987) atribue a factores como
sangue en sa;zón. As facianas
espectador. En Jezal;Jel e en A
case como extensión e contiriuió uso de anticonceptivos, ao deloba ·foi ·· unha· das.' · perversás ·
de L.Jl,goni ou Karloff, que son
. da.de da corrente ·anterior, xurde
terioro: da relixiosidade etc. O
inmortais _e que . representan,·
máis orixinais da história do
· na área cultttral xermana unha ··
por s1 mesmas, unha é:Poc~ e
estudo do paro. (p, 113) .moi S\l"
cine. E máis tarde, cando tiña
tendéncia expresiva ·que ia reunha mitoloxia do naso tempo, ·
cinto, utiliza 'as estatísticas 'é:ia . ):lÚe., facer de vélla_, · berrou con ·
coller · unha :rhaior aproximación
deixan·a Stoker ou á Shelley, reEPA (encuesta da povoación ac- .
Crawford como tola en Que paao -universo do real e do cotián.
legados á lembranza duns poutiv,?) sen referir _nen 'a sua valisou con Baby Jane. Os seus
Inspiráda na influéncia do teatro
cos, tal corno Browning e Whale
·ollas sempre foron de besta; ás
dez nen a c0mparación coás do
de Brecht e apontalado. por un
· son inxÚstamente ignorados
- veces de panteira e outr!8 de
INEM ~ atense unícamente ao
xénio do calibre de Goerge
', COffiO 1¡tUténtiCOS criadores, en
leoa .furiosa: Antes de m:orrer
ano 1987 sen nengunha prnocuPabst, esta nova obxectividade
· ~anto en canto lle deron co~tex
fuco duas cousas maravillosas:
pación ~día('.rónicé,'l. Pero iso si o
("Neue SachlichkeÍt'1) . busca, na
tura: universal aos mitos, e.n befüi ·tanto no' esti:J.do da povoau:riha película, As béileas no mes
expresión dá realldade soda!
. nefício de actores que lles pres~de Aposto, coa · xenial "lhillian
CÍón coµio da -emigración.
·
taron corpo. · ; : ......
que vive'. a repúblicá·tle Weimar
· Gish e a última · eptrevista no
Como 'curiosidade anotarei
e. na traslación á pantalla de /
Interes.a nte será encontrarse
que na p. 1i7 oferece un cadro . · festival de ·San Sebastián · fu-

NoVo ciclo de

Bette Davis

·TVEr-

xvm

·- Unha·boa
semana de cine

Luns 1. "27 horas". TV-1. 22.15 h .
Martes 2. "A pegada". TV-1. 21.15 h .
Mércores 3. "Varieté". TV-2 01.00 h.

História antiga
Á caza do Outubro
vermello
Cantan que o produtor desta película tardou oito anos en facela, desde a clásica compra dos
direitos do best-seller de turno
até a sua realización. Coa velocidade a que vai a história, este
canto dun submarino soviético
que fai mil trucos para entrar en
América -recordemos que a
ilusión dun dos tripulantes soviéticos é casar cunha moza
americana e ter unha granxae non deixar do seu pasado soviético nada máis que as cancións populares -máis poéticas
e sensíbeis que as yankis- soa
a música celestial.·
A película r~sponde á irnaxe
pre-perestroika que sernpre oferecia o cine americano : soviéticos case tolos, coa excepción
dos desertores, americanos listísimos --como o que interpreta
o novo astro Alee Baldwinque por intuición ou bruxaria
poden adiviñar o curso da história e o pensamento da maior
parte do bon povo soviético. É
unha película sobre a guerra fria
feíta en tempos de guerras máis
quentes.
· Afortunadamente, poucos poden crer a ·troula dos bons e os
rnaos nestes tempos revoltos.
Talvez por iso, a habilidade do
director --que fixera entre outras películas como Depredador
oon Arnold Schwarzzenegger e
A xungla de cristal, o "hit" do
· ano pasado con Bruce Willisé mostrar cunha cámara case
pornográfica as belezas do sub:marino e os colorinchos dos ta~
boeiros. Ante o seu persoaxe de
.ruso pro americano Sean Connery reacciona .con estolidez e
un chisco de ironía: con razón
foi James Bond cando xa estaba
calvo e o lifting non podia disimular o estrago dos anos.'
-Historicarnente, ver A caza
do outubro vermello é coma ir a
. unha ~cción de história, de história antiga, claro, cando a ·divi- ·
sióQ· entre ós blocas viña no ca- ·
tecisrno, p,erdón no libro de xeograµa política ~
..
o,
CARLOS AMARO
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O risco está en perder o tono
progresista e o amplo espectro
ideolóxico recollido hai unha década. "Din que o público que
hoxe ten a emisora é rnoi rnaior.
Deben pensar qué a xente nova
de agora só sabe tornar coca~co
las e patacas fritas . Eu teño 23
anos e non me creo un vello, outros ouvintes que coñezo teñen
18 e 19 anos. Argumentos asi ·
son ridículos. Non queren .que a
xente pense. Todo isa só serve
para xustificar o abandono dun
sentido critico e progresista" .
"Hai que lembrar, di Artal,
que Enrie Sopena, subdirector
de RTVE , era do Opus Dei.antes

de ingresar no PSOE, no11 resul:
tan polo tanto extranas este tipo
de involucións".
·

o

vadas todo o·mundo sabe que
se pode· decir e ate onde", sinala ·
. Artal. {)e aí que determinados
contidos "se nalgun sitio van ter
Unha µúormación
cabida vai ser nas públicas"..
distinta
· Este era o papel que. nalgunha medida xogaba Rádio · 3. "A
O panorama informativo, ao lonrnin senda de Barcelona, afirma
go de todo o Estado, decántase
cada vez rnáis por _unha estudaAntónio Artal, interésamne os
próblemas de vilas máis peque- ·
da peneira de contidos que dei-.·
xa pouco ou nengun espácio, en
nas, de noticias sobre á agricultodo caso coa categoría de mar:.....
tura -cm a ecoloxia . Este tipo de
xinal, para todos aqueles conti- · ,
información prop-orciona . unha
dos que non resultan f]mcionais
visión máis ·completa da vida.
Rádio .3 foi a ·prirneira, por
ás supostas necesidades inmeexemplo, en. dar relevo a ternas ·
diatas do pod~r. No tocante á
rádio, o panorama das emisoras
cómo a urballización de Doñana. É d.icer, pÍirnaba.ullha inforprivadas é desolador. "Nas . pri- ·

S U S C RÉ BA S E

A!lOSAtlBBA
PERIODICO GALEGO SEMANAL

(Para remitir a A Nasa Terra unha vez cuberto en MAl. Ú~CULAS)

NOME ....................... ........... .. .................................. ....... ..................:..
APELIDOS ....... ................... ........... ..................................................... .
ENDEREZO ........................................................ .-:-.............. :....... ~....... .
TELÉFONO ... .. ................ .................... ....................... ......................... .
POVOAC 1ÓN .".......... ········-·· ..... ...... .. ............ .................. ..... .. .............
Sus~r é bame ao fceriódico A Noso Terro por un ano/semestre oo prÉlcio de:
.
Golizo/Estado/ ortugol .......................... ....................... ............... 5000 pt 0 /ono. 2600 ·s emestre
Europa ............................................................................................................ ...................'. ......... 67ÓO
Américo e resto do mundo ................................~· -······················ · · ·· - · · ··· ······ ............................ 8500
a} Subscñcións para o Estado español.
O Tolón boncór io odxunto.
O Reembolso (móis de 130 pta .)

b) Para o resto do. mundo.
.
.
O Cheque bancório odxunto. ... .
·
O Xiro Internacional a nome de A Noso Terro . Aportado 1371 - Vigo .

· PAGO DOMICILIADO,
. _
NESTE CASO COBRl.R OS DADOS DO · BOLETÍN ADXUNTO.
BANCO/ CAIXA DE AFORROS ........ :...... ... .........~·................................ .... ......................... . ·
CONTA I LIBRETA ... ;.. .... .. ..... ...... ................... ......... ........ ................ .... .. .... ......... ~ ... :............ ...
TITULAR CONT A OU LIBRETA '. .~ ... ..................... .................. ............. ~ ... ...... ~ ... ..... ............. .
NÚMERO DA SUCURSAL ..... ...... .............................. .............: ..... .... :... :..... ...~..................... ..
POVOACIÓN .... ...... ... .... ... ...... ...... ............. ... .............................. ............ ......... ... ....... ...... .. .... .
PROVINCIA ............. ....................... .. .............. :................... :.................................. : ............: .... .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miñá canta, os
· recibos que oo meu nome· lles sexan apresentados por Promocións Culturois Galegas S.A. (A_Nosa Jerra) .

DATA

mación de abaixo arriba, contrária '
control de arriba-abruxo
qué habituálmente se exerce sobre as · noticias" ~
Luis Leal neg'ou, en. declaración..s 8:. A Nasa Terra, que a
nova programación vaia ·supoñer únha restrición po abano
ideolóxico· dos médios públicos.
"A música presidirá a programación durante as vintecatro
horas, si.na.la Leal, pe:i:o irños .s eguir rnantendo o· apartado .dos ·
servícios informativos e a información cultural que existía até
agota, ainda qU~ en distinto horárió. A idea é tratar de sinteti- .
zar, . en lugar de oferecer entrevistas longas. Non é un abañdono de liña, senón axeitala aos
tempos que vivimos".
-Leai resalta "que non haberá
cámbios nas p·e rsoas que están
traballandoy ~da ~e ·s i n ovas
incorporacións. Trátase de manter o público que ternos, e ese
papel de vangarda, ampliádo
sectores roáis xbvenes, procurando non aburrir e actualizando
o estilo e a linguaxe" .
Desde outros pontos, con
todo, 'abundan os .temores e as
críticas. Os informativos aos.
que se retire .Leal son os de Rá.dio 1, como. veri' senda Xa. norma
desde que se eliminara a_inforrnación própria, a todas' luces
demasiado crítica ·para os v.entos uniforrmzadores· que corren.
Os traballadores da própria ernisma prefériron non manifestarse
ante o temor a posibeis represálias, ainda que todo indica que. . .
son, en xeral, claramente ·c0ntrários á moderiiización.
O

ªº

Rádio 3, emisora de :Radio
Nacional de España,
déstinada principalmente
aos sectores dé vangarda
e con espácio para o bulir
social, restíiillcido nas
demais cadeas, sofrirá a
partir do mes de Outubro ·
un cámbio notabel na sua
programación. A emisora,
que hai uns anos vira xa
podados pala direción os
seus heterodoxós
programas informativos,
emitirá, a partir de agorá,
unha programación
preferentemente musical.
"Pouco a pouco foron : can;egándose Rádio 31 primeiro foi o desprazamento dalguns xomalistas, .
lago a supresión dos informativos e agora o enfoque musical",
sinala Antónjo Artal, barcelonés, portavoz dunha Coordinadora de Ouvintes, criada a partir
do coñecemento dos cárnbios
anunciados, con implantación
en várias províncias e que está
a levar a cabo unha campaña de
recollida de firmas e envio de
cartas de protesta.
Para Luis Leal, actual Xefe de
Programación da emisora, trátase de algo ben diferente. "O que
se vai producir e un cárnbio na
hnguaxe, nas formas, pero non
no espíritu, sinala . Non podemos manter o mesmo estilo do
79, cando empezou a emisora.
Os xóvenes daquela l)oxe xa son
maiorciñqs" .
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RIOSIL.- .UNHA MAREA ·NO ·aRAN SOL ·
O aumento incesante da néboa noa de'saco.ugou a _Xoán Bastón. A bordo do Riosil, .
botando de -can.do · en vez unha ollada á
pantalla do radar, onde aparecían e desaparecían curiosos puntiños arriarelos, sen-.
tíase máis ·Seguro ca na bañeira da sua
casa. Tampouco deu importancia á desaparición~_das aves mai:mas: gaivotas, pardela,_s, cágalos e - mascatos esvaéranse no'
· aire, esborralláranse entre os veos da néboa
'q ue envolvían a soidade do barco.
Xoán Bastón conxultbu yagarosa~ente
as s~as anotacións, mentres oía, sen .pór·
moita atención, o parte metereolóxico de ·
Valentia Radio, que anunciaba a presencia
dun fOrte temporal no corazón do Graff Sol, .
a póucas millas do barco. Seguiron ó párte
varios avisos -para a navegación e unha lis-: ta de tráfico:
~ ,
-Alborada, Areasa Dous, As, Babiecas,
Chimbote, Farpesca, Francisco e Begoña,
Jaquetón, Marosa, Osado,Yurita:.. Saudade.·
•
"_
·
'
Nada para Riosil.

J

Dende a atardec:i.aa do yenres navégaban con mar groso de proa, .mais O P.e sca
estaba deterrpinado a faenar canto antes
nos caladoiros irland_e ses, ·a caixa costeira
que os · loiros -~ables e repoludos, con fa•ces· de xerra de cervexa, coidaban con tanto esmero. -Agás as fins de semana, que
había baile en Bantry, e o mar quedaba á
m~rcede dos piratas.·.. .
·
·
Pala amencida do sábado, o temporal au, mei:itou, mais daquela o Riosil, xa se atopaba preto do box irlancfés, e os homes, sotliqueiros e cansos de abanearse nos catres,
sen apenas poder durrriir, agardaban dun
momento a outro a orde de lfiigar apareilos ..
Na ponte, · Xoán Bástón anoto.u un día
máis unha posición falsa, fóra das augas
comunitarias, no cadein9. de bitácora. Sen
erribargo, levo.u 'ó seu libro de notas part~
cular a posíció.n exacta do barco, "52° 20'
N, 12º 35' W. Mar picado. Avante rumbo
.334". Despois, gardou as cartas e mailas
contraseñas dos caladoiros xunta o libro de ·
notas nl.m dos caixóns ·do botiqum, agachados debaixo das ven_da.s e os esparadra-

·RiosiL Unha maref]. .no .G ran :S ol é o título dá novela gañador do

.Prémio Blanco Amor nesta edición do 1990. Ñarón é o· concello
onde se entregará no· próximo.Decembro o galardón a Valentin
González Carrera. A tins de Outúbro Edicióiis Xerais porá á venda
- a novéla; da qu~ publicamos un ·extracto.
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·-Aquil9 foi nun mercante .. rapás. Nun
barco de pesca, se·collen un maricón, bótano ó mar.. É un .mal. choio de carario. Pero
'n os mercantes, chaval, hai cada mamada ...
O colega de Rafael, o engraxador de Muros,
adicábase a chupala. O jicho era normal,
tiña familia, pero íalle a marchiña; andaba
con peluca o fillo de puta, era calvorota e aridaba con peluca." Un día, o moi cas,trón .. ., b~. eu saía da ducha espido, e o
jicho agabeaba polas paredes, e aquel día
botoume azucre ·na cama, polas sabas, e
cando fun bota-la sesta ... eu fumara un perrito de Turquía, e co porro, ¡xa non hai
.Chiño!, lojo que me deito, comezo a remexerme co azucre, e entra o pajarón detrás
de rnin, "¿queeeeres que te rasqueeee. :.?",
erguinme· e ¡rin ras! . dúas ostias. Nun barco, tío, ser maricallo é peor que ser drojadicto.
-Hai que ir a terra -€sfregou as mans
Ricardo, soñando coa irmá de Jeanette--,
veña, Colón, corta a malleta.
'
-Non te empalmes, e se tes agallas, colle a machada e córtaa ti.
Ricardo devecía por facelo, pero coa última timbrada remato.u a conversa, e os homes abandonaron o cálido tambucho, resignados, a arrastraren o cansazo acumulado de lance en lance, o insomnio permanente instalado nas olleiras,' acesos de alcohol, hai que achantar, hai que remar,
náufragos de si mesmos, e devalecen no
casco do Riosil, macarróns verquidos con
estrondo no océano, no medio da treboada
das súas vidas.
Largaron con nugalla, por ocupa-las horas, a agardaren a chegada da noite nas
augas fronteirizas, prestos a fuxir. Mentres
. os burlóns facían fume nas areas finas do
Hurd Band, Paco O Sopas, sentado na
mesa do comedor, escribiu unha mensaxe
no reverso dun cartón de tabaco.
''Esta é unha mensaxe para o rei das augas mariñas do Gran Sol:
¡estou ata os collóns!
Botado no mar, ó 13 de marzo de 1988,
alén do paralelo W N e non lomce dos
J~W,

pos.
-Nin duascentas millas nill" farrapo de Mar Menor. Tres Area Xil/18 Mar Menor.
-¡Ca-go-en-de-us! --exclarnqu pondo
gaita. Estas augas sempre foron nosas.
En Lirnaiurbano/pofo cantil, ben, ben.
toda a forza en cada sílaba.
Logo, o ·patrón quixo desface-lo 'meigallo
En ·cristo da Victoria, ou sexa, no Codillo
Os condenados a galeiras comezaban a
da tr:eboada.que se aveciñaba e esc¡onxura- Leste, Pontécireas (pesca do día) , tres cai-· purga-lo crirne aínda non cometido.
la soidade do mar. Chamo.u por telefonía xas de Area Xi1 (rapante}., e dezaoito de
Ricardo, O Pequeno, sentiu unha arcadaós ca.p itáns doutros barcos. O Jaqúetón e Mar Menor (sapo). Lima/Urbano, polo can- . que o oprimía.coma unha soga a un axustimailo Ría de Aldán determinaran, desta til, ben: sen novidade nos arrastres.
ciado, e quixo fuxir daquel ·c árcere, de
voltQ., permanecer na praia da Ferradlira; a
Xoán Bastón respondeu ó seu compadre.
aceiro fervente nos caladoiros de Namibia
faenaren con intensidade e sorte. Soarnen-Saudade, compañei¡o, sáudade (só 'pra e Sudáfrica, coitelo de xelo .na pesqueira
te o ·Sálvora; e o G{lfldón Menduíña, se. . ti); -pi mar roja, a mañufe, a mañUfe (vou · do bacallau en Terranova:
aventúraron, co Rio$il, cara ó interiQr do ruinbo· ó paralelo 51º N)..
Colón comprendeu nos ollas húrnidos de
box, igriorando ó désafío do mar groso, que
Manolo retruco.u.
Ricardo e anguria que o a~egaba, e avensaía a recibir facnéñ.doso .é" encabuxado - · -Rfo Oitavén na Praia de Bon. Oitavén turou·un desexo.
aquelas proas i;ltrusas.
na Praia de Bon. Recaré Rimor Roja . (Ou
-Fodémo-la malleta, e irnos para Castle. Os patróns dos barcos --parolaron longo, sexa, estamos no 49º, in1os para aí.)
town buscarmos entrepot e botar ún polvo.
· con parrafadas de arame estremecl.das p~- .
-O Ka, O Ka, Manolo, agora, que traduNon era mal plan, esconxura-la treboada
los ruídós parásitos, que se coab?Jl pala ·te- 'za ó_mglés patrulleir~ ... ---ortu :Bastón.
cunhas cervexas na taberna de Jeanette,
lefonía. Unha ·a lgarabía de iaios e tronos
-Déixote, larnpantín, déixote, que vou . aquela jicha que tan ben se daba cos galesaltaba dos auriculares ós oídos enxorda- chamar pra largar, imos largar --e meu gas. Había un par de anos, dende a última
dos dos homes, improvisados radiotelegr- dito, ·meu feíto, calco.u c'o n teimosía no tim- marea no Recaré, que Colón e mais Chiño
fistas, ·a. procuraren, de frecuencia en fre~ _b re . e os. homes espertaron do fastío con ·tiñan un éhoio pendente eri Castletown: a
cuencia, a_máis timpa e segura.
aquel barreno · de signos metálicos a . lles . irmá de Jeanette .
..--A ver. Sálvora, Manolo, Manolo, ¿p9r timpa-las ceras dos _oídos, e espreguizáron- .;_Af non precisas falar _inglés nin francés
onde andas? ,..¿Estás por aí, Manolo?
se coa infinita parsimonia dunha cachelada nin nada --explico.u Chiño a Ricardo, que
. -H9la, hoo99la, Xoán, Xoán, recíbote, . fofa. . .
abafado pola soga das súas tripas, vía merecíbote ben.-Pasa a cen avante. C~n avan-¡Puré eres e··puré reverteris! -senten- dra-la esperanza de ir a porto de matute.
,te.
cio.u O Chis Chas véndoos saír coas olleiras
__:Boa xente, os irlandeses, xente cara__:__o Ka, O Ka, recibido, recibido, vou pra pegañentas.
Jluda -contou Colón-, collemos ¡·cada!
alá.
Mais .aquela tarde non estaba o mar a oo:i:racheira de cervexá.. ¡Bos campos de
Os dous patróns cambiaron de frecu,;n- piol do labor. Ó rañar insaciable das súas
o~x0! Hai anos chegabas a porto; facías
cia ó tempo, e pasaron a unha banda farní- · .tripas, coas redes implacables, o condón dedo, e ó momento paraba un coche, ¡tanliar, menos localizable, "Ge~ avante." Reto- asasino de alevíns, millóns· de espennato- kiti, tankiu"!, míster, okey, e veña; p'adianmado o fío, falaron do mal tempo.
. zoides do mar, xarnais han chegar a ser pite .. .
-¿Estás por aí? Ah, ben, ben. Pásanos xotas, nin sapos, nirl linguados.
. . ¡-En· Bantry nunca nos fixo falta ir de
.
isto -brome.u Xoán- porque o cociñeüo
Acivel saqueo violento da despensa,
putas -con;ezou a lembrar Colón-, sernmete.u a bordo a sotana dl.).n Xa Me Enten-, aquel comercio c;l piratas.· racpou as pálpe- ·. pre atopabamos rapazas no baile. Rafael e
des.
.
bras de Neptµno, que espertou alporizado
mais eu durmiarnos xuntos con elas, na
-¿E a pesca? -preguntou Manolo-:--, e triste dun soño pláéido, co asaño dos sé- . mesma cama, pero había no barco un mari¿como vai a pesca? ¿Xa tendes chea a ne- culos.
·
cón que~ controlaba a Rafael, e o jicho volveira? .
.
O Riosil deu ~n ser un cascallo de patavias·e tolo. Tiña celos de min. Era un engra· -Nada, nada, non ternos nada. En Va- ca, ufr casco de acéiro derretido á mercede · Xador de .Muros, ¡manda carallo! Un día,·
lencia/Pamplona/pela ·rúa 3/invertido; Va- dunhá vértela de marte, e as estachas dos . polo seu cumpreanos, leveille flores e púlencia/Pamplona/pala tres/invertido., nada, aparellos e . os estóm¡¡rgos retortas dos hoxenllas eruiba do seu carrito; tiña des que
nada.
mes sernellaban aqueT·guiso dé maéarróns. velo cando entro.u no. camarote, boto.use a
O patrón -do Sálvora boto.u mari á' folla de con tomate verquid9 por toda a prancha a~ . berrar coma unha muller "¿por que me fas
claves para traducir ·aqueles datos.
íilisto?, ¿Por .que rrie fas íiiisto?", volvíase
cociña ..
Houbo ún silencio cheo de n~ídos estra- , O ChiS Chas nol'l"... puido reprimir unha
pra alá de todo.
·
. ños, mentres consideraba a información.
· Ricardo escoitaba abraiado. Nunca imablasfemia, tan· inocente coma o charpazo
, -~i~Xa, ente.nqo, entendo. En Cristo da tr8.idór que -lle acababa de destraga~Jo guixinara algo así. Nori lle deixarcm preguntar.
· ·
·
O Chiño avjsouno.
. Loria/pontearea~/tres . caixas/Ar~a Xil/18 SO .

a

1

antes de cear un bo peixe .roda,
a bordo do Riosil"

Dobrou a mensaxe e mete.una nunha botella de cervexa, de vinca estreita. Custoulle traballo meter toda a rolla. Por riba da
rolla deiXou caer, a xeito de lacre, cera derretida dunha vela que aporto.u O Chis
Chas.
-Dunha volta, nas Malvinas, sacamos
no cope unha botella do Xapón.
-Pois, ¡ala!, a ver se esta chega 6 Xapón ou se escaralla contra os acantilados
de Bantry.
-lso non o sabes ti, nin ninguén. Depende das correates, e aquí as correntes
sonche moi raras.
-Ben certo. Eu sei dunha botella que
aparece.u en Francia chea de costras, cáseque parecía un coral, nove anos e noventa
e nove días despois de que a botasen no
mar en Florida.
-¿E como o souberon?
-Estaba enteira, pechada. Leron o papeliño. Mandáraa dende un petroleiro, un
tanker dises, o Altus paréceme que se chamaba; boto.una ó mar o radiotelegrafista,
un da Coruña que lle din Segundo Rego.
Tiña a muller de pano e o home non sabia
como darlle ánimos, e mandoullos nur1ha
botella de xenebra. E iso que era o radiotelegr.afista, ¡manda caralla na 'Habana! Cando a botella chegou á praia de Arcachón o
neno seica tiña nove anos .
-Pero chegou, e isa é o que conta.
O Sopas ergueuse e subiu á cuberta, a
bota-la súa mensaxe ó mar. Sentado nunha
¡Iede vella, O Cheri entregábase en solitario
a un deses traballos que el consideraba itn.:
prescindibles para ser un mariñeiro, tales
como faoer nós, atar redes ou pór anzós ós
corvos mariños ,
Paco arrebolo.u a botella con tódalas súas
forzas e quedo.u a contempla-lo mar un bÓ
pedazo. No seu recuncho.. O Cheri tentaba
un experimento de alquimia 'mariñeira.
Abriu as tripas dun. xurelo indefenso e meteulle un carbón de carburo. Deixouno na
popa, á vista.
. -Cando o coma un mascato -€xplícou .
ó Sopas-, 'vas ver un avión con fume polo

cu:. .
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NOVAS SENSUAIS
ven, está previsto o "desembarco" de Laxeiro e de SucaÍntima as veces, patética e esoído ao parche: Sa)a de
tremecedora por norma xeral é
Exposicións de Caixa G.a licia
a testemuña grífica do , fotó (Rúa Médico Rodríguez, 2)
grafo de orixe húngara Endre ' Antón Llzarriturri, coa sua
Friedman. roáis coñecido por . pintura mais ben primária e
Robert Capa. As suas crónichea de frescura. xa está no
cas guerreiras seguen a desPicasso (Rua do Sol), Kukas
pertar o mesmo interese e inexpón no Patacon (Rua do Orquedanza que nos ~ías da sua
zán, 6) o seu particular xeito
de ver a fot0grafia e de experipublicación.
Retrospectiva :
1932 - 1954, na Sala de Expomentar a suas posibilidades
como soporte plástico. Isabel
sicións Municipal do Kioslo
Alfonso e até o 14 de Outubro.
Taboada colga na Galería
Outro evento é a pequena
Pardo Bazán (Rúa Pardo Bamostra antolóxica en memoria
zán, 3) ata o 2 de Outubro.
de Antonio Lago Rivera, .
A Dama Negra, Tina Turpintor' coruñés falecido hai
ner, e toda a sua parafemália
uns meses en París. Un no me
para os días 1 e 2 : Pabellón de
especialmente singular da
Deportes . Ás . voltas cos seus
nosa plástica contemporánea.
antollos: limousines merceSala de Exposición~ do Concedes, moquetas especiais nos
llo. Pza. de Mª. Pita, 1: até o
camerinos ... e veña morbo nos
340 de S~tembro . A i;>res~ncia
Jeitores de todas as prensas ·
do seu fillo Marc , histonador
habidas e por haber. Que disda arte e experto na obra do
frutedes dela se tedes suficenseu pai, nunca taboa redpnda
tes cartos para mercar a entraprevista par¡ hoxe mércores, ' da.
no Salón de Plenos do Pazo
"Góstame dicir . Direi millar :
Municipal, e ? proxección de
góstamé palabrear. As paladiapositivas comentadas por
bras son para min carpos toel mesmo na sala da exposicábeis, sireas visíbeis , sención, o xoves 27, completan os
sualidades
incorporadas".
actos de homenaxe .
Poucas causas máís valen a
Para o día 5 do mes que
oena.
•
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Todo está atado "e ben atado". Con efeito, cáseque todosmovémonos nun feixe . Ainda
que quixéramos estar lora de
ataduras. Fame Nejra é unha
das historias que, hoxendia,
tenta atopar o seu. iugar no
globo terráqueo. E pretende

chegar a ser representante da
própria circuilstáncia. Pepe,
un dos compoñentes da bqn- .
da, co seu pendente na oreJla
esquerda; ponnos ao dia na
problemática.
"Non ternos sitio onde traballar. Somos duas formacións·
'que tentamos ir para adiante.
O noso é ruido puro", explica
sen · rubor, mentres asegura
que as letras "persoais, son
moi boas, cunha temática cojonuda".
Se · en Compostefa existo
aquilo que se chama solidariedade, atención, atención, que
eles áchanse ai. Necesitan
dun lugar para porse ao dia.
Nen máis grande _nen máis
pequeno. Se o aluguer é coerente, apóntapse sen· problemas: Todo é coli.sa de concertar e chegar a .un acordo.
A Marcos e Pepe, pedidles .
disculpas. Non puiéien achegarme· a festa-presentación do
· seu -primeiro disco porque. ,.
-irnos dicir a verdade, ainda
que ¡.ó sexa por \:lllha vezlieirne. Mais cando baixedes a
Compostela prometo escoitar
o élepé sen protestar.
De momento, ai van moitos
besos . E que cunda. · Los
Dore .
O

a vida e a obra deste "recriadoir qo humor popular galega". O opúsculo recqlle -unha
pequena biuografia, cqn fotoG'Iafias da sua estadía en Bos
Aires, e unha escolma de versos e ~ontos ·?umoristicos.,...

Guia.~ráctica
para alugar ·un
piso ·

•

•

b Centro de Recursos para Estudantes "Mancomun" é unha
organización alternativa que
ven de editar un interesante
mariual para estudantes que
. procuran vi venda. · O manual
advirte dos pasos e , os coidados que hai que ter nesta
"aventura"- e fornece dados
como as leís de arrendamento.
Pódese solicitar no Instituo da
Xuventude ·ou no Vicereitora- ·
. do de Estudantes e Servícios
da Universidade de Santiago.

Manuel Roel ·

O Anuário Brigantino publica
unha separata da autoría de
~esus Torres Regueiro , sobre

EXPOSICIONS

•

'Otero Re_gal

Exposición -de cerámicas,
"Xesto, cor e matérta". En
Ambo~ (Rua Nova, 44-Santiago.

•

-....

•

Faladeira

Número prímeiro deste portayoz dos "Irmanciños .da fala"
das tenas do Condado. Neste
número inclue unha entrevista
con Manuel Soto, de ·salvaterra que fora detido como presunto mernbro do .EGPGC.

Rodríguez .
Vicente

Exposición ge pintura na
Nova Sá de Exposicións da
9aixavigo.

T.IBROS

A discriminación
racial ...

produto acabado .- velai ·como
van emerxer outros modelos, e
unha irnaxe máís positiva.
máís díversificada da comunidade.
A imaxe dos negros foi criminamada recentemente npola campaña anti-droga, case
sempre ilustrada palas redadas da policia nos ghettos.
Non obstante. un xefe da poli-.
cia de Chicago declaraba que
probabelmente se encontraría
máís cocaína nos despachos
de W ali Street ca nos bairros
negros das cidades americanas ; sirnplesmente-no prirneiro caso é mais difícil de deseo::. ·
brir ... e de filmar para a televi-

(ven da p6Jd.na 24)

cola texana hai vmtecinco
anos. Para el, hoxe, os meios
hollywoodlanos pratlcan o
mesmo tipo de apartheid profis1onal e social, tanto na cidade coma na pantalla
,
"A mJiada dos brancos devólvenos unha imaxe filtrada,
umdlmensional", constata Robert Johnson. presidente da

comparua Black Entertainment Network. Producir eles
mesmos, escreber as suas histónas, cnar as suas heroünas
e os seus herms. d.irixir e manter o control cnativo sobre o

sión (segundo as estad.ísti<'.as,
Huoo Rodino
nos Estados Unidos, o 80% da
(ven aa páxina 18)
----droga é consumida por brancas).
As sás do local da Fede~a
Mal represetada nos progración de Sociedades Gallegas
mas de ficción e de variedaso_n un museu vivo da emigrades, a comunidade negra é
ció-q galega en todos os sentimaltratada por esta medíatizados. No político ainda pendu- ·
ción esaxerada da loita contra
ran os retratos do Xenerál re·a droga. De calquer, dirán alpublicano Rojo, as bandeiras
guns. a televisión americana
da República; os retratos de
non buscou nunca refl.exar a , Castelao_e dos· secretários .da
realidade, ·nen a dos negros
Federación. Nos seus arquinen a dos outros. "É a televivos, nos que traballa R~o e
sión da evasión, do soñar desa equipa de xente qu~ forman
perto. propóñennos sÍII).pieso Instituto de Investigacións
mente os sañas dos machos
sobre a emigración galega na
brancas".
O
Arxentina -Noemi Pérez
Asilda, Daniel Rossi, Rosa
Le Monde-Rádio e Televisión

CONVOCATORIAS
edade e condición.
Premios
Estarán adícados aos traballos
que dentro do marco de Apor-

Co gallo de contnbuir a un
maior coñecemento e espallamento dos temas propios da
flora nucolóxica galega. e para
agtlloa-la pescuda neste importante campo, o Centro Forestal de Lounzán e a Agrupación
M1colóxica "Antoruo
Odnozola" de Pontevedra. veñen de mst1tui-los PréID.los
Galic1a de Mlcoloxía en sesión
dó 18 de agosto de 1982, e
neste ano de 1990 na súa VI
convocatona.
Os correspondentes a este
ano hansa acomodar as seguintes Bll&e& :
Concursantes
A estes premios poderán concorri-los galegas de calquer

tación o coñecemento dos
fwlgos galegos, den algunha

novedade ou espallen coñecementos útelS nas áreas de Bioloxía, Cultivo , Ecoloxía: Paras1toloxia. Tocoloxía e outras.
Este premio virá dotado con
100.000 pesetas.
Sempre que o Xurado non
atope suficiente calidade nos
traballos, poderá ser declarado
hermo.
Traballos
Escritos indistintamente en
idioma galego ou castelán,
presentaranse por triplicado o
mecanografiados a dous espacios por unha soa cara. Tainén
teñen que ser inéditos e re-

dactados eSp$cialmente para
este concurso:
Os que acaden o premio
quedarán depositados na biblioteca do Centro Forestal de
Lourizán por tempo de un ano,
contando dende a data de adxudícación, podendo ser publicado por dito Centro.
Xurado
Para e.valua-los méritos dos
traballos presentados, constituirase un xurado, a tenor da
seguinte composición:
Presidente:
jo Director po Centro Forestal
de Lourizán .
Vócales :
*Un representante do Departamento de Medio Ambiente da
, Xunta de Galit:ia.
*Un representante do Centro
Forestal de Lourizán.

*Un representante da Federación Galega de Mocoloxía.
*Uh representante da Agrupación Micolóxica "Antonio
Odriozola" def>ontevedra.
Secretário:
*O Presidente da· Agrupación
Micoló~'Antonio Odríozo1a" de Pontevedra, sen voz nen
voto.
Resolución e entrega de
premios
·
O premiado faráse público no
acto de peche das Xqrnadas
Micolóxieas de Pontevedra no
out9no e entregarase en dito
acto.
As solicitudes. acompañadas dos traballos dirixiranse ó
Laboratorio de Patoloxía e Micorrizas do Centro Forestal de
.LQurizán. Apdo . 127. 36080
Pontevedra.

r------------------------------------~-,·

AMNISTIA INTERNACIONAL

.

•

~iteratura

Galega
Contemporánea
Co subtítulo, "Problemas de
método ·e interpretación". sae
este p~eiro título da colección "Cr-i.tério" de Edicións do
Cúmio,· adícada a estudos de
. literatura. O volume iniciático
é da autoría <;le Francisco Rodríguez e nel reflexiónase · sobre critérios de análise da literatura contemporánea galega,
e . oferece unha interpretación
sintética da história da litera- .
tuira galega.

ANUNCIOS DE BALDE

-------

• VI Prémio
Galicia de Micoloxia

Puente. .filia de Don Manuel
Puente, uñ dos grandes benefactores do nacionalismo galega na Arxentina-, está un
importante fondo documental
que debe aportar lus sobre
unha 'parte decisiv·a do noso
corpo histórico. 'A s axudas
económicas a estas investiga- ·
cións, a necesidade de evitar
a literal desaparición física· de
importantes colecci6ns hemerográficas e o apoio a todo
este· proceso de renovación
que as xeracións emigrantes e
dos· seus ·ascendentes están
ac0metendci, tj.ebe ter un meirande apoio desde o rioso
país..
O

.

(986) 22 44 57, á Asociación
de Amj.stade España-URSS .
Vendo Renault Super 5 GTL,
en· perfecto estado , seminovo
e con extras. Chamar ao (981)
61 82 73.
.
Necesitarnos duas rapazas .
J?&ra completar piso en San'tiago. Habitacións exterióres.
Zona de -' Santa Clara. 11 .000
pesetas ao mes . Chamar axiña
(981) 61 82 73.

Fanzines. maketas, LPs .
Asl\o de Aki, Distribución.
Xairne Casas. Apartado 1615,
Vigo.
.

Os grupos · de rock--pop galegas interesados en enviar
unha maqÚeta através do ca. tálogo de Discos R8iados poden facelo ao seguillte enderezo: Discos Raiados. Apartado
1674. Vigo. Teléfono (986) 22 ·
13 68 .

Se quer mcorporarse a unha
masa coral para interpretar
cancións rusas, chame· ao

•••••••••••••••••..
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, Para dlrlxir ao
Excmo. Sr. D. Xesus Diaz Fornaf.
Congreso de los Diputados. Plaza de las Cortes, s/n. 28071

DELEGADO

ENRIQUE MAGDALENA VIL.A

Madri~.

VELÁZQUEZ MORENO, 34-1 g - TElF. (986) 22 54 98/12

Señoria:
Ouérolle facer chegar~ a miña preocupación pala posibilidade de que a "Convención sobre a determinación do
país responsabel do exame das solicitudes de asilo efectuadás nun dos Doce países membros da C.E." sexa
·
·
aprobada na s.ua actual versión .
Comparto plenamente as preocupacións publicamente expresadas por Amnistia Internacional sobre a falta de
garantias de libre aceeso
refúxlo que isto pode: traer consigo, en especial
contemplarse conxuntamente
.
.
'coa política de yisados da e.E.
Solicito que se estabelazca un debate público sobre. a citada norma comunitária antes da sua ratificación polo
Parlamento Español.
:
'
·
.
, ·. . :
·
'
Agardo de Vde., e do Parlamento Español, •unha acción neste sentido para conseguir que a -España ·sexa un
ponto de acollida para todas aquelas persoas qüe se ven forzadas a sair do seu país diante do temor de
converterse en presos de conciéncia, vítimas da tortura, da pena de marte, ou da "desaparición".

ªº

SEAT-VW
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131 . 37.600
\IW Golf......... .. .... ..................... ............. 43.600
\IW Polo .................................... ......... .... 37.600
CITROÉN
AX TRE.BX-14, GS. Visa 11-Super......... 37.600
CX.BX-19, ~sa Diesel... ..... ................... 43.600

ªº

RENAULT
Super .5 .................. .,.............................. 37.600
R-9, R-11 ......................>..... - ................. 43.600
R-21, R11GTD, R18 .. ...... .'..................... 35.100
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_Código Postal.: ....................... :: ......... :........... Província........... :........................ .................. ............. :............ .:.. .... ~..

.

.

.

'

PEUGEOT-TALBOT
Peugeot~205, 404, Tab>t-150 ........ ......... 43.600
Peugeot-309 ..................................... ._ ...... 43.600
Peugeot-305 ...... :............. ....................... 43.600

~a

Co!Sa-TR, Kadett 1.3, Record 1 .5 .'.......... 43.600
Corsa-O, Kadel!-0 ................................... 43.600

\

•Seguro obrigatório •Seguro voluntário a terceiros -ocupantes •Asisténcia en
·
viaxe •Retirada do carnet.
'

-1
1

1.

L---~-------------------...-------~----~---.J
'.

Fiesta 1.1 ............. :.......... , ..................... _.. 37.600
Resta 1.3, Escort, Taurus-1.600 ............. 43.600
Escort 1.600, ~rión-Diesel, Sierra ........... 43.600

ASEGURE CON ESTES PRECIOS O SEU AUTOMOBI~
COBERTURA:
.
.

(

. As!nado:

- FORO

PRESTAMOS SERVICIO EN TOOA GALIZA
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TRES EN RAIA

O FIN ·

A discrimin~dón racial non.existe,

.
segundo os telefimés nOrteamericanos

·00 GOLF

·s

U

G. LUCA DE TENA

------ CLAUDINE MOULARD
:~

egur-amente. hai tanta
cocaína nas oficinas de ·Wan
Stréef coma nos ghettos
.
negros, p~ro non é iso o que se ·
. ve na televisión. Por contra,
. nunca a un perSOí1aXe "do Show .
de Bill Cosby o rechazan nun táxi
. a causa da cor da sua pel. .
. Criminalizada polos.telediários,
~ neutralizad~ palas
·
emisións de- ficción, a imaxe ·
das mjnorias americanas
é dificilmente identificábel
na pequena .pantalla, incluídos
os negros, que son os seus· maibres ·consumidores. ·
Go'· g.o Gómez éra recoñecíbel 'polo seu
' sombreiro,. a sua propensión a durmir a
sesta, e os "Ay, caramba"· que salpicaban
os seus diálogos. , O chinés Jo Jitsu des. --·Jrozaba ó inglés. Personaxes ambos dos
debu~os animados "Dick Tracy" emitidos
polo Disney-,:-Cb_á[lnel en Xuño. pasado, a ·
sua carretra televisiva foi das máis curtas.
. Acusada de cariéaturizar aos americanos
de orixe asiática e latino-americana, a serie foi rapidamente retirada. Pero esta
versión televisada do célebre comic de ·
Chester Gould databa ae 1961. '.Quer isto
dicer que, désde aquela, os critérios :da
pequena pantalla en maféria de discriminación racial cambiaron nos Estados
Unidos?

..

-=-_-/~LVER AO REGO
.//

.

.

. ,.,.
c
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, •

lstóiia .da .educación, 111 Congresó N_acional P_e ~cuícultura,
A seguridade soc1af.das empresas en Europa, . lnftestígación Urbana
na CEE, V XomadasHispano-lusas.sobre Xestión Científica son, crernos.que
tod~s .. os congresos anunciados polos
penod1cos .Qalegos nun só dfá. A cole- ·
ción repítase a cotio ·e unhá gran parte ·
deles son .inaugurados por Manuel .· .
Fraga, seguindo a tónica de Albor. Por
certo que o presidente da Xunta adoita
a .perguntar·,antes de nada: Inauguro
ou Glausuro? q.
.

Nos .Prinºípios da televisión, várias emirio mínimo de 800 dólares ao mes. Nos
soras dos Estados· dó Sul rechazaron a
EE.UU., un home negro (xoven) de cada
difusión dun programa de variedades on- · catro está na cadea ou en 1iberdade provide se vi.a a Petula Clark -pausar a sua . sória, e en Califórnra por exemplo, un nebranca man no negro brazo de Harry
gro entre quince e vintecinco anos ten
Belafonte. Hoxe, a televisión americana
tres veces máis probabilidades estatístipratica a integración .racial: Como, exacta.cas de _ser asasinado que de entrar na
mente? ... Mo_
i mal, a xulgar por un recenuniversidade. Se en trinta anos, pois, as
te estudo de Sally Steenland. O informe
minorias gañaron en visibilidade, foi a
·está realizado sobre ~s p'r ogramas das
condiCión de seren "presentábeis" segunhoras pont~ (prime-time), e revela que en.do os critériós. da pequena pantalla
tre as minorias representadas na ·televisión an:iericana~ 83% són negros, só oHollywood, derracteiro bastión
12% latinos, 4% asiáticos e 1% de aineri-·
da discriminación
canos .d e orixe índia. Os máis importantés
nu~encamente, os negro.§ son -Pois a miDe- crermos as cifras publicadas ·pola
nona encarregada d~ rep.resentar ás miWriters Guild of America, que agrupa aos
norias na pantalla. Os afro-americanos teguionistas do cine e da televisión, esta re. ñ~n , como latinos e asiáticos, a sua ptópresentación fragmentada, fortemente copna capea de televisión por cabo, pero
dificada e errónea, ten unha causa moi
. ven habitualmente todos os programas en
inglés de cálquer cadea, e forman a cate- · simples: o 97% por cento dos guionistas
goria de poyoación máis consumidora de . son anglo-saxóns e brancos, contra a penas un 2% de
guionistas negros .
.televisión, ,por .falta de aceso a óutro tipo
Atopamos as mesmas proporcións entre
de lecer. _ ·
os produtores, que detentan os postas
A representación social das minorias na
criativos. Sen embargo, os americanos de
televisióA é particularmente asombrosa: o
orixe africana constituen o 14% da povoa·20% spn ricos, dou~ tércios pertencen á
ción. "Hollywood é o. derradeiro bastión
clase m~aia (Bill Cosby é médico, sua
dunha discriminación flagrante, á vez ram.uller avogada), e menos do 10% son'
cial, sexista e en razón da idaeJe', afirma
obréiros óu pobres. Un aüténtico soño
Jeff Wallace, da Writers ·Guild, que lembra
americano! A realidade é moi. outra: ·entre
ainda a segregación en vigor na sua esas minoriás, máis do 40% dos homes e o
(pasa á páxlna 23)
60% das m_ulleres gaña11 menos do salá:

_

nha tarde dé Outono, na sua
casa de_ Vermont (Nova lnglate. rra), o funcionário do Pentágono
Franc1s Fukuyama rematou de escribir
u!1 artigo ~e vinta fól!os a dous espác1os, tamano holandesa. Mentres puña
a man o título, o vento abal enterraba
ponlas esgazadas dos carballos nas
augas tintas do lago Champlain.
Fuk1.wama levaba duas semanas co
pé dereito escaiolado e non podia ir ao
campo de golf que é onde mellor recu~era a alegria da infáncia. Asi que enf1ou as teclas do ordenador e saiulle un
.artigo titulado A Fin da História.
Dentro dun sobre amarelo crema reforzado con rafia sintética, o artigo chegou á redacción da revista trimestral
National lnterest, de Washington, que
tomou a decisión de publlcalo no número de Nadal de 1988. No primeiro
semestre de 1989, A Fin da História traduciase en revistas de todo o mundo.
Fukuyama, recuperado do seu pé dereito, non podia xogar ao golf tanto
como quixera porque as televisións do
mundo enteiro insistían en entrevistalo.
Nos cinco primeiros meses de 1989
morreron a pólvora, navalla, bate de
béisbol, moca e destorñillador en Colómbia, 9.243 persoas o que fai unha
média de 62 asasinatos por dia. En
Catsina (Nixéria) fusilaban nun estádio
a dous ladróns sen domicílio que roubaran un coche a punta de navalla. A
. execución fara decisión dun tribunal á
vista da marea- de (oubos que abalaba

o p~ís.
Aos sete meses de coñeéerse A An
da História, 0 departamento de correos
de Vermont acomodou un cuarto para
a correspondéncia que chegaba a diário de todo o mundo para Fukuyama. O
Xulgado de Menores de Asunción (Paraguaij detivo unha perigosa banda de
raparigas que pagaban catre mil dólares (corenta' mil pesetas) por un neno
de berce. Dependendo da cor dos
- ellos, o précio podia variar cen dólares
(dez míl pesetas). No primeiro semestre
de 1989, na democrática Italia, na próspera e criativa Italia do deseño e o esti-'
lo, aumentaran os roubos un 60 por
cento e os homicídios un 20, segundo
unha comunicación alarmada do ministério do Interior. O Vaticano mandou
dobrar a Garda Suiza e Fukuyama tlvo
que despedirse do golf por causa da
popularidade.
Mentres mira co rabo do olla os discursos que Sadam Hussein envia á televisión norteamericana, Francis Fukuyama escrebe para a editorial
Grant&Brown o libro Que me Moveu
Realmente a Escreber A Fin da História.
Amais de non poder xogar nunca ao
golf, as duas portas da sua casa de famoso e millonário están gardadas por
homes armados.
E aqui chegamos á fin da história. o
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