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e Verinno patrocinan unha escisión no sector

A moda divididao .sector da moda, unha das·bandeiras do moderno empresariado galego, atravesa
por momentos de .división. As empresas máis fortes agrúpanse,
outras entran_.en crise e··, as máis ~ate 300-, temen quedarse ao pairo.
Máis de vinte mil traballadores dependen deste sector. ____.., , ,~~~~

BNG
e PNG-PG.
acádan o
primeiro
acordo
eleitoral para ·
os concellos
O Gonsello Nacional do Partido
Nacionalista Galega-Partido Galeguista ratificou o acordo polo
que esta formación cóncorrerá
coaligada co Bloque Nacionalista
Galega aos próximos comícios
' municipais. Ambas formacións
consideran este acorde como un
paso máis na unidade de acción
e un avance na estratéxia denominad a Proxecto Común. O
PNG-PG aprobou o acorde cun
só voto en contra e .sete abstencións. En cada localidade primará
a lista con máis posibilídades 5

Milladoiro:
'Con Paul
Winter, en Nova
lorque, . .
rompi~os cos
·.
tópicos da
música galega'

A información
de rádio ·
comarcal
hipotecada
pola venda de
concesións a
redes estatais
A feira das licéncias de radio de
FM chega nestes dias a ofertas
de até trinta millóns por"concesión. As vintecatro emisoras autorizadas na derradeira semana do
governo de González Laxe son
obxecto dunha carreira pala concentración na que levan dianteira
Cadena Ser, do grupo El País,
Onda Cero da Organizació11 Nacional de .Ciegos Españoles, ONCE e a Cadena Ibérica de Anto-

nio Fontán. A unificación non só é
ilegal senon que vai contra o espírito dunhas concesións públicas
xustificadas con fines culturais. 7

Vidal Bolaño: 'O teatro chatna ao
público cando é criativo, non ·
cando intenta s~r grato' .
,r

Roberto Vidal Bolañ·o (Composteta 1950) persegue desde mnzo
un teatro ao que subir os .seus
mundos poéticos. O resultado é
intensamente teatral: un ha vida
de actor, autor e director que revela os perigos, as teimas e os

•

..( r

dilemas que arrodean a un home
de teatro que persegue a coeréncia e o compromiso co seu
país. Nesta conversa pasa revista á situación actual dos teatreiros, desde a xeneralidade contestatária dos anos 70.
12-13

Pode ser un tópico, que a orga. nización da mostra "Galicia. no
· tempo" delegue en "Milladoiro" a
respons¡;ibilidade do soporte musical do evento pero en todo caso esa normalización cultural
eternamente arelada no naso
País pasa pola asunción duns
convencionalismos, que non por
tales deixan de seren lexítimos.
Asumindo a nosa eséncia tradicional "Milladoiro" significan na
nasa cultura contemporánea un
nome de valor plenamente vixente.
·
21-22
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Adolfo Dominguez e Verinno voltan a.Gaiiza cando out.ras d~·as empresas
atravesan por unha grave crise
·

A chegada do mercado único divide·
no canto de unificar ao empresariado
da moda
.1
MANUEL VEIGA

Adolfo Dominguez e Roberto Verinno, empresários de estratéxia individual crian unha nova asocia~ión, á marxe de
· Galicia Moda. Na sua opinión trátase de agrupar ás empresas máis solventes. Para os demais a volta
.está motivada pola necesidade de asociarse ante a proibición da CE E de que se concedan
subvencións individuais. No entanto, un plan para desenvolver un sector
de máis de trescentes empre_~as, está en xogo.
Duas grandes firmas encóntranse xa en apuros.
-w

,.! . ,

_NON HAI SECTOR,
SE N-ON HAI ESTRATÉXIA
-

...

Paradóxico é que cando toca o momento de
Aos fortes parece seguir importándolle pouco o
agruparse, ante os desafíos da Europa do 92 .
conxunto do sector e o futuro do·seu país. O plan
qu.e di o tópico, alguns empresários boten sobre
de desenvolvemento para máis de trescentes
o seu lombo a responsabilidade de dividirse.
empresas que compoñen o ramo na Galiza, que
Paradóxico e surprendente ademais se a
necesitan do tirón das grandes e da axuda,
iniciativa parte de dous dos máis firmes .
mesmo institucional, para comezar a abrirse ao
partidári.os de pescar por libre: Adolfo .
mercado, pode quedar en entredito, ainda que os
Dominguez e Roberto Verinno. Dous
responsábeis da Xunta prometan asépsia á hora
empresários que se sentiron incómodos baixo a
de subvencionar e discriminación en favor dos
.rúbrica de Ga/icia Moda, a nacionalidad.e nunca
pequenos; que son os que máis o necesitan. É
lles simpatizou demasiado, nen consideraro ·
indubidabel que xa se levantou unha polémica,
necesária tal adscripción para a sua actividade. que·s-~ '@!:!.dividir esforzos e recurs.os e que se os
Verinno mesmo optou por levar os seus talleres
máis gran€!es"tev~1'ltan a voz van terminar por ser
para Barcelona, deixando apenas o rastro dun
compracidos, en perxuicio dos máis e dun sector
topónimo italianizado na sua marca. E agora en conxunto que hoxe agrupa a máis de 20 mil
vol_tan: as subvencións estatais e auto.nómicas, ~ traballaéJores.
·
por decreto da CEE, só poderán ser concedipás ...
a grupos e non a empresas indiv~düais . A
'.A.s individualidades .l:Jrillaron através da estratéxia
Asociación Textil de Galiza é a nova sigia
cole,ctiva que lles proporcionou Galicia Moda.
necesária ·e as regueifas acumuladas en cito
Agardaremos a ver se surxe unha nova
efectivos ar:ios de Galicia Moda o seu caldo de
estratéxia, porque a estratéxia é imprescindibel,
cultivo.
antes de que un sector tan sensibel como o da
moda se paralice ou se d'isolva: 'As oportunidades
A nova asociación, que ven a ser como unha
non surxen a moreas e empresários mesquiños
agrupación-dos enanos máis altos, serve para
que van pola vida con luz corta xa tiñamos
sortear habilmente a duas empresas históricas
abando neste pais. Até agora a moda quería ser.
. que na actualidade atravesan por un ma~
unba excepción.+
momento. Outros que agora se asócian poden
sofrer máis tarde da política que agora se cría.
AROSA '1'DB1lA

"

O sector da
rio , ainda que
• moda en Galiambos sinalan
z a ocupa a
que Gal i za ,
máis de vinte
polo de agora,
mil persoas ,
"está a ser unha excepción ".
esparexidas
por unhas 300 ·
"A moda é un
empresas que
sector difícil e
facturan en
cambiante, no
conxunto máis
que hai que
de 100 mil miestar sempre
llóns de peseao quite", indi tas ao ano. Sen embargo, este
ca Francisco García.
ramo industrial está en crise nalguns lugares. "En Cataluña, por
De marca galega son o total
exemplo, está a pasar mamendas quince tendas que empre. tos difíceis", sinala Francisco
sas do Estado español posuen
non extranxeiro. Adolfo DomfnGarcía Bobadilla, Director Xerál
de Comércio da' Xunta. Roxélio
guez ten en propriedade 5 tenMartinez, executivo de Adolfo . das no exterior, unha delas no
Domínguez, coinc \~e neste critéXapón. Zara, e D'Aquino son
outras das firmas con instalacións próprias peló mundo . Con
todo, notas alarmantes están a
surxir neste sector que capitaneado polo grupo Galicia Moda
e algunhas das empresas menFRANCISCO
cionadas a título individual, deao longo dos últimos anos
GARCIA .BOBADILLA, ron
unha idea industrial de Galiza
actualizada e competitiva.
DIRECTOR XERAL

DE COMÉRCIO,
AFIRMA, QUE A
POLITICA DE

SUBVENCIÓNS
'.SERÁ ASÉPTICA'

Segundo Luis Carballo, motor
recoñecido do despegue deste
ramo industrial, "os plans previstos non se están a cumplir e de
aqui a pouco tempo pode haber ·
non mol boas ·notícias para o
sector". Carballo chega a afirmar
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DECISION
DA ASOCIACION
TEXTIL DE
REXEITAR DA MODA .
MASCULINA
APRESMANE
CORTEMANS
-RESULTA
'INSOLIDÁRIA'
E PODE IMPEDIR
ASUA
RECUPERACIÓN

SEGUNDO
LUIS CARBALLO,
OS PLANS
PREVISTOS
NON SE ESTAN
ACUMPRIR
E DE AQUI
A POtJCO TEMPO
PODE HABER NON
MOi BOAS
NOTÍCIAS
PARA o·SECTOR

que está disposto a "alonxarse _
do mundo da moda".

desfiles".

Divídete e non vencerás

Florentino Cacheda, Florentino, é Gene Cabaleiro, D'Aquino.

A raiz do problema, surxido hai
escasos meses e dado a coñecer en píldoras nalguns médios
de comunicación , foi a constitución ·dun novo grupo, á marxe de
Ga/icia Moda . O seu nome é
Asociación Textil de Galicia e
afirma contar xa entre os seus
asociados con 12 empresas e 5
solicitudes máis ainda non resaltas . As cabezas visíbeis da nova
asociac ión son precisamente
Adolfo Domínguez e Roberto Verinno, as duas marcas que até
agora realizaran absolutamente
por libre a sua traxectória e a
eles uníronse. xa a maioria das
empresas de moda masculina
que se deran a coñecer através
dos desfiles de Luada, tal é o caso de D 'Aquino, empresa co- _
mandada por Gene Cabaleiro.
Desde esta nova asociación
surxiron acusacións contra Galicia Moda, chegando a falarse ,
por boca de Xosé Valéncia, portavoz do novo grupo, de irregularidades económicas cometidas
nos últimos anos. Mesmo se deu
a impresión de que desde a
Consellaria de lndústria se estaria a apoiar ao novo colectivo.

e

Con todo, as suspicácias non
desaparecen. Xosé António
Conde, representante de Cointega, asociación que agrupa aos
empresários de Galicia Moda e
a un extenso número de empre-

sas pequenas e medianas, recoñece que "hai cartas que non se
sabe onde van parar".
Un cálculo sobre o volume de
negócio fai observar un crece-

-
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Roxélio Martínez, un dos directivos máis dinámicos da empresa Adolfo Dominguez Cóns. tata a diversificación levada a
cabo nos· últimos anos que trouxo a· aparición de Adolfo Domíngue:t. Diseño Básico, ou as co~ ·
lecións de complementos, al- ·
· fombras e perfumeria, ainda que
na maioria dos casos trátas0'
máis de prestar a marca que de
produción própria .

En efeito,
Orde de 8 de
Maio de 1-990, do Ministério de
lndústria e Enerxia, en relación
co Plan de Promoción de Diseño, Calidade e Moda para a· Pequena e Mediana lridústrra Manufactureira, siriala no seu ponto séptimo, apartadó primeiro,
que a "Secretaria Xeral de Promoción Industrial e Tecnoloxia
. poderá inspecionar e comprobar
que o importe dos benefícios
percibidos se aplica á concreta
tinalidade para os . que foron
concedidos" ..
Esta especificación existe tamén. en Ordes semellantes da .
Xunta de Gali'cia e pódese dicer
que son, obviamente, -habituais
en calquer normativa sobre subvencións. -

ménto moderado en empresas _
pioneiras como Adolfo Dominguei ou Verinno. Após de case
unha década de traballo e preséncia internacional -Adolfo Dominguez, por exemplo, ten tendas próprias en tres ·capitais.europeas e duas máis en América
e o Xapón- as facturacións alcanzadas non sup~ra_n os 4 mil
millóns de pesetas, moi lonxe
tjos 50, 100 ou 200 mil que consiguen marcas francesas ou italianas comparábeis.
"Levantar un séctor como a
moda, pésie ao que xa ternos
feito aquí en· Galiza , sinala o
empresário sen identificar, non é
doado, precisa de moitos esforzos e ·contin'uidade. Alguns ven
máis doada a especulación inmov-iliária, dá máis cartas e
máis rápido, ainda que sexa
menos útil para o pais".

a
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Tras este argumento encóntr-anse, sen dúbida, a decisión da
AsoCiación Textil de rexeitar da
moda ·masculina a Pressman e
Cortemans, empresas pioneiras,
pero que hoxe están a pasar por . un mal momento económico. A
nova dinámica, criada a partir da

Deseño ... de Vivendas

Santos Oujo, Conselleiro de
lndústtia no anterior govemo, sinala que "ouvin comentários,
pero non tiven coñecemento de
desvío de fondos de subvencións e prefiro non ·opinar sobre
iso". En todo caso, afirma, "hai
unha normativa .legal explicita
sobre o tema".
·

Sen embargo, as razóns do
problema están aí. Para Luis
Carballo, resulta incomprensíbel
que se organice unha nova asociación empresarial, ces mesmos fins que outra xa constituida
como era o grupo Galicia Moda

"Non queremos criar polémica,
engade, só pretendemo·s ser
máis competitivos. e para isa
asociamos ás empresas máis
sérias e solventes''.

-Os cartas da m_
oda poideron non terse investido sempre_na_moda

"Hai empresas que están tratan.do de desfacer o grupo e de
dividir. E algunhas ner. sequera
teñen o seu interés principal na
moda, senón que están a.investir en sectores como o inmoviliário, en construción de vivendas
de alto standing, aproveitándose do apoio inicial e de axudas
que recebiron". Asi opina un pequen o empresário da moda
que prefire non identificarse, 'fodos debiamos estar unidos, e o
importante é que o que habia
previsto para o sector non se
rompa".

Francisco García Bobadilla, Director Xeral de Comércio , afirmou , sen embargo, a A Nosa Terra que a política de subvencións
"será aséptica". Empresários da
moda consultados fixeron notar
a sua intención de non botar
baldes de auga uns contra outros "porque, a polémica, en definitiva, iría en perxuício de todos".
Chicha Solla, pdr exemplo, afirma que lle parece ben "que haxa
unha nova asociación, ainda que
opino que a unión fai a forza" e,
en todo caso, agarda que "aos
demais non se nos marxine".

·xosE ANTONIO
CONDE,
CONSIDERA 'MOi
EXTRANO' QUE SE
ABANDONE UNHA
MARCA COMO
GALICJA MODA

e a patronal Cointega, Confede- · de 320 millóns de consumidores
re su ltadoS''. ración Industrial Tex~il de Galicia.
europeus, se me dixei:an que en
Galiza habia duas ou tres asoUn grupo sério
"A nosa abriga, sinala Francisciacións da moda que considerae solvente
co García Bobadilla, é _aceitar a
ron mellar fusionarse para facer
toda asociación que reune todos
frente á nova competéncia, pareRoxéllo Martínez, directivo de
os requisitos necesários", "ainda
ceriame moi acertado".
Adolfo Dominguez recoñece- que
que, recoñece, sempre é máis
"falar de unidade sempre soa
efectivo que esteña todo o sector
En todo caso, tanto Francisco
unido ". Da mesma opinión é
García, como Santos Outo, con:- · mellar", pero "a nasa asociación
fai fincapé na necesidade d~ forSantos Oujo, Conselleiro de lnsideran "moi respeitábel" a decisión de criar unha nova asocia- · mar técnicos, qos que hqxe cadústria no anterior governo autorecemos en todo o Estado espanómico: "Eu preferiria dar a miña
ción
"incumbéncia exclusiva"
ñol, e en estabelecer unhas sólidos empresários. O ex-conselleiopinión ao revés , sinala. Tendo
das redes comerctais, non irnos
en conta que en 1993 vai funcioro de lndústria proclama adededicarnos, polo tanto, só aos
nar o mercado único con máis
mais que "hai que esperar aos

Ademais, Roxélio Martinez
mantén que "como sempre opinamos, a imaxe de marca debe
ser individual".

.PEPE c ·ARREIRO .

En relación á partidpación en
negócios plenam~nte alleos ao
sector da moda, como poidera
ser o das inmoviliárias; Roxélio
Martínez sinala que ··Adolfo Dominguez, como ta! ernpresa,
r:ion participa en nengún negócio máis", circunscribíndose absolutamente "aos próprios do
•
sector texti:".
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iniciativa asociativa de Domínguez e v.._erinno, pode dar .ca quebra finalmente destas. duas empresas. Segundo fontes informadas do sector, esta actitude resulta "insolidária" e pode impedir
"a recuperación de empresas
que. cun pouco de axuda pode- ·
riari ser relanzadas de novo".
.
Para Luis Carballo "cando se .
tala de asociar por separado ás
empresas de niaior facturación,
como·seria o caso de Adolfo Dom inguez ou Verinno, estase a
esquecer que neste pais hai
máis de trescentas. empresas,
cuxas facturacións van en abano
entre os .200 e os 2000 millóns.
Se nos comparamos con outros
paises, continua Carballo, dámonos canta de que .todas elas se
moven nunha franxq de empresas pequenas. Non existe. razón
para criarnnha nova agrupación.
lsto dá ·1ugar a que os_plans que
se viñan levando a cábo nos últi, mas anos poidan .que.dar' parali- ,
zados e a.que o sector s-e deteriore progresivamente".

.

Xosé Antónío Conde, presidente de Cointega, considera, .
pala sua parte, "moi extrano"
que se abandone unha marca
como Galicia Moda, que ten un
enorme valor xa adquirido e con.sidera perigosa a cri¡:¡ción de vários interlocutores no sector, "parece que unhas cantas firmas
créronse as máis grandes, xus~ tamente cando estabamos a en5 trar nunha segunda fase da mo- ·
.~ da en Galiza, _que consistía en,
~ unha vez consolidadas algunhas
§: marcas, aproveitar o tirón para
~ todo o s~ctor .e poñer en· mar:5 cha, abrindo mercados, todas as
~ outras empresas pequenas e

apoi¡;:¡r a·aqueles que máis poden
necesitalo". .

DE ADOLFO·
DOMINGUE:Z E
ROBERTOVERINNO
NUN COLECT!VO
EMPRESARIAL,
APOS DE OITO
ANOS DE ,.
LIBERDADE. É
DEBIDA Á NOVA
NORMATIVA DA CEE
NAQUE SE
ESTABELECE A
SUPRESION DAS
AXUDASA
~MPRESAS

INPIVIDUAIS

Moitas voces no se.ctor apontan,
con todo,
:que a entrada 9e
Adolfo Dominguez e Roberto
Verinno nun colectivo empresarial, após de oito anos de liberdade, é debida á nova normativa ,
da CEE na que se establece a
supresión das axudas a empresas ihdividuais, senda polo tanto
necesário formar parte dalgun
grupo para ter acceso ás. mesmas. Esta nova normativa afectari a tanto ás subvencións do
Ministério como ás da Consellaria de lndústria.

a

/

Obxectivos egoístas, polo tanto, que Roxélio Martínez se apura a negar.

Unha continuidade
en entredito

medianas".
Conde sinala tamén que "as
subvencións non poden ser proporcionais á facturación. Hai empresas que poden xa sobrevivir
cos seus próprios recursos . Outras en cámbio, como é agora o
sector da muller, .están necesitadas de axuda, de promoción, o
que permitiría unha multiplicación no futuro das su as ventas".
Francisco García Bobadilla,
pola sua parte, considérase disposto a "atender este critério e

RICARDO CARVALHO CAI,ERO
A NOSA CULTURA 13.
/

Estudos e análises da obra dun dos máis i~portantes intelectuais
da cult.ura galega neste século.
·
Coas colaboracións de
Francisco .F ernández qel Riego
. Claudia Rodríguez Fer ·
Ma.ría Pilar Garcia Negro
Carmen Blanco
Araceli Herrero
Aurora Marco
Francisco Salinas Portugal
Miguel Anxo Fernán Vello
Francisco Rodríguez Sánchez
Maria do Carmo Henríquez Salido
Carfos Paulo Martínez Pereiro
Ramom López Suevos
Domingos Prieto
\ .
·~
Elvira Souto Presedo e
Martinho Montero. ·

AROSA!IBBA·PROXIMAMENTE EN QUIOSQUES E LIBRARIAS

O cámbio na política
de subvencións

.

Francisco Garcia Bobadilla afirma que se manterán os programas previstos con Galicia Moda
e Cointega que , tras a fuga de
gran parte do sector masculino ,
trata de abrir camiño na moda feminina e infantil. A finais de Febreiro estes diseñadores e diseñadoras estarán en Madrid no
salón Civeles para presentar as
colecións de muller. En Valéncia
serán presentados, pela sua parte, os modelos para nena e nena.
Como afirma Santos Oujo, hai
que agardar, mais a división é un
feito e tras ela a posta en cuestión do futuro de todo un sector
ainda feble. Algunhas empresas
poden quedar xa polo camiño. •

GALlzA·E.MUNDO
.

,

•O PSOE dirimirá os cargos no seu VI Congreso (Páx. 6) • Da cidade á aldea solitária (Pax. -S) • Falso optimismo na
directiva celeste.(Páx. 9) • CCOO pronostica d1ficuldades na s~nidade galega (Páx. 11) • Apertura dos mercados
latinoamericanos (Páx. 13) • A guerra para mitigar a recesión americana (Páx. 15)
--------------------------ELEICIÓNS MUNICIPAIS

Ambas formacións considérano como un paso _
máis dentroda unidade de asción

Acordo en_
tre
./

BN~

e

PNG~PG

cara as-eleicións.municipais .

•A. EIRE

Para Francisco Rodrjguez,
responsábél de -Política Parlame ntária do .BNG", ·'~ con - este :
acordo ponse .de manifesto ª·virtualidade da poi ítica frentista e
que o debáte sobre a _unidade
non debe ·darse en base a un
problE;rna ideolóxico· sénón de
ünidade de acción e de consciéncia nos aspectos basicos da
defensa (tos intereses do pavo
galego".
/
.
Este acorde permftelle ao
BNG "aumentar o abano da sua
base social e demostrar na prática a virtualidade do proxecto
comun, baseado no .respeito
mútuo".
Francisco Rodrígu.ez agard51
"que este sexa un primeiro paso
para a conflué_flcia orgánica das
duas organizacións , pero sen
que o PNG-PG perda ·a sua idiosincrá~ia, capacidade e independéncia como partido".

O Consello- Nacional do
Partido Nacionalista
Galega-Partido Galeguista
ratificou o acordo polo que
esta formación concorrerá
coaligada e.o Bloque
Nacionalista Galega aos
próximos comícios
municipais. Ambas
formacións consideran
este acordo como un paso
máis na unidade de acción
e. un avance na estratéxia
denominada Proxecto

Comun.
Con un solitário voto en contra e
7 abstencións, o Consello Nacional do PNG-PG aprobou un acordo político que propícia a converxéncia eleitoral ca BNG cara as
próximas eleicións municipais. O
referendo desta decisión, tomada
con anterioridade polos órgaos
executivos das dúas formacións
políticas, significa que ambas
apresentaranse aos comícios
baixo un'1as únicas siglas, primando as da formación que máis
implantación teña no concello en
cuestión. En cada caso, os militantes da outra formación política
aparecerán na lista coa sua sigla
correspondente.
Naqueles concellos nos que o
caciquismo leve tempo equistado poderanse propiciar listas bai~o a denominación de independentes para poder atraer a sectores povoacionais contrários á
perpetuación da situación.
Nestes casos, como na asignación da titularidade das listas, terán tamén en canta as posibilidades de aceder ás Deputacións,

~

Conversas das

§ Mocidades Galeguistas
~
o

e Galiza Nova

-e

:z
<X:

Dentro desta dinámica de confluénCia entre organizacións na.Para Rodríguez Peña, Secremaron, ben con ehamamentos . cionalistas estanse a realizar
conversas entre Galiza Nova e
tário Xeral do PNG-PG, "este é
unilaterais ben en forma de autoas Mocidades Galeguistas, orgaun acordo político, sobardando
convocatória".
nización autónoma, desvinculaAfirmou tamén que o "PNGamplamente o ámbito eleitoral e
da organicamente tanto do PNG
PG é filio de secuéncias pasahai que inscrebelo no contexto
como do PG.
das e que a estrutura do BNG é
da unidade de acción de ambas
Esta$ negociacións entre amformacións e na sua máis estreia única que permanece .forte ao
bas organizacións posibelmente
ta colaboración futura que propilongo de todos estes anos no
rematarán neste mesmo mes
ciará, ademais, o traballo congaleguismo da post-guerra".
coa firma dún protocolo polo cal
"Nos anos que veñen vai haber
xunto nos municípios".
as MMGG integraranse en GaliRodríguez Peñ~ puxo de ma- _ un debate sobre a organización
za Nova {que pasaron a ser as ·
do nacionalismo e nós non quenifesto que o PNG-PG foi, preciremos quedar fora del", conti-. mocidades do BNG) sen perder
s
nte, o único partido que
a sua autonomia organizativa.
"nestes ' · os catro anos resnuou a dicer o líder do PNG-PG
Ambas xuventudes xa viñan coque, posibelmente ocupará o pripostou ás .propo tas~unitárias do
laborando, sobretodo no Consello
meiro posta na candidatura muBNG, estando en todas- as meda Mocidade de Pontevedra.
•
nicipal de Ourense.
sas de conversas que se prógra-

BNG e PNG-PG comezaron a sua andaina conxunta no 25 de Xullo do 1990

que poderian mermar se as candidaturas mud~sen de siglas.

Máis alá do simples
acordo eleitoral
Nesta semana voltaranse reunir
as delegacións de ambas formacións para estudar a asignación
da candidatura a cada organización nos máis de 250 concellos
nos que teñen previsto apresentar se, aspecto que non terá
maior dificuldade segundo coinciden en afirm¡:tr voceiros duns e
outros.

RECOMPOSICIÓN DO CENTRO POLÍTICO

MATRIMONIOS ROTOS E-AMORES QUE MATAN

-

A.EIRÉ

O matrimónio PP-CdG está a ter unha
Vitorino Núñéz está ben acomodado, o
época de distanciamento, dentro das suas
PP paga a ·casa e pon a maioria dos mócordiais relacións maritéiis, despois de
beis.negándose a irse do Grupo popular
decidir facer vida por separado sen deixar
e ·pasarse ao mixto par-a conviver nel con
de conviver na mesma casa.
Coalición Galega, como esta demandaba.
Puña a excusa de que podia interpretarse
Estas decisións, por moi amistosas que
sexan, levan, máis tarde ou máis cedo,
como "L!nha falta de apoio ao Governo:·,
ao divórcio.
aprazando a operación. 9oalición Galega
En auséncia doutros intereses que os
pasou por e/a ·e agardou· a que se fosen
materiais, a convivéncia faise difícil cando
deteriorando as relacións entre Fraga e
c<;ida un anda por seu lado á busca de paVitorjno. Por aguantar, ainda acedeu a
rella nova.
aloxarse con eles, durmindo no cuarto da
cr"iada, mentres durou o debate presupos- ·
Non podi? ~er. doutro xeito logo que o
entendimento de CdG con CG e a asisténtário. Vitorino queríalle demostrar a Fraga
cia ás münicipais xuntos, como .primeiro
que, ainda que andaba con CG, o seu
amor/imposíbel por.el, era !lláis forte.
. paso cara a unión partidária, fose cqntestaFoi t,mha auténtica faena a Coalición
do polo PP cun ligue desenfreado d~ alcaldes, tanto dunha como doutra formación.
que via como perdia a sua condición opobs acordos ci6 convivéncia no Grupo
sitora, esvaíase o seu sorriso galeguista,
Popular, aireados palas catro parróquias,. e aparecia entrando, .como palanganeira,
deixándose ver en compaña amoroso/fin- · nos d~vaneos fraguistas.
xida en troulas de congresos, rueiros de
Pero o Partido Popular seguiu facéndoreu nións e festas gastronómicas, con
Jfe as beiras a canto alcalde centrista, coaloumiños cara a concorréncia, non era .- aga, independente, bloqueiro ... : que máis
máis que a constatación de que todo era
dá, tanta é a sua libéralidade, que tivese
apariéncia e as vidas, durante os últimos
os votos suficientes.
anos paralelas, comezaban a diverxer. Vitorinoxa non podia máis e ·falou de

...

marcharse, xa dunha vez, a coabitar con
Coalición Galega. Primeiro foi sé unha insinuación, como quen non quera causa,
logo unha pergunta, máis tarde unha ameaza. Fraga alarmouse e anunciou que farian as paces. Vitorino, que xa comunica-

-,VITORINO, CEGO NO
SEU AMOR IMPOSÍBEL,
SEGUE A SOÑAR CON
OFICIAR DE
·GARDA/EUNUCO
DO HAREN POPULAR,
EN PAZO GALEGUISTA,
CON VITOR MORO
COMO VALIDO'

do o seü compromiso con CG, seguia de.. clarando, textualmente, o "seu namoramento por Fraga", está predispostp a
acreditar nos arrumacos do PP, ainda que
os devaneos cos alcaldes de CdG continuasen a ellos vista.
.
Coalición móstrase arisca con CdG,
ainda que só de portas adentro, e alguén,
para calmala, sai coa léria de que é preciso limpar o seu carpo partidário de lueiros, vestíxios· do PP, con X.L. Barreiro á
cab~za, antes de consumar a fusión eón
CdG. Algo qúe, loxicamente, .sentou mal,
que moi mal, en Coalición, mentres M.
Fraga levantaba o lado direito do beizo
de .arriba, satisfeito ao comprobar que Vitorino está máis atrapado nas suas mañas do que pensa.
.
o divórcio é
Ainda a~i, no PP saben que _
inevitábel, só precisan do tempo suficiente,
canto máis mellor, para pór ao seu nomé a
maioria do capital político. Vitorino, cego
ainda no seu amor imposíbel non se dá
conta e segue a soñar, non con ser a preferida de M. Fraga, senón con oficiar d(3
garda/eunuco do harén popular, en pazo
galeguista, con Vítor Moro como valido. •
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XUSTIZA

pROCESOS CONGRESUAIS

Por un delito contra a
liberdade de
expresión

Unicámente se dilucidirá o reparto de cargos

Durán .c asais
inabilitado
por seis anos

Só a prepoténcia de S. Presedo
poderia·desencadear a batalla ·
no congreso do PSOE galego

1

O Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza
condenou ao ex alcalde
da Pobra do Caram.iñal e
parlamentário do PP, a
seis anos e un dia de
inabilitación especial para
cargos políticos, tanto de
nomeamento como de
eleición, como autor dun
delito contra liberdade
de expresión.

a

Durán Casais recorrerá a senténcia que o inabilita por seis
anos un mes e un dia para ocupar cargos públicos, tanto sexa
de eleición como de designación . O ex mandatário da Pobra
do Caramiñal, que ainda hai só
dous anos se declarou franquista convencido, afirma que a senténcia, que calificou como moi
dura, "non se teria producido se
eu non fose un político de centro-direita".
'
A senténcia da Sala do Civil e
do Penal do TSXG considera
probados os feitos que se ·11e imputan: ordenar a r.ecollida duns
trípticos impresos pala Asociación cultural A Miserela que
anunciaban unhas xomadas sobre meio ambiente no que figuraba o topónimo de Pobra do
Caramiñal.
Posteriormente, cando a mesma asociación ia celebrar un coló qui o sobre a toponímia do
concello, o Alcalde impediuno,
considerando que non era motivo de debate. O Defensor del
Pueblo advertiu a Casais do seu
erro, afirmando que " que a corporación atribúese competéncias que non ten".
A senténci~ califica o compor. tamento de Durán Casais "como
contumaz e doloso".
o Tribunal considera que o
procesado impediu o exercício
duns direitos que as leis recoñecen arrogándose, ademais, atribucións xudiciais que non lle corresponden·:
Durán Casais anunciou a sua
decisión de recorrer a senténcia
ao Tribunal Supremo polo que
esta non se ·fará efectiva.
•

•A.E.

O congreso que o PSOE
na Galiza vai celebrar en
Compostela no fin de
semana do Entroido
servirá para que Antolin S.
Presedo se faga coa
lideranza única en base ao
seu control do aparato. Os
denominados sectores
críticos non van apresentar
batalla, seguros da sua
derrota, e os chamados
baróns van xogar por
persoas interpostas. Só a
prepoténcia do Secretário
Xeral, tentando mudar
substancialmente a
correlación de forzas,
poderiadesencadearunha
batalla.
Os sectores críticos á actual dirección do PSOE galego consi deran que o congreso do VI
Congreso vai super a toma do
poder polo aparato, dirixido por
Antolin Sánchez Presedo, que
aparecerá como cabeza única.
Tanto para González Laxe como
para Ceferino Díaz esta situación vai alonxar ao partido da sociedade real, propugnando ambos "unha abertura a outros sectores como único xeito de facerlle frente ao PP".
. Pero no congreso non vai haber un debate ideolóxico, como
xa ocorreu nos anteriores. O que
se vai dilucidar nestes dias do
antroido en Compostela serán as
persoas que ocupen os postos
de. dirección partidária e, neste
senso, tamén todo semella máis
ou menos aclarado: Antolin S.
Presedo será eleito como Secretário Xeral sen que ninguén lle
dispute o cargo ou a sua capacidade de liderazgo externo.

Agardar tempos mellares
Os opositores á liña de Antolin
S. Presedo non van apresentar
batalla como ocorreu na Toxa.hai
dous anos. Consideran que o ac- .
tual Secretário Xe.ral ten todas

posturas de achegamento do
grupo municipal socialista vigués cara o P~G-EG obedecen,
segundo este partido "a un cámbio de imaxe acelerado do
PSOE".
Durante a se~ión plenária celebrada o dia 4 de Febreiro, ambos partidos coincidiron en defender idénticos plnatexamentos
en varios pontos da arde do dia,
carac1erizándose por un diálogo
ausente desde que en 1988 fracasou o intento de pacto de governo.
Esta ocasión o PSOE aprobou, contrariamente ao habitual,
varias propostas do PSG-EG,
mentres os concellais do grupo
mixto, Manuel Alvite e Lago
Castro afirmaban que "era unha
•
baixada de pantalóns".

Antolin S. Presedo ocupará neste Congreso o único papel estelar.

as bazas para gañar. Vai facer
asi unha executiva a sua medida, na que impere a fidelidade
persoal, cun certo ar de Gabinete na sombra. Para isto repescará a galegas traballando na administración central no intento de
conseguir unha mellar liña direc_ta con Madrid, polo que aumentará, segundo os críticos a "dependéncia e a imposibilidade de
facer unha política própria".
A apresentación dunha lista alternativa á Executiva, non a contempla ninguén nestes momentos. O sector de Ceferino Díaz
descartouno, consciente de que
non tiña nada que facer, ainda
que si elaborará jistas alternativas a outros órgaos, tanto políticos como de control , entre eles
ao Consello. Existian alguns kamikazes que tentaron conseguir
que Ceferino dese, máis unha
vez a cara, pero este afirmou
que non estaba disposto a que
llFt rompesen .por enésima vez
nen a "divertir a ninguén".
A decisión tomouse despois
de várias reunións nas que se
tentou buscar o apoio de certos
baróns. Pero estes, ante a proximidade dos comícios municipais,
só se moverán se alguén tenta
sacalos da sua poltrona.
A sua meta neste congreso é
que todo siga para eles "máis ou

menos como está". Semente estarían d_
ispostos a dar a batalla
se a "prepoténcia de Antolin"
tentase mudar drasticamente a
corre1ación de forzas dentro do
partido. lsto levaria a que alguns
se agrupasen, como poderia ser
o c~o de M. Soto, Gato Soengas e outros lugueses, podendo
contar co apoio dos sempre críticos do Ferro/, a voz máis discordante hai dous anos.
Pero Antolin tentará contentar
a Francisco Vázquez e mesmo a
Abel Caballero, minimizando a
outros sectores pero sen poñelos nunha posición que os faga
xogar a desesperada.
González Laxe, ao que Ceferino acusa por non dar a cara e de
ir sempre de llanero solitário,
agarda que Antolin teña unha
desfeita nos primeiros comícios
autonómicos aos que se apresente, considerándoo incapaz de
acadar o teito de votos que el
conseguiu hqi un ano. Daquela
Laxe estaria disposto a voltar como o· salvador do partido.
A mesma táctica séguena outros baróns que, en vez de dar a
cara, pretenden atrincheirarse no
seu feudo e que "Antolin caía por
sisó", algo do que están convencidos. Pero Antolin, de momento,
é o vencedor e, os demais , terán
. que agardar.
•

NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA

CARTA A FERNANDO M. RANDULFE
M. VEIGA

Señor Fernando Martínez Randulfe, vostede
lembrará esoutro día que estaba nunha mesa
moi próxima á miña. Vostede parecia que en~
tre dous bos amigos e por frente dun prato
de peixiños fritos e unha fonte de ensalada.
Eu puxen o ouvido, a mantenta, porque
non me soaba a música e asi puden cerciorarme de como ambolos tres cortaban ocastellano. Confeso que a estas alturas non me
surprendin, vostede non é un caso aillado
entre galeguistas convictos. Pe.ro este detalle
levoume a facer memória sobre algunhas
das máis rutilantes teorias que levo escoitado nos últimos anos.
Ainda que lle ·pareza esaxeración, nese intre vostede botou un balde de auga sobre
Jurgen Habermas e a Escola de Frankfurt,
sobre Achille Occhetto no seu congreso de
Rímini e sobre a revolución na vida cotidiana
que escrebeu a, ·por vostede, coido que ben
lida, Agnes Heller.
·

• Acercamento do PSOE
cara o PSG~EG en Vigo. As

A sociedade civil, esa columna vertebral
que con tanta razón non cansa de lembrar un
loitador histórico coma vostede, estaba esoutro dia na rapaza galega talante que lle puxo
e lle recolleu os pratos, estaba na lonxa e
nos que sacaron do mar aqueles pei,xiños,
entre xuramentos en galega, estaba na muller que recolleu as leitugas da harta e que,
ao mellar, ela mesma levou a praza, onde tamén se fala galega. Esa, señor Randulfe, é a
·
sociedade civil.
E non canto todo isto para meterme na actitude privada de ninguén. Simplesmente, e en
parte por ter lido a alguns deses autores dos
que vostede tamén gasta, non creo na vida
privada como coto alleo. A liberdade existe
na chamada vida prfvada e na ·pública -por
exemplo para falar nunha ling1Ja ou na outrapero en ambas a actitude que se sostén é un
manifesto político. En privado pégaselle ás
mulleres, edúcanse os tillos e en privado

transmítese unha gran parte da ideoloxia.
Vostede é libre, señor Randulfe, e o idioma
galego non necesita de policias, pero s.i está
moi preciso de exemplo e de coeréncia. Por
iso tomo este caso, e torneo a vostede, para
perguntarme que está disposto a xogarse cada quen nesta história de cambiar a vida, de
. cambiar o pais.
Ninguén chama a rubir ao Caurel cun ·fusil,
nen a dispoñerse para unha crucifixión, trátase_de algo tan doado como falar galega en todas partes, non reducilo a ámbitos familiares
nuns casos ou protocolários neutros. Trátase
semente de falar a língua da ·maioria, pero tirándolle os complexos que é .o ql!~ sempre
reclar;namos os nacionalistas. E; isó moito pedir? E tan difícil ser coerentes no elemental?
Mentres tanto. alguén terá que definir esta
situación como colonialista, colonialismo
mental, interiorizado, non o de Angola, senón
o naso, o de vostede. Ainda..
+

•Núñez contra Barrelro. Vitorino Núñez, lider de Centristas
de Galicia tachou a X. L. Barreiro, militante de base e antíguo
dirixente de CG, partido co que
se van fusionar os centristas, de
inepto ratificando o seu desexo
de que non participe na Converxéncia Nacionalista Galega.
Estas sorprendentes declaracións, a dous días de firmarse o
protocolo polo que ambas formacións comparecerán baixo as
mesmas siglas caos comícios
municipais, causaron evidente
malestar en CG, ainda que ambas formacións afirmaron que
non- ian influir na firma do pacto.
As versións dadas a estas de-

él a ración s van para todos os
gastos, desde as que afirman
que é unha presión do Patrón
Fraga, de quen Vitorino non se
quer desvincular, sobre todo por
se lle sae mal a operación; aos
que afirman que é unha "metedura de pata monumental dunha
persoa que nunca deu mostras
de ser bó político senón' de saber aboiar".
Estas declaracións coinciden,
ademáis, cunha ofensiva de parte dos militantes coagas de Ourense que protestan polo entre•
guismo de CG.

•Rivas Fontán, absolto. o
Alcalde de Pontevedra, Rivas
Fontán, e tres dos seus concelleiros, foron absoltos polo Tribunal Supremo, de atentado a independéncia do poder xudicial.
Desta forma anúlase a senténcia dictada pala Audiéncia de
Pontevedra, que os condenaba
e seis anos e un dia de inhabilitación especial para ocupar calquer cargo público.
O Supremo considera que os
edís, ·ao criticar as actuacións do
Xuiz Luciano Varela, exerceron
unha crítica plenamente lexítima
a actuación xudicial.
Rivas Fontán, que se queda libre dos demáis cargos que se
lle imputan, afirma que se apre~
sentará nas listas de Converxéncia Nacionalista Galega, ten
pendente ainda unha senténcia
do Supremo po~ 'presunta prevaricación en relación co Edifício
Silva.
•
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Redes estatais privadas copan as licéncias destinadas á información comarcal_

As últimas concesións de FM .
revéndense por cifras millonárias
• G.LUCA DE TENA

A feira das licéncias de
radio de FM chega nestes
días a ofertas de até trinta
millóns por concesión. As
vintecatro emisoras ,
autorizadas na derradei ra
semana do governo de
González Laxe son
obxecto dunha carreira
pala concentración na que
levan dianteira Cadena
Ser, do grupo El País,
Onda Cero da
Organización Nacional de
Ciegos Españoles, ONCE
e a Cadena Ibérica de
Antonio Fontán. A
unificación non só é ilegal
senon que vai contra o
espírito dunhas
concesións públicas
xustificadas con fines
culturais.
A concentración que está a producirse vai contra o decreto
156/1989 da Conselleria da Presidéncia polo que se regula o procedemento de concesión de emisoras de radiqdifusión sonora en
ondas métricas con modulación
de frecuéncia. No artigo IV, estabelécese que nengunha persoa
física ou xurídica poderá ser titular de máis de duas concesións
para a explotación de servícios
que coincidan sustancialmente no
seu ámbito de cobertura. Prevese
tamén que unha persoa física ou
xurídica.. non poderá participar
maioritariamente en máis dunha
sociedade concesionária cando

exploten servícios que coincidan
no ámbito.

O plan da ONCE
Pero sábese que Onda Cero ten
direitos sobre as concesión do
Carballiño, Ourense e Vilagarcia.
A organización dos cegos procura desde que asumira a direción
Miguel Durán , constituir o seu
próprio grupo nas ondas. O control da Cadena Rato é un primeiro chanza para un plan que contempla o alcance ·a todo o ámbito
peninsular, incluido Portugal. A
emisora de FM de Vilagarcia terá
unha poténcia de emisión de 2

quilovátios e transmitirá no 91 :4,
;a do Carballiño ten 1 quilovátio e
4 a de Ourens~.
Sobre o mapa galega, advírtese que a' emisión con poténcia
superior á permitida nas novas licéncias, cria espácios de audiéncia sobre as príncipais cidades
galegas. A Ser xa ten dentro da
sua rede de emisoras ás de
Mondoñedo, Xinzo, Pontevedra
e Baiona mentres a Cadena ·Ibérica de Antonio Fontán ten domínio sobre a emisora da Lalín
(que adquiriu con Radio Noroeste) , outra en Ponteareas (dotada
dun emisor en Vigo) e unha m~is
en Santiago. Nesta última canee-

•

...

te contradición dos términos.
sión, suma á sua rede a de ReTodas as cadeas estatais esdondela, cunha poténcia de 2
tán igualmente lonxe éJe cumprir
quilovátios.
os obxectivos de emisión en gaAntena 3 recibe neste último
lega, pluralidade e atención á
paquete de concesións unha liinformación nacional que prevé o
céncia para Ribadavia, de 500
decreto. Moitas destas emisoras
vátios, outra en Compostela de 8
quilovátios e· unha máis ·en Lugo
non poden sequer considerar a .
emisión dun noticiário en galega
de 4 quilovátios. A rede galega de
Antena 3 suma con estas novas
porque carecen de plantilla que
poda ofrecerlo. A partir de orzalicéncias un total de doce pontos
mentos que non se axustan ao
de emisión en todo o país.
que dispón o decreto 156/1989,
Concesións múltiples, son as
outorgadas a Fidel Fernán, entre
podeñ pagar salários de 20 ou
outros propoñentes, para o seu
trinta mil pesetas ao que chaman
aprendices que explotan en xorproxecto de Rádio Principal en
nadas de 1o a 14 horas. Os obMonforte e Vilalba. Fidel Fernán
xectivos culturais da licéncia
traballa na actualidade na rádio
convértense na extensión da fórpública e teñ un programa en
mula dE! radio musical, que multi-·
Radio 4. Nas. áreas de Vigo, A
Coruña e Ferro! reciben conceplican até o infinito as consignas
sións de emisión Radio Marineda
da indústria norteamericana dd
(á fronte da que aparecen os nodisco. Os aprendices sometidos
mes de Marcos Blanco e Pablo
a esta explotación manteranse
Vila Diaz), a Radio Bl~nca, qua . até os 22 · anos neste réxime
para seren finalmente despediten como identificación a Pablo
Herrero, (relacionado co PSOE)
dos, xa que o futuro desta fórmucon emisoras en todo- o Estado, . la sub-radiofónica reside precisamente na contratación en
asi como Edicións LEYVA (licéncias en Redoridela e Muros), reprecario_precário.
lacionada coa Cadena Ibérica. El
Os noticiários en· cadea procuCorreo Gallego e El Progreso enran pala sua banda reproducir o
tran tamén no reparto.
esquema das axéncias ou o discurso de espellos da opinión do
Moitas destas concesións non
· sé non se ·axustan ao que dispón
Opus Dei, como no caso do cronista Antonio "Herrero na Antena
o decreto da Conselferia da Presidéncia, senón que veñen incre3. Sorprende que esta rede, na
mentar a poténcia de redes que
que ten participación un diário
no seu dia foron denuncié\das
galega, delegue a interpretación.
tanto pola concentración de emida actualidade política nun coment_
arista que fala -desde Ma- ·
soras nunha mesma persoa
drid. Pero ben maJs anormal é
como por nom cumprir os obxectivos de servício público baixo os
que o governo autonómico prolongue unha concesión na que
que receberan licéncia. Q caso
de Antena 3 cítase como para- - unha das partes non cumpre. E
que coñecida ésa flagrante irredigma de concesión pública para
g1Jlariedade, poda premiala cunexplotacjón en réxime de monopólio, o que resulta unha flagranha nova licéncia.
•

A dirección argumenta o excesivo gasto

Poderian d~s8parecer cen empregos na TVG e cuarenta na RTG
•A.E.

O catálogo de pastos de
traballo que o consello de
administración da CRTVG
puxo en mans dos
traballadores confirmou os
temores dos sindicatos. O
governo ten en mente
reducir o persoal da
televisión e a rádio
autonómicas para diminuir
a produción própria de
programas e abrir paso ás
produtoras privadas.
Segundo a dirección da
compañía, este é o-único
xeito de controlar o
- .desbordante déficit da
empresa. Os sindicatos
pensan que a medida irá
en prexuízo da calidade
dos meios públicos de
comunicación de Galiza.
Faltaba pouco menos dun cuarto
de hora para que comezase a
primeira xornada de folga convocada· na TVG e na CRTVG cando os sindicatos receberon o catálogo de pastos de traballo que
viñan reclamando desde hai moitos meses. A dirección da empresa agardou até o último momento para romper un paro no

que se reivindicaba, entre outras
catre horas de progr.amación sen
se negativamente os documenPara xustificar esta "recqnvercuestións, a entrega do cobizado
molestas cuñas nas que se talasión", os membros do Partido
tos. Esta circunstáncia, sumada
catálogo.
ra das asombrosas propriedades
Popular no consello de admini$ás tres xornadas de folga dos
dun aceite ou do cdehe de ocaA proposta do director xeral,
tración e tamén os directivos da
traballadores da TVG e ao peche
Ramón Villot, r~visada e aprobasión de turno. Da noite á m"añá a
compañia argumentan o excesiprotagonizado polos membros
da pala comisión de persoal do
RTG transformouse no voceiro
da CIG e do APLI ·do comité de
vo gasto que supón manter un
consello de administración , non
de dúcias de empresas atraídas
empresa da RTG, fixeron ao
número de traballadores como o
satisfixo aos sindicatos. Se ben o
por un incremento de audiéncia
consello aprazar a sua decisión
actual. As alusións ao déficit
proxecto era aceitábel para a
sobre a aprobación do catálogo .. que a colo_cou como primeira
arrastado e ao sobredimensionaemisora da Galiza. Dende priCRTVG, sociedade da que demento do cadro de persoal son
pende o aparato burocrático e
Mália a represión realizada · meiros de ano a publicidade
as armas empregadas para decampa polos seus respeitos na
técnico da compañia, non podia
contra alguns dos traballadores
fender a redución de pastos de
Rádio Galega sen nengun tipo
ser asumido polos traballadores
máis activos nas mobilizacións
traballo·. Os sindicatos sen emda TVG e da RTG. No que atinxe
de cortapisas ou control. Mália
bargo consideran estes argu(o exemplo máis claro é o de Sóá televisión, o catálogo recolle a
os reiterados pedimentos do con i a Castelo, delegada da CIG
mentos simpl-es excusas para
mité de empresa, con maioria da
apartada das tarefas de presencriación de 234 novas pastos fimodificar o modelo de rádio e teCIG, ·a dirección refusou dar inxos. lso suporia unha redución
tación e ameazada de despido
levisión públicas de Galiza. Na
de case cen postas de traballo .sua opinión, a redución de perpolo xefe de informativos da
formación sobre o contrato coa
sobre o persoal que actualmente
TVG, Arturo Maneiro), os sindiempresa encarregada da xestión
soal só persigue pór a programada publicidade e negouse a estapresta os seus servizos na emcatos anúncian novas medidas
eión en mans de produtoras pribelecer calquera forma de conpres.::l. Ademais, son os labores ·vad as e deixar unha ampla ·de presión para conseguir que o
trol sobre a mesma.
máis específicos de televisión,
consello revise os catálogos á
marxe para a contratación en
redactores, montadores, realizaalza. Difícil será que obteñan sacondicións precárias. O resultaPolo de agora, a
licidads
dores, locutores, os máis castigado seria algo asi com0 unha em- . tisfacción á sua petición, xa que ·
emítase case na sua totalidade
presa mixta (á que xa fixo aludos no catálogo pois apen<¡ls se
os proxectos son froito dunha
en galega grácias á colaboración
crian prazas nestas categorías.
sión Manuel Fraga) que en nada
negociación entre Partido Popudalguns traballadores que realise asemella a aquela televisión e
O consello de administración
1ar e Psoe na que só primaron
zan as cuñas e brindan as sua'S
a aquela rádio que tiña como obda compañia portouse piar se
critérios de reparto político.
voces para gravalas. Sen embarxectivos difundir a cultura e a líncabe coa Rádio Galega. Quizá a
go, o castellano pode invadir
gua de Galiza e cumprir os servifalta de mobilizacións dos trabaVillot renúncia
pronto a Rádio pública galega en
zos inerentes a uns meios
lladores da RTG fixo decidirse á
á publicidade en galego
forma de propaganda. Ramón
públicos de comunicación.
dirección por unha redución máis
Villot non fará nada para evitalo.
O pasado Martes, os comités ·na rádio
drástica dos pastos de traballo.
Así llo fixo saber ao comité de
de empresa da TVG, CRTVG e
O proxecto de catálogo para
A rádio galega era até hai moi
empresa nunha carta na que
RTG apresente\ron ante o conseesta empresa recolle 98 pastos
poucas datas unha emisora libre
afirma que "noA existen razóns
llo de administración os seus infixos. Polo tanto, serian arredor
do lastre da publicidade. Os ouóbvias para impedir que a publide 40. os traballadores que que- · formes aos proxectos de catálovintes podían disfrutar de vintecidade se emita en castellano".•
go. Por _suposto neles avaliábandaian sen emprego.
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Coidan de 237 cabezas, entre cabuxas e ovellas, en Parada de Sil

:Ana Maria e Xosé António, da cidade aó monte
1

•

,.

•

•

un soño. "Porque cando cheguei
foi horrible. Mercarno&. ons porquiños,.tres, nefeito. E o primeiro
. dia botáronse tora, cada quen
polo seu lado. E eu tras eles para prende-los. Ao final conseguín
facer cun deles. Mais morreu
dun ataque ao corazón (risas). E
púxenme dos nervios, histérica.
Tentei sangra-lo, mais non sabía.
Tampouco podía. Pero conseguino, anque non sei como. E fuh
na busca do Xosé António para
cotarlle ·a história, mais non puden articular palabrra. Pensou
que houberá unha grande catástrofe. A anédota foi que conquerimos os millares embutidos da
nosa historia desde que nos atopamos aquí, posto que non tiña• mos experiéncia algunha ao respeito. Así apr~ndin a moverme
neste ambiente".

•MANUEL CARBALLIDO

Ana Maria Hueso
Vázquez,unharapaza
rrtadrileña de ellos vivos e
soñadores. E Xosé
António Caeiro, natural de
Portela do Sil, mais ·
resident~ até agora na vila
e corte -onde ambos se
coñeceron-, decidiron
abandonar o circuíto
urbano e instalarse no
corazón do monte para
' iniciar unha nova e activa
experiéncia en contacto .
coa natureza, onde cria e
coidado de cabras e
ovellas supón- a actividade
fundamental no nacente
xiro que deron ás suas
vidas. "A pesar de todo
o lobo é unha ruína. O ano
pasado, concretamente,
matounos' máis de 15
cabezªs".
-- .
~-

"Cando cheguei aqui chorei iTioito", lembra Ana María, mentres
Xosé António vai na procura dos
animais "que andan por aí esparexidos". Nada máis· chegar, convídannos a café. A amabilidade
é, en todo momento, exquisito.
A. Naycel, o noso compañeiro,
toma boa nota do que sucede
arredor entre as vellas casas. No
que noutro tempo fara unha aldea povoada fica hoxe praticamente morta, agás a vida que lle ·
imprimell os dous únicos humanos e mais os cans que lle est~n
ocupados en "controlar" ao xa
abondosc rebaño (237 cabezas,
entre cabras· e ovellas). O lugar,

Portela. A parróquia, Caxide:
Concello de Parada do Sil.

·o Sil, ao fondo. A beleza
agreste e-sensíbel dunha paraxe
onde tan só existe o siléncio
contratado pola linguaxe dun
m?do ainda praticamente virxe.
'Deixei todo'
Mentres degostamos o café, Ana
Maria -que manifesta o seu agrado pola visita-, "por.que me encanta a xen!e e gosto de talar
con ela. As veces incluso fago
unha viaxe até Madrid para non
perder de vista o mundo". Mati..:

za, sen embargo, que me costou . que. non ia ser difícil instalarnos
aqui. Asi que lle suxerin á Ana
moito deixar Madrid, piso e coMaria esa posibilidade. E decidimodidades. Ao primeiro, puxemos, de comun acorde, probar
mos como tope pa~a probar, un
durante un ano. Xa pasaron
ano, posto que eu do agro non
dous. E penso que a proba foi
coñecía nada. Xamais pensei en
superada. En calquer caso, tal causa". E subliña que, nefeidentro das limitacións- bastante
to, · "hai unha unión sentimental
~ómodos aquf"_
toal entre ..o Xosé António e máis
eu. Doutro modo, nun teria conO lobo
sentido en vir".
O Xosé António, por outra
banda, fai fincapé -antes de anbandonar a t_ertúlia- en que "decidin vir porque son un túzaro. E
xa estaba farto de Madrid. Ademais, como son da zóna, pensei

Ana Maria disfruta mentres conta
as peripécias que houbo de padecer para afacerse. "Hai material para escreber un libro, di. E ri
constantemente. Con ledícia.
Contenta. Agora óllao todo como

De:;pois viñeron as cabras e
as ovellas. O mimo de Ana Maria
cara os animais foi constante.
Coñéceos a todos polos s~u nomé. "Mais o lobo -afirma- é un
inimigo de coidado. Cando pilla
unha cabra non deixa nen .os
ósos". Ao mesmo tempo, sinala
que "non hai solidariedade na
zona para realizar batidas contra
o lobo. E, polo tanto, faise moi
costa arriba a sua caza. En calquer caso -opina-, somos contrários ao envenenamento cadea. E
o lobo morreria. É certo. Pero
morrerian, tamén, outros animais
que son indispensábeis para a
existencia dun equilíbrio harmónico do medio".

Novo fogar
Habitan nunha das casas da al. dea. No seu dia, non obstante,
adquiriron unha finca por
100.000 pesetas. E contrataron
cunha empresa para construir
unha casa inteiramente de pe. dra. "Fixérono mal", explica Ana
Maria, "coméronnos os cartos e
deixaron as cousas a médias .
Agora nen ternos diñeiro nen casa. Son uns senvergoñas".
Sen embargo, na nave onde se
albergan as ovellas e as cabras,
·todo é pulcritude e limpeza. A hixiena é fundamental para Ana
Maria, quen considera incluso
que "conseguin, a base do contacto diário cos animais ,
coñecelos mellor''. No mesmo
ton , aponta que "en máis dunha
ocasión salveilles a vida, cando
os veterinários dábanos xa por
mortos". E entende que, en Galiza, a terra "non é rica en minerais
para unha equilibrada dieta des. tes animais". E fai especial fincapé na necesidade de elaboración
dunha dinámica que conduza á
mellara na atención veterinária
cunha vixiláncia especial cara os
temas proteicos-vitamínicos, ao
tempo que suxire unha adecuada
e positiva distribución dos medicamentos basicos para a salvagarda e protección da cabaña.
Os furacáns, como lembra Ana
Maria, xa pasaron,· "ainda que fi, can-as pingas". Os lobos, tamén
permanecerán. Xosé António,
apesar de todo, teno claro. "Aqui
é onde mellor se vive". O sorriso
de Ana Maria, a súa espontaneidade e simpatía son signos de
que, se cadra, por amor, unha
positiva comun!cación, ás veces
poden torcerse ainda que non se
agarde tal. "Xa estou afeita. Agora son feliz aquí", di.
•

•

: 1

Nº464-7DEF~~~~:o=· '9 .

GALIZA E.MUNDO

/

º

-------------------~--------~~---
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.Eufóriá. prematura .da actual directiva

REI ÓEPORTE

.

• VITQR MIGUEZ

O Celta entra no plan de saneamento
da Lig~ de Fútbol
·
·
•PUCHEIRO

A Liga de Fútbol .
Profisional incluirá ao
R. C. Celta de Vigo no seu
plan de saneamento, ao
aceitar Facenda o aval dos
trofeos celestes como
pagamento das débedas
contraídas polo clube.
Dase asi un paso
importante para evitar o
descenso da equipa
viguesa á Segunda
División B, pero a eufória
do presidente Eloi de
Francisco é desmedida ao
anunciar que "nace un
Celta sen débedas".

Por que o xogador do Valénpia
F.C. Cuxart ao coñecer .a designación do Deportivo como o
seu rival na copa, se lle oca- .
rreu dicer que ~ era el mejor
equipo que nos podría haber ·
tocado"? Orabén, analisando o
cadro dos oitavos de final atopamos dous conxuntos actualmente moito piares que o Deportivo, Elxe e Las Palmas. Na
Coruña moitos se perguntaban, x.a que lago, o por qué de
tais declaracións. Señores, a
explicación é óbvla: Alén An-..
cares, ser galegas segue a
restar pontos.
·

Sen abandonarmos A Qoru.ña non podemos pasar sen fe1icitar encarecidamente a un .
dos máis vellos membros dos .
Riazor Blues, qüen o pasado
• Domingo protagonizou uns in~
cidentes dos que ANT faise
eco .en primícia. Trátase de
O R. C. Celta será incluido no
Toñito, quen no partido do pa- ·
Plan de Saneamento da Liga da
sado Domingo non pudo aturar
Fútbol Profisional ao poder apreos .intentos por parte duns aL!sentar como pagadas as suas
to-denominados "Nikis Sur" de
débedas con Facenda e coa Secolocar bandeiras españolas e.
guridade Social, requisito esixido
A Liga de Fútbol Profislonal desmentlu, ao peche desta edición, as afirmacións do presidente celeste Eloi de Francisco
názis no fondo de Riazor. Espolo Governo para poder entrar
tes indivíduos, que van unifornas subvencións estatais. Esta
Estada· eufórico desmedido',
solventada, pero, polo menos:
apresentación dos documentos
mados portando insígnias im· é, de momento, a única realidapasouse o primeiro apuro.
pois sobr~ a aportación do Estapertinentes.
periais,
foron ad.vertidos por
de e o froito da brillante xestión
Esta vez o Celta de fútbol non
do ás arcas dq Celta no plan de
Tendo en conta o endebedaparte. do noso amigo de...que se
da actual xunta directiva, que
tivo que desaparecer como no
saneamento através da Liga de
mento dos demais clubes e a
retirasen da bancada, senda
conseguiu que Facenda estene.aso da equipa de baloncesto fe-Fútbol Profisional, non hai ainda
disponibilidade do Consello Naabrigados a facelo dunha fordese o certificado de pagamento
minina. Daquelas, mália os bons
nada decidido. ·
cional dos Deportes para facerse
ma máis expeditiva a posterioa cámbio de pór como avaf os
resultados dep,ortivos e de es- ·
cargo do Plan de Refinanciación,
Segundo o presidente celeste,
ri. Toñito foi acompañado por
trofeos do clube e despois de
os 500 millóns serian, máis ou
pedáculo, case r:iinguén se moa Liga farase cargo de "toda a
un
amplo
número de
que -0s 18 millóRs 1npagados á
débeda pública até o 30 de Debilj?:OU p~ra-.:~vitar esa d~$ap~ri_:
menos, a cantidad.e qt,1e o Celta
·- compañe,iros que deron aumSeguridade Social fosen adiantarecebiria do Estado.
cem bro de 1989". Sen dúbida,
ción.
prida canta dos españois ... A
dos polos directivos.
Agora, a equipa baixo.--:i neme
asi llo fixeron facer nas conver- ·
Queda ainda asi a débeda de
unipn fai a forza.
O Presidente Eloi de Francisco
de ·xerox segue a conseguir brisas, pero non hai nada definitivo
1990, ademais de 80 millóns anmóstrase optimista despois da
llantes resultados, liderando o
mentres non se faga o reparto
teriores e a que se poda xerar
De incongruente poderíasua viaxe a Madrid e da entrevisbaloncesto feminino estatal de
Esta tempada ,_que ascel'lde a
das cantidades a cada clube, alta cos directivos da Liga de Fútnovo cunha marca 'surprendente:. . • mos calificar a polémica suscigo que ainda está por realizar
case outros 500 millóns de pesetada en torno á participación bol profisional e afirma que "naleva un, ano sen perder un partipaís, de mC'mento, estase na fatas, polo que a situación econódas equipas galegas de ba-·
ce un Celta sen débedas".
mica do Celta non está ainda
se da admisión de solicitudes e
•
do.
- loncesto en competicións estatais. Lembremos detalles; no
transcurso do caso Obradoiro
aprobárase Ünha resolución
neste senso como medida de
forza. Esta medida que no seu
momento tiña r-igor, perde ac-·
tualmente toda a süa efectividade, converténdose nun ·sério
obstáculo para que algunha
outra equipa galega ascenda á
· 1ª B. Señores; sexamos sen. satos.
• E. SANFIZIFERROL
llo polo apoio recibido. En conrais para unha porcentaxe intere= futuro os compoñentes· das coocreto o Pléno da Corporación
sante de mozos, xa podemos diperativas Socaliño (cerámica) é
- Por certo, se vostedes queaprob'ou -recentemente po·r unaVidroart (tallado en vidro) formacer que o esforzo mereceu a peUnha média de 200
ren acudir. ás competicións de
nimidade 1:1n convéniq de coope- _ Barcelona 92 xa poden reserdas recientemente por alumnos
na". O funcionamento dos Tallexóvenes co.s que o ensino
ración
no que o ente municipal .
.
res
Ocupacionais
é
supervisado
dos
Talleres
de
Fene
interesados
var as suas entradas nunha
"regrado" tivo un escaso
se compromete a abonar os gaspor unha comisión de seguimennas profisións que aprenderon e
determinadá entidade bancáéxito aprenden desde o
decididos a percurar un futuro . tos notaríais de ·constitución ·das
to na que están representados a
ria. Tan só se require solicitar .
ano 88 diferentes ofícios e
cooperativas, conceder permiso
totalidade dos grupos políticos
profisional na matéria.
as locaüdades e pagalas por
profisións nos Talleres
para a utilización da maquinária
da Corporación, e os alU[Jlnos e
Un dos pcincipais retos das coanticipado. En Setembro, un
dos Talleres asi como a subvenOcupacionais pastos en
monitores dos diferentes cursos.
operativas que · se botaron a anbombo ditará os . eleitos para
cionar durante seis meses o aluO ooncelleiro delegado de Ac._
dar oficialmente a pasada semamarcha polo Concello de
todos aqueles competicións
guer dos locais das mesmas.
ción Social de Fene, Francisco
na consiste na percura dos cacon forte demanda de entraFene coa colaboración do
nais de comercialización adeAllegue, insiste en qu9'.desde ·O
das. Orabén, hai algo que non
Instituto Nacional de
cuados que permitan garantir a
primeiro momento. se fixo espeA cooperativa de vidro Vidroentendemos, e é o feito de que
Emprego de da Xunta de
necesária saida pa.ra os seus
art instalou xa unha· tenda-expocial fincapé na necesidade de
ese abono por anticipado xera
Galiza. Cultivos mariños,
productos e aseguren a viabilidaque os "Talleres" se preocuparan
sición nun baixo situado no· nú~ ·
uns pingües intereses que non
cerámica, ebanisteria ou
non só de "iniciar mal que ·ben a
de económica do proxecto. Tanto
mero 12 da avenida .Marqués de
son outra causa que a explotao alcalde Xosé Maria Rivera coaprendizaxe de determinadas
Figueroa e participan dela un 10- - ción dun capital provisório. E é
locución de rádio son
mo o edil delegado reiteran o
profisións con saidas reais no
tal de 7 alumnos saidos dos taalgunhas das
que a un xa· lle timan antes de
apoio municipal para que estas ·11eres ocupacionais. Tres mozos
mercado de traballo, senó.n que
consumir.
esp~cialidades que se
inicia1ivas logren funcionar de . participan da cooperativa de ~etamén tiñan q~e realizar un s.eimparten.
,
guemento e un labor posterior ~xeito próprio e autóAomo. Os re~ . rámica Socaliña que ten o seu
Finalizamos coa crise do
presentantes do BNG amasan a
percurando o emprego". Por isa
forno e a exposición nos módugolfo, xa que o xogador de ba"Somos conscientes -indica o alsua ilusión en que esta experién~ · los ubicados en Cantieiras, Por~
os Talleres Ocupacionais impulloncesto do R. Madrid Stanley
calde da vila Xosé Maria Riverasaron e promoveron a formación _ cía vaia adiante, insistir1do no
lio nas cercanias das instalaRoberts declaro 1J .que non lle
. de que un proxecto deste ·estilo
obxectivo de atapar emprego pa-· cións do Circulo Cultural e dede duas cooperativas de dez xóinteresaba participación do
non é nengunha panacea xa que
ra os xóvenes que realizan
portivo desta parróquia. Os·.coovenes. que xa principiaron a anseu país n.a. guerra. Inquirido
só representa un pequeno paraprendizaxe
profisional
nos
Taperativistas
aseguran
que
até
o
dar ca apoio municipal.
sobre tal decisión dixo: "Eu na-che frente ao grave problema do\
lleres Ocupacionais.
momento non se pode aventurar
cin nas ruas _de New York, e
desemprego, pero é importante
Representantes
das
cooperatiresultado
fin~I
pero
indican
que
Duas cooperativas en
crieime netas, o cal de por si é
sobretodo porque con1ribue a
vas de cerámica e vidro destapolo momento se observa unha
march~
"
unha guerra tanto ou máis ducan pala sua banda o agradábel
dignificar a uns xóvenes que- xa
receptividade no mercado que
ra". Que xeito tán bonito de
. non crian na vida. Se ademais
e iñovador.da experiéncia asi coaugura saidas satisfactórias para
Ilusión, esperanza e traballo son
pór todo patas arrtba. Non si?•
conseguimos atapar saidas !abomo o agradecementó ao Gonce- · a sua experiéncia. .
as armas ·coas que loitarán no
•

SAIDAS LABORAIS

O próprio Concello recoñece que s~ trat.a dun parche Sqtisfaqtori_
o

Os talleres ocup~cionais de Feríe ·acollen
a 200 xóvenes desaociados d·o ·ensino
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O .PP ·de A .Guarda pretende.captar ~ água .do rio do Rosal ·

Contaminación e deseo.i do dorio Tamuxé
soro producindo gran mortandade das espécies piscícolas que
segundo o_s praticantes do 9eO Val do Rosal, que non ten
porte da pesca, as últimas temigual, é coñecido tamén polo Val
padas obtiveron b_oas pescs:1tas
- do Tamuxe, último afluente do ·
no curso alto e con menos fortuMiño pala marxe direita galega;
na os pescadores que acudían á
chamado tamén Carballas. Náce
_parte baixa. Asimesmo os socianos altos de A Grava, en ·1erras
listas sinalan que "este concello
de Burgueira, no r'nunicípio de
en matéria de sanidade non fun- Santa Maria de Oia. ·Baixa un
ciona, no "Arauxo" non hai máis
·p·ouco achispado polos caldos
que silvas e porcallada. Os vicidos viñedos do Lagar de Cerveños pedíronlle ao alcalde moitas
ra, no barrio de Crucés, xuradia
veces que o limpara e non o fai".
de Fornelos e doutras capas que
Aluden que unha das razóns e o
se cultivan nas abas do morite
amiguísmo. "Non o limpa porque
Lousado. Logo baña o Val até
seu amigo e compañeiro- de parverte·r no pai Miño nas proximitido, primeiro tenente de alcalde
dades da ponte de San Miguel
e concelleiro de sanidade, · Eleude Tabagón, deixando a ambas
tério Lorenzo, que posue unha
beiras zonas ·plagadas de inver- . Ponte dos tempos do reinado· de Isabel 11 _sobre o rio Tamuxe, onde se intenta
instalar un camping.
empresa leiteira tira ao ria todo
nadoiros con cultivos de harta e
os restos e, para que a xente
flor, :plantac1óns de kiwis, larande Sanidade de· Pontevedra que
ra fase ~e captación cte água no
non se atope con lixo , é mellor
xeiros e limoeiros e un produto· citado rió.
. sexan eles quen de forma oficioque estexa cheo de silvas para
moi especial, os mirabeles, cultiO grup·o municipal socialista
sa fagan as correspondentes
n.on poder baixar á laxe e a-o rio".
vados unicamente nesta bisbarra
de O Rosal, através do seu coanálises bacteriolóxicas e químiConcluindo que "desde hai anos
miñota, produción que comerciaveiro Ar1'tónio Cardoso Riveiro,
cas, xunto coa comprobación
hai un proxecto para limpar _O
lizan as. cooperativas Hortiéultosaiu a6 paso das mesmas sinadunha eficaz cloración de saída
Arauxo, plantar árbores e pór
res Val do Rosal, o Pilar e a ine -consumo'".'
lanc~o "vémosnos na obriga de
bancos, tratouse e aprobouse
dústria vexetal A Rosaleira ubiSegundo os s'ncialistas do Baipontualizar unhas cuestións imnun pleno, pero quedou no olvicadas na ribeiras do Tamuxe.
portantes sobre a água:potábel e
xo Miño, "o Tamuxe cada dia audo como outro moitos".
O seu curso, con encantadoa 'eliminación dos resíduos do
menta a contaminación por culpa
A verdade é que non se pareras paisaxes, con tonos que ad- _concello _de. O Rosal". Seg!Je a
da trituradora instalada no bairro
ce en nada a aquel rio que anos
quiren unha grandiosidade,_ digdicir, "non ternos nengunha . de Pias, q·ue verte no ·regato de
atrás percorrian os andarrios coa
na de lévar ao lenzo, como son
Pereira e, para máis colmo, os
cuestión en contra dos guardecana en ristre e a cesta na banas pozas de Loureza, visitadas
ses, pero antes de falar da capresto~ sólidos recóllense para
desde hai anos .por nudistas da
tación de água do TamuX'e,
depositalos no Viso a campo . doleira, nen ao que até hai pouco tempo no lugar de Fornelos
zona e arrededores, estando en
somos partidários dunha soluaberto entre as vivendas da
no límite de Acevedo, preto do
marcha por parte do concello de
Gión conxunta para a bisbarra
Cunchada e Pancenteo, aparte
seu nacimento, facia funcionar e
Santa María de Oia a sinaliza- .cando se están a verter millóns
dos vertedeiros incontrolados de
producir enerxia eléctrica aproció n dos acesos asi como o
todo O Rosal". ,
de metros cúbicos ao mar".
veitando as suas águas onde a
arranxo dos camiños; "O ArauxÓ"
Retírese o representante soRemata: "os paisanos somos
moi éorto prazo se montará ünha
en Caselas é outro belo lugar
os xan pagotis ·da rrefasta xescialista a que "b Rosal, igual que
piscifactoría para a cria de salque foi tan visitado polos bañis~
tión deste hotné carente de ·ini.:A Guarda, están supeditados ao
tas ou veráns anteriores por reumóns, xa ·que se trata dun lugar
bombeo con dous motores desciativas sérias, que se limita a
nir condicións ac'olledoras, na
·con excelentes condicións de alde a zona denominada "A Sobérmalgastar o diñeiro e a unha poactualidade pérdida nas silvas
ta montaña de enorme valor ecobia'', lugar onde os labradores
lítica de parchees para xustificarda soidade. As Aceñas, que ia
·1óxico, onde non se percebe mepodían dispar de -água para -o re- · se cáda catro anos".
ser convertido en camping, foron
nor contaminación, discorrendo
gadio e onde .este ano ·tiveron
.falsas promesas por parte déjls
as
águas limpas e cristalinas.
que .se esquecer de facelo".·
Culpan a ·Lácteos Val do
. ·autoridades rosaleiras, asimesNas
ribeiras é doado atopar siTamuxe
mo da sua canalización para renais doutras serrarías movidas
Po~abilidade da- agua
gadío das hartas do val.
poi a água como "a do Coxo'',
Non ·hai moito tempo os viciños
Todos os viciños recordan ainmoitos moíños aos que alguns
do bairro de Pias manifestábanAo xuízo dos socialistas, "trátase
da as manifestacións en torno ao
aínda se conservan e moen (os
se culpándo á empresa Lácteos
ademais dunha água que non
rio cándo se pretendía levar a
do Coco, Pino, do Conde e As
Val do Tamuxe cuxo proprietário
reu'ne as condic'ións de potabiliágua para o limítrofe concello de
Aceñas}.
dade que esixe o Código Alirnen- ' é un dos máximos rexidores no
A Guarda. Recentemente, a raíz ·tário -Español, apesar de o presiSeria desexábel que as autoriconcello. rosaleiro, o primeiro ·tédunhas declaracións do grupo
dades deste val, grupos ecolonente de alcalde Eleutério Lorendente do concello Xosé Luís ·Ropopular, que ten a maioria na vila
xistas, asociaoións e outras cozo Lorenzo, como principal caudríguez Martínez seguir insistendo Tegra, dician que dispoñen de
lectividades prestasen un pouco
te no contrário". Engade Antóni9
sante da maioria dos problemas
cartos, uns sesenta millóns de
máis de atención ao principal río
que afectan ao rio. Ainda que el
Cardoso Rivera: "todos esperapesetas, para acometer a primeimos que se ofície á 'Delegación · dixo o contrário, acúsano d_e o
do Rosal.
•
• M. ESTÉVEZ DIEGO/BAIXO MIÑO

Vivimos no mellar
dos mundos posfbeis.
Felipe González.

Ao redor de 9 mil millóns de
pesetas coidan que qu_edarán
en Vigo os organizadores da
Feira Mundial da Pesca ou
World Fishing. Calculan que
cada un dos sesenta mil visitantes profisionais previstos
gaste entre 40 e 60 mil pesetas diárias, desglosadas da
seguinte maneira: hoteis, comidas, discotecas e (aqui veñen uns pontos suspensiyos}.
Non é menester explicar o
que fai un home de negócios
con cartas, durante seis dias
no extranxeiro. Mulatas, filipinas, portuguesas e nativas,
prepáranse xa para o acontecem ento do mes de Setem bro.

A publicidade televisiva chama estes dias ao uso do
transporte público, aoemprego racional do veículo para
aforrar enerxia. Normalmente
estes spots aparecen engastados entre outros dous de
automóveis, máis potentes,
máis cómodos que aumentan
o disfrute persoal de conducir.
E dino todo de maneiratan directa e suxerente que nos
deixan feítos un lio.

Por se fose pouco, Fraga ven
de ordear a supresión dos autobuses para o traslado do
persoal da Xunta e obriga ao
uso dos coches particulares.O presidente, para aforrar
cartas públicos provoca un
maior gasto de enerxia. Definitivamente, non hai quen os
entenda.

AS VIAXES DO PRESIDENTE
Fraga,
AIUmina, alenta o burelismo
e négase a receber ao comité de empresa .

en

xoves 31 de Xaneiro. Non se coñecen moi ben os motivos, alén
Sabedor .d e que os pote~ciais
dos kilometria eleitoral. Reuníueleitorais do PP no Concello de
se brevemente coa Dirección ·e .
Cervo só derivarian en alternatixantou .d etrais duns biombos .
va ao PSOE de seren en extre- .Naturalmente, ofereceu unha rol-"
mo explotados os elementos
da de pren~a. pero ordeou antes
chauvinistas da localidade de
que non se lle fixeran perguntas.
Burela, organicamente concreta9 recén eleito Comité.de Empresa da fábrica,, que sQupo da visi- -:
dos na entidade viciñal "O ven, cello" (que, pésie ao seu r¡ome,
ta do presidente autonómico peo que pretende é, paradoxi,ca-· , la prensa, solicitoulle unha entremente, a segregación de Burela
vista para darlle canta da problee, polo de pronto, o troco de nomática que atravesan os operáme ·do concello }, o presidente · rios da factoría.
Fraga, en visita oficial á factoíia
de Alúmina-Alumínio en San Ci- · Non romper o ·protpcolo
Lrán, recebeu na fábrica a direc-.
tivos de "O vencello", igoal que
Voceiros do présidente transmitifixo Cacharro Pardo, presidente
ron aos representantes dos trada Deputación luguesa e princiballacjores a .negativa deste a repal chófer da máquina "popular" . cebelos, "para no romper el 'prona província.
tocolo", protocolo que. contemFraga visitou Alúmina o pasado
plaba a calurosa entrevista, nas
• HERNÁN NAVAUVIVEIRO

/·

instalacións de .A.-A., cos dirimembros do Comité, despedidos
xentes tacalistas da viciña Burea raíz da introdución na factoria
la. Membros do Comité decidiron
dos bidóns t6Xicos do "Casón" e
entón ~bordar ao presidente da
o desaloxo das instalacións coXunta cando este se dirixia a
mo resposta do Comité; etc.
Juán Femández, conselleiro
xantar, e fixéronlle entrega dun
manuscrito que recollia as inquede indústria, que acompañou a
danzas sindicais. Fraga, perspi- ·Manuel Fraga na visita. instituciocaz, éonstatou verbalmente que
nal ·á Alúmina, anunciou. de paso
o que se lle entregaba era u.n ,. a instalación na comarca dunha
manuscrito "porque está escrito
pranta gasificadora., O alcalde de
a ·mano". O texto menciona os
Xove (PP), pre'nsa .presente,
problemas do colectivo de 'trabaapostou "un millón" a que o conselleiro falaba en sério e non só
lladores de A. -A.: eventualidad e
de moitos dos actuais contratos
procuraba votos. César Aja, dede traballo; grave incremento do' putada do Congreso e alcalde de
número de empregados dismiViveiro -(PP), primeiro non acrenuidos físicamente por causa de
ditaba na promesa do conselleiro
mas condicións de traballo; impero unha semana despois ase- .
passe na negociación colectiva
gurou a El Progreso que a prandesde 1987; reivindicación do
ta de gas vaise pór en Viveiro. ·
tren de laminado para a Mariña;
De San Cibrán marchou Maimperiosa necesidade dunha dig- · · nuel Fraga a Vilalba a visitar .a
unha tia .sua.
·
+
na recolocación dos anteriores

Para facer cümprir os horários aos funcionários, Zapatóns, como é coñecido no seu
partido, proibiu o servício de
comidas na Xunta antes das
tres da tarde. Para el non (3
problema, porqu~ sempre está fora inaugurando. algúnha
pulpeirada, xantar, feira, merenda ou concurso gastronó.·
•
mico.

CRISE AGRÁRIA

.Despois da mobilizacións do 31 de Xaneiro

•Manifesto pola .Paz. Dez
farzas políticas e sindicais reuni- das en Compostera elaboraron
un Manifesto pala Paz no que piden a "retirada imediata da frota
española situada na zona do
Golfo Pérsico e o cesamento da
.
'
utilización das bases e espácio
aéreo español, asi como de todo
"Mesa do Leite" co fin de negoos bancos credores, polo que o
pliación entrarian posibelmente
•A.E.
apoio loxístico á guerra".
ciar os prezos e outros pormenoSLG pensa "que só vai ser un
algunhas cooperativas asi como
Despois da manifestación
res
para
esta
campaña.
Unión·
Leiteira
Normanda
que
a
parche
até
que
pasen
as
eleiTamén acordaron dar o seu
realizada o 31 de Xaneiro
Emílio López Pérez, voceiro
cións, pois, precisamente, é canmostra interese por subscreber
as iniciativas "que permiapoio
en Compostela na que
do Sindicato Labrego Galega, re- · do remata o acordo".
.
1.500 ou 2.000 millóns, pero que
tan unha saída padfica e negoparticiparon máis 2.000
coñeceu como un gran paso
ainda non realizou nada en fir- · ciada do conflicto", asi como proSegundo informou xa A NOSA
labregos, convocados polo
adiante que, por fiR, cobrasen to- . TERRA no número anterior, a· me. Este. prazo rematará, precimover diversas accións· en favor
dos os gad~iros credores de ·Laracordo renegócia as débedas de
Sindicato Labrego Galego,
samerite, despois dos comícios
da paz · como ·proriunciamentos
sa. Para o sindicalista "foi froito
municipais.
Larsa cifradas en catromil mi"
a ConseUaria de Agricultude institucións e organizacións
da presión que mantivemos, das
· Por outra banda a empresa
llóns. Renegociando os créditos
ra reuniuse cos represensociais; participación activa nas
mobilizacións".
.
a 7 anos, con dous ano$ de ·ca- . Besnier está a presionar á Xunta
mobilizacións e actos e propoñer
tantes agrários.
Móstrase menos optimista no
réncia. A Xunta pagará o 1O-por
para que lle conceda axudas paa confluéncia .de todas as plataque se retire ao futuro de Larsa.
Nesta xuntanza, celebrada odia
ra instalar unha nova planta .de
centó dos xuros.
formas· e de todo o movimento
A Xunta negouse a proporcionar5 de Febreiro, acordouse qua a
Abrese -tamé·n un ·prazo de
transformación láctea, condiciogalego a prol da paz para unha
Xunta instará ás empresas láctelles cópia do acordo asinado re- . seis meses para que a empr~sa
nando a reaJización desta nova
xornada reivindicativa a celebrar
centemente por Larsa, a Xunta e
as para que se estabeleza a
láctea amplie capital. Nesta am~
factoria ás axudas da Xunta.
o 21 de Febreiro báixo o lema
de Manifesto pala Paz e pola retirada dos efectivos mmtares esCONSECUÉNCIAS DO TRASPASO DO INSALUD
pañois no golfo.
As organización firmantes deste manifesto son a CIG, CC.00,
SLG, UGT, .SNG, EU, FPG, LCR,
MCG e PSG-EG.
Esquerda Unida, pala sua banda, tamén realizará unha campaña de conferéncias e 'mítines na
que participaran diversos líderes
estatais desta formación.
t

A Xunta instará ás em~resas
para qlié convoquen a Mesa do Leite

o

,

Manuel Montero-recoñece
qüe a transferéncia non se realizou nas mellares ~ondicións

ccoo vaticina unha agudización

dos problemas sanitários

•M.V.

O Conselleiro ·de
Sanidade, Manuel
Montero, ven de recoñecer
que o traspaso do lnsalud
non se realizou nas
mellores condicións,
mentres un amplo informe
da federación de
traballadores da saude de
CCOO cuantificou
recentemente en 7.411 o
deficit de camas do
conxunto de Galiza. Por
último, Pastor Alonso,
médico de atención
primária e alcalde de Noia
denúncia a liña de
privatización e desatención
da meiciña preventiva
auspiciada polo PP.
As afirmacións de Manuel Mon tero producíronse en Santiago, o
pasado 29 de Xaneiro, no curso
dun debate convocado polo Clube Nacionalista Alén Nós. Montero dixo, en conpreto, que a
transferéncia do lnsalud "non
chega a ser excelente", pero matizou que "dis'ta de ser mediocre". Estas formas eufemísticas
mostran a conciéncia das críticas e análises negativas que
trouxo consigo o traspaso, nun
contexto xa deficitário.
A débeda histórica contraida
polo Estado con Galiza, e non
recoñecida no traspaso de competéncias do lnsalud asinado o
pasado 1~ de Decembro, como
denunciou este periódico dentro
dun amplo informe publicado no
núm~ro 45'9, é agora cuantificada por CCOO en 109.441 millóns de pesetas. Esta debeda
desglosariase da seguinte maneira: 67.6.36 millóns que serian
necesários para superar o déficit
de 7.411 camas existentes na
nasa Comunidade e 41 .805 que
haberia que investir en gasto sanitário para equipararnos á média do gasto do Estado español.
A apertura a mútuas privadas
e as preferéncias polo modelo
· norteamericano que o Partido
Popular non disimula, mália á

no sentido de "racionalizada en
función das necesidades de cada sector povoacional e xeográfico, establecendo prioridades diferentes".

~
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sua profunda situacióñ de crise
nos próprios Estados Unidos ,
conduciria á progresiva comercialización da consulta e da clínica, prática que- se alonxa cada
vez máis da meiciña preventiva,
o que significa que o Estado dedique cada vez máis a sanidade
-como sucede nos Estados Unidos- sen que os indicadores de
saude da povoación sintan .milloria. "Dacordo con este critério, sinala Pastor Alonso, irnos a unha
meiciña de mútuas privadas xigantescas que, segundo a cuota,
aterecen asisténcia de urxéncias, ambulatória ou servicios
especializados".

A sanidade
ha ser discriminatória
•

Se este cadro, que comeza a ter
xa o seu anticipo coa entrada da
transnacional francesa Sanitas,
asi como Acisas 01,1 a cooperataiva Adeslas, resulta desolador para a atención pública da gran
maioria da povoación, hai que facer constar a situación de partida
Cle Galiza onde o gasto público en
saude, por persoa protexida é de
35 mil pesetas, f ente ás 50 mil
que representa a média no resto
do Estado, segundo CCOO.
Pastor Alonso resalta que a
sanidade ha ser discriminatória,

-.

Deficit de camas hospitalárias
Públicas

- er:i funcionamento
Ferrol
A Coruña
Vimianzo
Santiago
Barbanza
Pc;>ntevedra
· Vigo
Burela
Lugo
Monforte - O Barco
Ourense

Necesárias
aplicando
a média do Estado
1119
1910
495
180_5
635
1400
2575
380
1280
550
1780

677
1236

o

1005

o

785
744
120
665
237
1048

Defícit

441
674
495
800
635
615
1831 .
260
615
313
732 .

-

GALIZA

6517

13928

7411

"

Nota:- Na área de Vigo o déficit reducirase considerabelmente co posta en funcionm·ento.
ao 100% do Hospital do Meixoeiro. ·
Fonte: Federación de Traballadores da Saude de CC OO.

•concentración ciclo-ecoloxista. Xevale organiza para o

domingo dia 1o de Febreiro unha
marcha en bicicleta até o Val do
· Cenza. O motivo da marcha é
protestar pala construción dun
encaro na cabeceira do río que
O informe de CCOO salienta
leva o mesmo no·me que·o val. A
ademais o número de camas por
presa estará situada perta de
mil habitantes existente en GaliManianeda e anegará un dos
za (2), fr~nte á média estatal (5).
derradeiros vales glaciais da GaEste. siodicato lembra tamén que
liza.
nalgunhas áreas "non existe na
A marcha concluirá no lugar en
actualidade hospital de referénque están a construir a presa, tacia e por conseguinte nengunha
cando unha concentración e uncama pública, como é o caso
•
das áreas de Vimianzo ou Bar- . ha asamblea ecoloxista.
banza".
O Ministério de Defensa ten,
por outra parte, na Galiza, 771
camas utilizadas en exclusiva
polo estamento militar e que de
incluirse na rede sanitária pública, como reclama CCOO, "suporia aliviar dalgun xeito a presión
asistencial".

Dotación
de tiaballadores inferior
á média estatal
Non son estas· as únicas trabas.
A dotaéión de recursos humans
"é insuficiente", segundo CCOO.
Galiza cun índice de envellecimento maior, piar situ~ción económica, dispersión póvoación ,
más comunicacións e piores vivendas "ternos unha dotación de
traballadores da saude inferior
en máis dun 26% á do resto do
Estádo", recóllese no mesmo
estudo. Por outra parte, a povoación atendida polas Equipas de
Atención Primária "non chega ao
7%, frente ao case 50% de média no resto do Estado".

•Novo plan de residuos só1id os. O Conselleiro Guiña
Crespo afirmou no Parlame'nto
que se realizará un novo Plan de
Resíduos sólidos para a destrución do lixo .
A decisión foi tomada, segundo o Conselleiro, en vista das dificultades para ubicar os vertedeiros controlados. O novo plan ,
que pretende consensuar coa
oposición, contemplaría duas
granpes incineradoras, ·unha no
Norde do país e outra no Sul. •

•Claustro compostelano.

Os representantes da Universidade de Compostela aprobaron
a programación plurianual para
os próximos c~tro anos e as liñas xerais dos orzqmentos para
1991, ante a oposición do chamado sector progresista, afín ao
PSOE, que tentou primeiro por
mediación de Cortiio Nieto, parlamentário socialista, que non se
· discutisen os orzamentos, e lago
propriciou un enfreatamento coa
equipa rectoral ao negarse que
se acatasen alguhhas das emenN'o actual acordo asinado co
das
apresentadas. Ésta vez o
· lnsalud non se contempla nenportavoz foi '{ilas Nogueira.
gunha partida que posibilite doO Rector Villares calificou a
tar ao naso pais da infraestrutura
postura dos filosocialistas como
necesária para atender a presión
asistencial, o que "vai agudizar,
de "presión-política".
segundo vaticina CCOO, a Situa- . · A programación plurianual foi
ción que estamos a padecer
aprobada por 90 votos a favor,
desde hai anos" e que se tradu33 en contra e 4 en branca.
ce en "longas listas de espera
Tamén se elexiron as cominos centros sanitários e un emsións de. Estatutos e titulación,
pioramento claro da calidade saacadando os nacionalistas maion itári a que se presta na nosa
ria.
Coniunidade".
•

•

.
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QDEBATE DO TEATRO

Roberto Vidal Bolaño
'O própr-io meio teatral foi o que
máis dur~mente reprime~ · as posturas contestatárias cando se deron'
da en que non se plantexaba c9mo
·conquista senón como claudicación . Así que aparece o diñeiro,
unha chea de xente quedou no camiño. Depende da flexibilidade que
un sexa capaz de lle otorgará sua
própria ética. Pasa en toda parte,
pero aquí descobreuse que alguns
teñen unha capacidade ilimitada
para iren reciclando a sua ética.
En Catalunya ou Madrid, parece
que chegou a provocar un proceso
de seleción completamente anatural que deixou uns cantos grupos
punta e borrou do mapa ao resto.
Aquí, as liñas estéticas, o plantexamento poético que un perseguía
desapareceron . Por riba de todo
está o que os distintos poderes foron estimulando,

• G. LUCA DE TENA

· Roberto Vidal Bolaño
(Compostela 1950)
persegue desde mozo un
teatro ao que subir os seus
mundos poéticos. O
resultado é intensamente
teatral: un ha vida de actor,
autor:. e director que revela
os perigos, as teimas e os
dil~mas que arrodean a un
home de teatro que
persegue a coeréncia e o
compromiso co seu país.
Nesta conversa pasa revista
á situación actual dos
teatreiros, desde a
xeneralidade contestatária
dos anos 70. ·

Teatro de rebeldes

Antes de 1975 todos os profisionais do teatro galega· coincidian
arredor dun feixe de obxectivos,
case todos eles marcados polo
compromiso. Como ve· aquilo ·
desde 1991?

Pero as situación finais non
existen. Sempre estaba aberta a
posibilidade de contestar, desde
pequenos grupos ou individualmente. A história do teatro está
infestada de rebeldes.

Nas orixes do que· actualmente é o
Tamén se deron aquí eses casos,
teatro galego, están as que tiña o
pero ese tipo de dinámina histórica
Teatro Independiente Español, co
provoca que os próprios compamatiz de · cada nacionalidade. Na
ñeiros de teatro xeren mecanismos
actualidade, práticamente nen os
de defensa fronte a eses indivípostulados nen , as razóns que deduos ou colectivos que poñen en
ron pé a aquil movemento se mancustión a·sua existéncia. Un pódete ñ en. Unha das razóns fundase rebelar contra o uso do diñeiro
mentais que o aguantaban en pé,
público que fai o Poder. O que xa é
era a de contrapoñer outro tipo de
mais difícil é facelo contra a maio ~
leitura do que debia ser o teatro,
ria da profisión que non denúncia
fronte ao que se facia institucionalesa falla de política teatral que os
mente e tamén contra o comercial.
sucesivos governos foron defenEsta orixe é a razón de fi.Jncionar
dendo, non? O próprio meio teatral
cooperativamente; de reríunciarfoi o que máis duramente reprimiu
mos aos saúdos para negar o
esas posturas contestatárias canaplauso ... Eramos tan distintos que
do se deron . Os plantexamentos
até recusabamos isa. Non buscaglobáis de contestación foron debamos o éxito. O que .queríamos
saparecendo. Hoxe dependen da
era cambiar o mundo. Pero todo
má hóstia que teña cada quen e
iso perdeuse e os modps do teatro
de hoxe parécense cada vez mais
a aqueles contra os que nacéramos. A imensa maioria dos grupos
teñen hoxe unha estrutura abertamente emoresarial. Hai titulares
· das compáñias e hai empregados
HAI QUE
ou contratados eventuais. Tamén
desapareceu o espírito de· grupo. A
ENFRENTARSE SO
contestación do proceso de xerarAO PODER SENON
quización, volveuse do. revés e o
director é quen d·ecide absolutaA SEUDO SICARIOS
mente. No aspecto concreto da naQUE O PODER FOI
cionalidade, mellor é non falar. Tocante á matéria representábel,
XERANDO
quedou absolutamente diluida e foi
1sustituido por algunhas das caraco~ NO PROPRIO MEIO
terísticas máis deleznábeis do te~TEATRAL'
atro en contra do cal se facia. A incorporación dos repertórios internacionais e outros valores. que tode que como callan certas cousas
dos asumiamos, ocupan un espá- lados ideolóxicos que lle són con- ·.do de que se debe facer segun- non estaría mal que alguén aposta- .
en cada momento. Pero hai cancio predominante con respeito a trários, non importa; se o contratan do as preferéncias do público é se por satisfacelas. Pero non creo
sáncio. Non hai só que enfrentarse
para
lle
pór
voz
a
unha
tele-novela,
outro
referente
de
moda,
ain.da
.
que
debamos
sentirnos
responsáoutros que nos fixeron nacer.
ainda que sexa infame, pro-ian- que non sexa novo en absoluto. beis de satisfacer esa demanda os ao poder senón aos seudo sicários
que, dá o mesmo. E se o contratan
que aquí estamos xustamente para que o poder foi xerando no próprio
Tense sinalado que desde o para poñerlle voz á propaganda de Certo. Pero dubido moito que a ese outra causa. No teatro estase en- medio.
compromiso ético, moitos profi- partidos políticos dun espectro ide- mercado que se abre teñamos que trando nese xogo, pero penso que
sionais de teatro chegan por ra- olóxico contrário ao seu, pors tanto darlle resposta todos. Paréceme o fan os que criativamente teñen Hai unha asociación de actores
zóns de supervivéncia a prestar ten tamén. El é un profisional. Pero ben que as editaríais estimulen e -pouco que defender. Asi que en- directores e técnicos criada de a
a sua voz para séries de TV e todos sabemos o que significa, que dean .certo tipo de carpos na- tran mercachifles e os que buscan pouco que batalla por esas reique se pode dar o caso que de- non? E sabemos até que ponto é rrativos. Pareceríame mal que de- do teatro outro tipo de resultado.
vindicacións.
fenda n un discurso completa- converternos en aquilo en contra terminados narradores cunha obra
mente contrário.
do cal nacemos: unha persoalida- claramente inscrita neutra liña se Dispor de máis médios foi como Esa asociación nacia como respalde responsábel, crítica e que Só se sentisen na necesidade de satisfa- un reactivo: decantou postu~s do corporativo a estas posturas.
Para xustificar unha série de atitu- pode asumir se se garda unha per- . cer, de levar a sua obra .a ese rego e criou compromisos .
Hai custións ·concretas que podedes e condutas foise instaurando feita coeréncia con aquilo que che mais alá das razóns estritamente
rian dar a entender que é_ese o
entre nós un conceito da profisio- puxo a facer teatro. Evidentemente económinas ou por esa aposta ás As causas da desintegración de to- papel que asume, pero en eséncia
nalidade caracterizado por unha isto non se consegue s.erido axen- veces real de chegar a mais públi- do aquil movemento son comple- o que cumpre é outro: respaldar
suposta asépsia. Asi, por exemplo, te do discurso doutros.
cos despois de ter unha obra mino- xas. Pero hai unha que se intue desde unha estrutura corporativa
o director do CDG fai o que lle diritária. No caso do teatro, se efecti- como decisiva, que era o pr'otecio- esa espécie de claudicación de togan. Se a obra defende uns postu- A. soberania do público, o dicta- vamente houbese ese mercado , nismo estatal. Claro que na medí- do o movemento teatral galf'yo.
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Non hai unha posta ·en custión global do que está a ocorrer. Pode
haber excepcións, pero a normalidade é esa: poñer en custión as
cantidades que se dan e os critérios cosque se aplican. De aí que
moitos de nós non esteamos nesa
asociación.
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Un deses critérios poderia ser o
que se ven aplicando desde a
Xunta e que chaman "buscar ao
público".

O poder pensa en prazos moi ·curtos, de eleición en eleición, e a
chamada captación de público
asúmese como un fenómeno pon. tual. O teatro ten unha chéa de
prioridades que atender antes desa, que pertence a outras disciplinas non necesariamente criativas.
Estamos nun tempo no que os
custes de produción das películas
ianques son un tércio ou un carto
dos globais. O resto é promoción.
Para nós, captar público dependeri a mais de que se acertase na
criatividade antes que facer espectáculos para un hipotético público
que nen sabemos o que agradecería de verdade.

Captar ou facer público
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-Agás que se queira falagar o mal
gesto, esa atración non resposta a
parámetros medíbeis. De querer
responder a iso haberia que empregar unha metodoloxia que non
se usa. Nunca se estudou cientificamente o que preferiria o espec~ador galega, ainda que eu desprécie esa 9iéncia. Recúrrese a algo
intuitivo ou consagrado en manifestacións anteriores: un actor, as
magnitudes, a falsa espectacularidade (un monólogo pode ser un
e~pectáculo) . Estase apostando a
captar público e non a faceto, que
seria un proceso máis longo e rigoroso.
pel principal que cumprir nese
obxectivo
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A razón principal de pór en pé o
Centro foi a de apuntarse un tanto
político á marxe das vontades que
tivesen os distintos directores . O
CDG non existe para contribuir á
criación dunha normalidade teatral
própria, senón para o uso que lle
queiran dar os governos que pasan polo exercício do poder. Non
responde a un proxecto global,
que nunca ~xisteu. Eu dubido que
por moi boa vontade que movese
aos directores, tivesen un proxecto
global próprio para o teatro deste
país no que meter a sua xestión.
Axustaban o seu traballo ao CDG
á marxe da realidade que arredor
deles se estaba dando OU"as transtormacións que o Centro mesmo
estaba xerando ...

•Posta en marcha .do Carné
Xové. Estase a por en marcha -o
Carné Xove n9- edición de 199192, para facilitar a participación
dos menores de 25 anos na vida ·
social e cultur~I, dándolle a oportunidade de participar de forma
ventaxosa na adquisición de pro- duetos e na utilización de servícios.
A Dirección Xeral de _Gultura calcula que son uns 100 mil os mozos galegas que poden beneficiarse nesta medida .
Tanto para solicitar o carné copara integrarse na rede de
venda· e prestación de servícios,
os xoves· e as empresas , institucións e asociacións etc, deberán
dirixirse ás Delegacións Provinciais da Consellaria de Cultura e
Xuventude.
+

mo

fosen posíbeis certos procesos
criativos aillados, moi ricaces e interesantes.
Son célebres as receitas de Vázquez Portomeñe sobre o que debe ser o teatro. Pero hai quen
·dubida que.sexan certas.

Houbo casos cómicos, si. Chegou
a haber interpelacións parlamentarias que deron lugar a discusións
sobre o teatro que compria facer.
Non obxectivos políticos ou culturais, senón como se satisfacían
eses obxectivo~. Na boca de quen
utilizaba estes argumentos só quería dicer unha causa: teatro popular, cómico ... Dunha maneira abso1uta:mente impositiva, ainda que
por vias indirectas, trasladouse á
programación. Pero hai inxerén cias moito máis radicais como a de
impedir que determinado tipo de
actores teñan relación pontual coa
institución, por prescripción expresa do conselleiro ; ou sinalar que
obras hai que montar. Tamén trazar como obxectivo global da institución "que non haxa lios", con todo o que iso representa.
O anti-teatro

O Centro Dramático teria un pa-

e
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Tense demostrado que grupos
con poucos meios teñen acertado plenamente .

'CAPTAR PUBLICO .
DEPENDE MAIS
DA CRIATIVIDADE
QUE DE FACER
ESPECTACULOS
PARA UN
HIPOTETICO
PUBLICO QUE NON
SABEMOS O QUE DE
VERDAD E
AGRADECE RIA'

Claro.
Pero esa situación, que en si é
dramática, só se chega a representar en A Larva Furiosa, de
Manuel Lourenzo, no primeiro
acto de Gulliver FM e no teu Caprice des Dieux, que eu lembre.

Coido que si. De todos xeitos non
hai que esquecer que correron xa
alguns anos. E ocorreu case simultáneamente. Pero tamén parece
que despois de dármoslle saida unha vez, esquecéramolo. Cadaquén
palas suas razóns. Eu sei cales
son as miñas: aquilo tivo un prezo
altísimo. Desde o estritamente persoal en relación coa profisión ata o
encabronamento coa Administración e plantexarse se seguir nisto
prescindindo dela ou seguir senda
boiño. Curiosamente afectounos
aos tres que decidirnos facer desde
discurso matéria teatral.

Penso que nas declaracións dalgun dos directores cesados ou
dimitidos ten habido referéncias
á continuidade como marco necesário para facer un labor.

Con diferéncia aos últimos anos
70, a xente nova parece que non
se apunta a traballar no Teatro

En case todos eles estaba a conciéncia de que o CDG tiña que server para xerar unha realidade teatral nova. O que pasa é que a própria estrutura da institución e as
suas relacións coa Administración
eran un impedemento insalvábel.
O que quedaba era non inscrebero
seu esforzo nesa dinámica máis
alá dq que a S\Jpervivéncia impuña,. lsto foi o que fixo que o CDG
seguise- adiante máis que nada para satisfacer esas necesidades po_lí ticas, sí;llvando que dentro dela

Aí ciase unha anormalidade especialmente preocupante. Por un lado é real que non nacen desde a
xente nova propostas distintas .
Doutra parte, hai individualidades
que foron atopando sítio pero sen
un discurso realmente novo. En todo caso, cun discurso que ten bel)
máis que ver co piar dos nasos. E
como dicer: "necesito traballlo e a
ver como fago para conseguilo",
pero dentro desa realidade existente. Por outra banda, está a aparecer un compoñente irresponsá"

os

~uício contra
traballa- dores de Heerema. o xulgamenio contra os traballadores de
Heerema celebrado en Ponteve- .
dra, convertiuse nunha acusación,
tanto por parte dos ·avogados co. mo-dos seus defensores, contra a
actuación da p91ícia.

-

Un dos implicados explicaba có-

bel que apoiándose nesa dimisión
dos novas procurañ repartos nos
que hai xente nova por princípio.
lsto fai que moitos espectáculos se
resintan. O ideal seria conxugar a
seiva nova coa sabedoria vella: algo que Mário Gas fixo moi ben, por ·
exemplo, pero que fixeron moi mal
outros.

antes satisfeita en calquer outra
area de criación. lsto quer dicer
que o nome dun poeta novél será .mais coñecido ca o dun dramaturgo con obra feita coma ti.

·O meu caso coas editoriais é especial porque teño tido ofertas para
editar pero foise ao tacho pola· ~n- .
Cél:pacidade miña para satisfacer
Que momento atravesa Vidal prazos ..Tamén é _certo que a maioBolaño como escritor?
ria -das editori-ais, agás as excepcións coñecidas, non contemplan
Eu utilicei este impasse para diver- nunha oferta editorial que vai xa
sificar a miña escrita e pois que· no sendo ampla: o teatro como matéteatro o tiña moi crú (algun papeli- ria. No panorama actual da escrita
ño aquí, as luces alá) utilicei a mi- teatral hai textos que dan conta de
ña capacidade de concebir mun- que hai xente nova escribindo co
dos próprios para a televisión. mesmo interese que pode haber
Dunha maneira frustrante e infruc- polos poetas e h2i xente vella que
tuosa. Adiqueime a deseñar séries foi mellorando sustancialmente as
que dalgunha maneira permitiran características da sua própria obra.
incorporar á televisión pública galega a ficción. A experiéncia é frustrante e non creo que sexa por ra- Pero un profesor de bachalerato
zóns artísticas. Esa televisión non que mañá quixese montar un seestá aí para dar conta deso senón minário de teatro. topará coa difipara satisfacer as mesmas cus- culdade material de non ter an-tións puntuais de arde acultural toloxizada e esquematizada, seque xoga a satisfacer toda política quer sumafamente, a evolución
teatral. Ainda non sei que farei. d9 teatro galego. E oon se pode
Probabelmente valva ao teatro co- ' asegurar que o teatro galego naas orellas gachas dispostos a acu- cese coa fundación el.o Centro
mular misérias. Polo menos a ver Dramático . .
se son nun terreo no que un se
sinta cómodo, pero -como unha Hai situacións especialmente gragran derrota persoal frente a esa ves. Hai vinte anos, para coñecer
grande derrota colectiva na que o teatro galega escrito antes de
creo que estamos inmersos todos. nós, tiveramos que facer~auténti
cas odiseas. Pero agora mesmo,
No entanto, multiplícase a capa- quen quera aproximarse a esa
cidade de edición, pero segue a história teatral, recente e non tan
publicarse pouco teatro. A cu- recente, teria que facer un proceso
riosidade dun leitor novo ha ser semellante ao naso: chupar bibliotecas a mazo e en moitos casos
sen atapar aquilo que un sabe que
debe estar. Nese senso, as editoriais están lonxe de satisfacer as
necesidades culturais globais. Están atendendo estritamente-ao
MAIORIA
mercado. Por outro lado hai un
descoñecemento profundo do teaDAS EDITORIAi S
tro que se está a escreber aquí.
Coñécese mais o que se estrea,
NON CONTEMPLAN
pero entre o que un escrebe -e o
NA SUA OFERTA
que se r~presenta média un proceso que nalguns casos pode ser enO TEATRO COMO
riquecedor, pero que neutros só
MATERIA'
serye para desfigurar.
•

'A

mo cando estaban encadeados,
en sinal de protesta por non telas
recibido o Governador, chegou a
policía e, sen darlles tempo a reac~ionar, "acometeron en nós como cans furiosos''.
. Os traballadores contaron como
lles tentaron zurrar cos útiles para
cortar as cadeas e como os ame?zaron con romperlles os dentes e
outras frases provocadoras polo
estilo.
Ao xuício non p_ude.ron asistir
seis dos encausados, cinco deles
traballando. no mar, e outro, que
se suicidou hai algun tempo; suicídio ao que non é alleo o próprio
conilito nen as condicións laborais
que súfri an nas plataformas.
A policia, desde as nove da ma' ñán, cun. ampro despleg-ue non
permitiu que os traballadores que
ian ser xulgados se reunisen para
cambiar irñpresións, nun desplegue que foi criticado.

+

•Paralizadas as obras en
Combarro. A Xunta ordenou a
paralización ·das obras na zona
monumental de Combarro polo
grave deterioro do conxunto histórico.
Segundo a Xunta as obras que
se están a facer non teñen unha
"mínima sensibilidade e respeto
ao conxunto".
O informe afirma que as edificación incluidas no conxufltO histórico están se.M o reconstruldas alterando a tipoloxia e os materiais ao
tempo que afirma que "a visión de
Combarro desde o exterior está
senda totalmente ~stragada polo
nascimento de edificacións de altura irracional e por ter estas unha
implantación totalmente descon textualizada do que debe ser unha
edificación nun conxunto históri-,
co".
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AINICIATIVA DAS A~ÉRICAS
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O informe para 1990 da CÓmisión Económica das
Nacións Unidas. para Améri_c a Latina e o Caribe
(CEPAL), feito público a finas do· ano pasado en
Santiago de Chile, non deixa lugar a moitas dúbidas
sobr-e as carácterísticas estruturais dominantes na
situación económica actual de América Central e dt> Sul.
O Produto Interior Bruto (PIB) dishlinl:JiU médio ponto, ·
alcanzando o mesmó nivel de 1977; o paro méd~ou· en
todos os países, a inflación promédio anual alcanzou o
. récord dun 1491 % e a déveda externa medrou un 3,5%
respéito de 1989, chegando aos 423.000 millóns de
dólares. A sítuación é o suficientemente dramática como.
para que o econom'ista guatemalteco Gert Rosenthal, .
que participou na apresentación do informe, comentara,
nunha clara referéncia ao empobrecim"ento da grande
maioria da povoación, "un pergunta-se até cando
continuarán aguantando". _,
· ·
TOKIO

.

Non é de éstrañar a preocupación mostrada poi a CE PAL, porque a espiral infalcionária e os
·programas de axusté drástricos, ·
aplicados polos governos do
subcontinente, ocasionan unha
redución xeral do nível de vida
da povoación, facendo pagar a
~rise dun xeitoa comparativamente proporcional á pobreza da
poyoación.
E nestas condicións concreta
nas que George Bush paseou
pala Arxentina, o Brasil, Uruguai,
Chile, Vanezuela ... ,. apresentando publicamente .a proposta estadounidense publicitada co nome de "Iniciativa das Américas",
que ptetende criar unha iona de
"libre" comércio desde-o porto de
Anchorage (en Alaska) até a lie1 rra del Fuego arxentina.
Este é o seu obxectivo, as mediacións que quer impar aes governos centro e sulamericanos
pasan pela liberalización do seu
comérc¡o exterior e o investimento estranxeiro, o intercámbio da
débeda extsrna por bens capi-

tais dos países, a negociación
dos plans de axuste internos· co
Banco Mundial e o Fondo Morietário Internacional e a discusión
Vis á Vis co governo norte-americano sobre a débeda de cada
un dos países afectados. En
compensación, os USA contribuirán con 100 millóns de dólares a un fondo "comun" da iniciativa, estudrán a supresión da parte da déveda externa de cada
país contraJda co governo estadounidense (estimada polo presidente Bush en 12:000 millóns de
dólares, menos dun 3% da débeda total!) e favorecerán unha redución dos aranceis para os produtos da América Latina e o Caribe: Máis nori se pode pedir.

Un cuarto de billón de
dólares chuchados en
oito anos
A resposta á tal "iniciativa" por
parte. dos governantes dos países incluídos na "oferta" non se

fixo esperar, e foi, evidentemente, afirmativa: Bolívia, Colómbia,
Chile, Uruguai, o conxunto da
América Central, o Brasil, Arxentina .... , os seus presidentes, teñen mostrado o seu apoio á
mesma. Outra cousa distinta son
as expectativas que realmente
poden .ter sobre as posibilidades
reais de pór á venda de saldo a
riqueza "nacional" agredir un
pouGo máis ás durísimas condicións de vida da grande maioria
dos "seus" povos. No primeiro
terreo, os últimos .anos deron dabondo para iren liquidando unha
bo'a chea de empresas públicas,
que pasaron ás mans privadas
do capital· petrolíferos da Arxentina; emprésas siderúrxicas, petroquímicas, fábricas de equipas
industriais, .... do Brasil; a banca
e telefónica de México; ... sectores estratéxicos inteiros das economias latinoamericanas deixaron de ser públicos para pasar á
órbita do capita.I internacional.
Na mesma liña, non se pode pedir máis á contribución dos paí-

e

ses sul e centroamericanos en
canto ao · rendimento que oferecen a eses mesmos capitais: o
informe reseñada da CEPAL afimar que nos últimos 8 anos sairon da rexión 224.000 millóns de
dólares (19.000 en 1990) para,
en parte, pagar o servício da débeda externa e, sobretodo, completar os beneficios por· "utilidades" do capital multinacional investigo na zona.
Empiorar ainda máis ás condicións de vida da povoación será
o segundo desexo da "Iniciativa",
mais a sua concreción non está
air:ida garantida, ainda que esa
sexa a vontade dos governos
respectivos. Porque os sectores
agredidos, que son a maioria,
non van deixar impor tan facilmente o paquete de medidas
restrictivas das que tan ben coñecen as consecuéncias. Os últimos meses teñen mostrando
uns níveis moi fortes de mobilización popular no conxunto ·da
América central e do Sul: en Nicarágua, Arxentina, Ecuador, Pe-

rú ... ; téñense desenvolvido xornadas de paro xeral dun ou vários dias; no Brasil, Bolivia, Chile, ... sectores laborais inteiros
desenvolveron paros xeralizados
en defensa dos seus níveis adquisitivos e contra a privatización
das suas empresas ...
O Plan Brady, que pretendia
unha redución substancial do nível de endebedamento das economias latinoamericanas segundo a programación estadounidense, vaise mostrando incapaz
de avantar no seu obxectivo: o
informe CEPAL afirma, eufemísticamente, que "vai cunha parsimónia tal, que a sua capacidade
de contribuir ao saneamento das
finanzas da maioria ·dos países
da rexión é bastante incerta", ou,
"résulta evidente que a estratéxia frente á débeda ten sérias
deficiéncias".
A "Iniciativa das Américas", o
novo invento do Norte económico americano, non parece que
vaia pór mellor camiño para atallar a dependéncia extrema e o
círculo vicioso os que se atopan
praticamente cercadas as economias latinoamericanas. Mais
ben hai que pensar o .. contrário;
isto é, a sua aplicación vai conlevar un incremento da extracción
de recursos económicos de toda
a área, en beneficio do seu "amigo" do Norte, preferentemente.
Porque este que vai .Oesembolsar- unhas cantas mellaras no
aceso un amplo mercado de
centos de millóns de persoas
nun intre particularmente delicado pola situación recesiva que
atravesa a economia estadounidense e, tamén , pola redución
·da sua capacidade exportadora
derivada da competéncia dos
seus, noutros terrees, sócios imperialistas, a CEE -con Alemaña
á frente- e o Xapón.
t

CENTENÁRIO DE GRAMSCI, FUNDADOR DO PCI

ANTONIO GRAMSCI, O REALISMO POLÍTICO
FRANCISCO CARBALLO

... .

0as intuicións máis fecundas de Gramsci
nários da 111 Internacional é froito da sua
Aos cen anos do nacimento de Antonio Gramsci, a Internacional
a primeira é a do valor-verdade. Concevisión crítica da realidade. Nunca desbota
bia, este fundador do PCI, aos partidos cantada entre palmas poñia fin ao proceso comezado o 12 de Novembro
a substáncia analítica das teses de Marx,.
de 1989: desaparecía 'o Partido Comunista Italiano e nascia o Partido .
como aos axentes dunha política para to~
nen as de Lenin, pero si o mecanicismo
do o povo. Cada un habia de buscar a Democrático da Esquerd~. · Dos 70 anos do PC~ quedan no novo partido
aplicativo de moitos seguidores.
"hexemonia" social ·para poder governar
·
unha fouce e un mart(31o asentados nas raices da encina,
adecuadamente. Aquel PCI, inda grupusNon lle faltaron a Gramsci dificuldades
símbolo do PSD, todo o prestíxio dunha organización que foi amáis
cular, tiña que dialogar cos conxuntos soante as decisións táct~as do PCI baixo a
potente e heterodoxa entre os partidos comunistas occidentais e uns
ciais axeitados para a consecución dunha
tirania de B. Mussolini; incluso con Togliatmilitantes que, despois de dous anos preparando o funeral, aparecian o
tal hexemonia. Pois ben, para esta pol(tica
ti tivo momentos difíceis e broncos. A es·
último dia ilusionados coa nova andaina partid~ria. ·
de "masas" dicer a verdade é unha necetas dificuldades analíticas hai que sumar a
sidade política. Son inumerábeis os textos
dureza carcelária, a separación tan longa
mento? Quere dicer que. o proxectq ten
están incorporadas aes intereses ·do programs.cianos que impulsan á inmersión. na
da familia que lle producia inevitabelmenque ser comprendido por todo elemento
letariado.
r~alidade social. Sen ese margullo, a políactivo, de tal xeito que vexa cal ten que
O criticismos de Gramsci á obra científi- · te unha progresiva soidade, e as suas entica dos partidos é unha política de secfermidades. Pero a sua insisténcia en
ser a sya tarefa na realización e na acca de Marx como aos procesos revoluciotas: ou autoritarismo negador da demoatemos ao presente "tal como é" se quetuación: que o proxecto ao suxerir un accrácia, ou cegueira autosuicida.
remos transformalo, constitue unha aseto; permita prever as suas consecuénNos Quaderni esta busca de realismo
veración primordial para calquer home pocias positivas~ e negativas, de adesións e
social e de transparéncia dos políticos
lffico.
·
reaccións, .óferecendo, en suma, un cam- SoN
1NUMERABE1s
os
recebe analises constantes: "As ideas
Gramsci
foi
na
sua
traxectória
un dos
po de 0rgariización. Este é un·aspecto da
son grandes, di, en canto- son realizámais sérios marxistas da cultura latina:
unidad e da te0ria e da prática":
TEXTOS
GRAMSCIANOS
beis, ou sexa, en canto aclaran unha renen copista, n.en mimético repetidor; un
lación real inmanente á situación. O es~
QUE IMPULSAN A
pensador de acerado gume e de brillante
A esta "racionalidade" chama Gramsci
tadista de categoría inclue simultaneaferrete. Non cabe · a menor dúbida que a
pensamento europeu. Moi lonxe dun euro·mente a idea e o proceso real de actua-. peísmo de economía dominante do mun- ~ IMERSION NA REALIDADE
sua herdanza intelectual segue viva na
cióli: redacta o proxecto xunto co regu- - do ou dun prestíxio ·cultural superior ao
ltália da esquerda. Calquera que sexa a
SOCIAL. SEN ESE
lamento para a execución. O proxectisfa
sorte da mutuación verbal e táctica do PCI
doutras culturas, Gramsci pensa que a
MERGULLO, A POLITICA
char!atán procede tentando e voltando a
agora POS, na prática política desta srrijsilustración é unha conquista da humanidaprobar: son as "idas e voltas" da fábula.
tra italiana hai ecos de Gramsci e hai
de a reter no socialismo e a defender poDOS
PARTIDOS
UNHA
Que quer dicer "conceptualmente" que
los partidos comunistas. A ilustración e a
luzadas de '!alor para O• enriquecimento
hai que engadir ao proxecto un regula- . revolución francesa cuxas conquistas xa
POLITICA DE SECTAS
•
da ilustración.
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-.AGUERRA DO GOLFO
Bush ven de anúnciar o·seú.obxectivo nb conflito: mantera supremacia muDdial
dos Estados Unidos que c.omezaba a se·r cuestion~da
·
.· ·

A invasi_ón_de Kuwait pudo-ser a carta
· norteam:nericana para mitigar f!l recesión
•MANUEL VEIGA

A interrogante máis común
sobre esta guerra é· a que
se pergunta polo que
verdadeiramente está
pasando' na frente.
Ninguén ere que o número
de vítima sexa tan curto.
Pero .outra pergunta, se
cabe máis importante, é a
que se vefjen facendo
desde hai .semanas algúns
expertos en política
internacional e xornalistas:
cal é o sentido do contrito? ~
Aveirados ·do rnaremagnun de
propaganda resulta díficil de crer
que o desastre non se pojdera
ter evitado. Por outra parte , e
ainda tendo en conta quen iniciou a provocación e o seu ar
belicoso, non hai dúbida de que
a responsabilidade recae sobre
a parte máis forte, a que contaba
co meirande apoio internacional
e coa anuéncia do teoricamente
máximo organismo mundial , as
Nacións Unidas.
De tal modo é responsabel o
Consello de Seguridade da ONU
que o estoupido da guerra levouno a desaparecer da escea, abafado pola contradición de estar
ao servício da paz e ter acobillado unha guerra, na que por outra
parte carece de papel.

Unha guerr.a planificada

Símbolos de América, a Estatua da Uberdade e os avións espias A-12, dispostos a pasar ao museu do espácio ai>ós de tres décadas de actividade. Os norte-americanos
estrean agora as suas novas armas.
'
-

deste sector industrial (en declivlñan senda os desacordos, entre europeos e norteamericanos,
ve _pala política da perestroika)
s'obre política comercial no seo ~que á ·sua·vez poderia actuar de
do Gatt, principalmente en matélocomotora do res1o da econoria de agricultura .. ou as próprias
mia, conio sucedeu no caso de
diferéncias entre os Sete Gran·vietnam, guerra á que sobreveu
des, á hora de plantexarse a caun periodo economicamente frolaboración económica. coa
recente: Para outros, sen embarURSS. .
go, vanse valeirar os almacéns
En última instáncia, seri enede armas producidas ao longo
migo comunista, perdía sentido o
da xeira Reagan, pero non se
papel dos Estados Unidos como
van fabricar outras novas.
xendarme mundial. Nengun pais,
Con todo, as análises princinomeadamente Xapón e Alemapais apontan outra COíJSecuéncia
da guerra moito máis.importante. , ña, teria que compensar con dólares a_patrullaxe dos navíos norEsta seria, efectivamente, a que
teamericanos polos cinco oceaBush anunciou a pasada semanos. Cada quen Rbderia comena: relanzar a supremacia· mundial dos Estados Unidos·, ultima- zar a reservarse para si as suas
decisións económicas.
mente en cuestión.

Estados Unidos.
Algo parecido resulta imaxina·bel para Europa. E haberia que pe'rguntarse pola razón que levou a un cada vez. máis neutralista Mitterrand a enganchetarse
de novo, con total firmeza, dos
Estados Unidos.
·
Evidentemente, a independén- .
cia de Europa Ocidental a respeito de Norteamérica ainda non es.taba nen moito menos asentada.
Os Estados Unidos man.iobraron
con tanta brutalidade como habilidade. Os peri9dicos destes dias
comezan xa a falar dun "scud
caido sobre Bruselas" querendo
signrncar que a "constitución da
Europa dos Do9é está ~ ser frea- ·
da pota guerra do Golfo".
Unha última consecuéncia positiva para os Estados Unidos ·viria provocada pala guerra: o
amedrentamento dos endébeda- -.,
dos paises do terceiro mundo,
ante a decisión amasada polos
Estados Unidos para apagar con
lume calquer rebelión.

Non son poucas as publicacións
que, desde o início do conflito,
teñen dado espácio a opinións
ou artigas nos que se afirma nid iam ente que a guerra forma
parte dunha estratéxia planificada desde un primeiro momento
seis meses ao ano; todo o artepolos Estados Unidos . Abonda
llamento de caixas de aforro da
con lembrar aquel dato inicial de
en quebra, tamén moitos banque a embaixadora norteamericos, asi como irimoviliárias e
cana en Iraq -e polo tanto, obviacompañias aseguradoras (os
mente, o seu governo- foran inefectos negativos van encadeaA supremacia mundial O Golfo,
formados da invasión de Kuwait
dos); a bolsa xa tiña dado o seu
como oportuna disculpa
dos
Estados Unidos
por Hussein -líder que na altura
sério aviso no outono de 1987.
tiña unhas boas relacións cos
estaba en perigo
As ruas son espello desta situaOs Estados Unidos virian a enEstados Unidos-. Segundo esas
ción: nunca se virá tal grado de
contrar, segundo esta hipótese,
conversas, nunca desmentidas,
A recesión interna estaba poñendelincuéncia. O perigo de transiunha disculpa ideal no Golfo paa Norteamerica parecéralle ben
do aos Estados Unidos a comer
tar por multitude de bairros xa
ra interrumpir este proceso ainda
a invasión.
na man dos xaponeses. Nissan
non é untía exclusiva de paises
inmaduro,
parapetándose de noProcuraban xa que logo os Ese
Toyota
arruinaban
as
históricas
.
como Brasil, tamén nos Estados
Consecuéncias do
vo no seu papel de xendarllie
tados Unidos unha desculpa pafábricas de automóveis de DeUnidos comerciantes e cidadáns
alongamento da guerra
planetário.
_
ra tramar unha nova guerra e, en
troit, m.entres outras compañias
acomodados vense obrigados a
Enviando máis de médid micaso afirmativo, por que?
niponas adquirian símbolos do
fortificar as suas residéncias e
llón de soldados Oriente Médio . O mellor resultado ·de toda esta
Os partidários desta interpretaimpério como a produtora cineos seus negócios. A distribución
operacíón, para os Estados Uni(en Vietnam semente se chegación antepoñen aos seus argumatográfica Columbia.
da- riqueza, en fin, rousa cada
dos, seria un trunfo fulminante,
ran a reunir 736 mil soldados
mentos alguns datos indiscutíPor se non fose abondo, a pevez máis cara aos extremos do
tal e como parecia terse producinorteamericanos de forma simulbeis. Os Estados Unidos estarestroika tiña provocado un c'adesequilíbrio, en detrimento das
do na noite do início dos bomtánea) os norteamericanos poban en recesión. desde hai pratidro negativo, polo outro extremo,
clases médias e, por saposto,
bardeos, o que dera lugar a unñ ian en perigo a estabilidade
camente dous anos. O deficit expara os norteamericanos: Aledos pobres.
ha -exultante aparición de Bush
económica mundial -de feito é xa
terior e o deficit orzamentário do
mánia fortaleciase como poténO que todo norteamericano
na·televisión.
evidente que as· danos causados
Estado son lugares comúns de
cia económica e Helmut Kohl, ·a
sabe -a exiténcia dunha recenesta altura son xa maiores dos . O alongamento d~ conflito é
calquer comentário económico
cámbio, voltaba os ollas; até
sión- é recoñecido, ultimamenperxudicial para os norteamerique se pretendían evitar. A insemundial desde hai case un lusagora revirados para Norteaméte, polos e.specialistas económicanos, desde o ponto de vista
guridade, xa se sabe, chama á
tro. Do mesmo .modo, o non parica, na direción dunha poténcia
cos oficiais e polo próprio gove~
go, por insolvéncia manifesta,
máis próxi~. a Unión $oviética, . proteción e esta só pode vir dos ·político. Pode dar lugar a un meno, exactamente unhas serna"
dre · da conciéncia pacifista en
marines. As bolsas suben, o pedos intereses da débeda por parnas antes de que se dera a co- . rica en gas ñatural e petróleo.
Europa e nos próprios Estados
tróleo baixa e os norteamericate dos paises do terceiro mundo
Nun contexto paralelo, a Europa
ñecer o ultimatum do 15 de XaUnidos, _pero estes teñen gañanos
aseg_
uranlle
ao
Xapón
o
seu
a bancos, nomeadamente norteUnica
albiscabase,
para
o
·92,
neiro a Bagdad.
da, en calquer caso, a baza de
suministro de petróleo (o 75% do
americanos, significaba outro bucomo un monstruo competidor
terse mostrarse de novo como
cal provifiá do Golfo), pero parato negro, sen perspectivas de
dos Estados Unidos.
Que pode. resolver
xustifícado· xendarme mundial
sanlle factura: primeiro en dlñeiser cubertó.
A desaparición da ameaza soante os demais governos capitaro que sufrague parte dos gastos
~guerra?
A crise é patente · nas cidades
viética e dos seus satélites no
listas. lso sempre s~rá millar pada guerra (o que xa foi aceita.do
norteamericanas: as minorías étLeste estaba facilitando o agrara eles que estar afrontando unAs opinións sobre o que poda repolo Xapón.) e logo, probabelnic~~ -case uñ tércio da povoamar recíproco.da independéncia
ha recesión coas novas potén- ·
mente en medidas éconómicas,
solver unha guerra dentro dos
ción- situanse á marxe do bena Europa Ocidental, igoalmente
cias económicas ao axexo e cos
própri.os Estados Unidos están : satelizada:,- desde a 11 Guerra ·como poderia ser a rebaixa do
nestar e nos lindes da própria
portavións próprios nos peiraos
supervivéncia; as fábricas de au- . divididas. Para uns, o uso das
Mundial, polos Estados Unidos. · prolecionismo xaponés a respeide desguace.
·
•
to -dos produtos i.rñportados dos
. tomóveis pechan ou traballan · armas pode servir de revulsivo
Froito desta errierxente política
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IRAQ OU IRAQUE
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A denominada "crise do Golfo:·,
agora já convertida em guerra
aberta, vem valorizar sen dúvida
os canais independentes e· alternativos de informagom_ Publicagoes como· A Nasa Terra, bem
distante dos círculos informativos dominantes, reconhecem-se
assim necessárias e até imprescindíveis para fazer frente á intoxicagom promovida desde as
áreas de poder.
Mas a presente guerra vem
evidenciar também, no que diz .
respeito a lingua empregada por
este mesmo jornal, certa dependencia lingüística do espanhol quanto, polo menos, ao vocabulário toponímico e. gentilico
que utiliza. A forma iraqui, por
exemplo, é um claro espanholismo léxico e plural iraquies (ver n_
462), um espanholismo duplo:
léxico e morfolpgico, Consideramos urgente, portante, a correcgom destas deficiencias e a
homologagom nom com o espanhol, rnas com o resto do nos. so sistema lingüístico galegoportugues.
.
·
Non oferecendo o termos utilizados nesse ·sistema confusom,
nem gerando incompreensom í a
sua adopgom fai-se inadiável.
Formas toponímicas com !raque,
Bagadá, Koweit, Arábia Saudita,
Riade, Bagara, Telvive ... é claro
que nom perturbam a c0mpreensom de un texto dado como riom
o. perturbam· ger;itílicos do tipo
iraquiano, koweitiano, palestinia
no ou israeliano.
Finalmente, aproveitando a
opo~unidade que nos cqncede A
Nasa Terra, queremos oferecer a
todos as pessoas interessada
-qualquer inforrhagom da língua
galega.
+
.

SOCIEDADE CULTURAL
'MARCIAL VALADARES.'
(A Estrada)

XOSÉ LOIS

JOSÉ-M1 MONTERROSO DEVESA
· (A Corunha)

NON VOTAR

Estou mu ito de acordo co escrito
que, sob o título "Unidade nacio~
nalista", asinaba F.M.R. de A Corunha (n. 460 de A Nosa Terra).
Dizia el que se insistian en ir por
separado o BNG e o PSG-EG
nom se ia molestar sequera em
ir votar, pois seria perder o tempo numa cidade como A Corunha, urnas cojegas para o P. Vasques e o AC. Lendoiro.

..
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za~om, reflexo de um labor 'que,
a maiorEis de entusiasta, pode
resultar eficacíssimo_
.Ora, tamém nom podo evitar
fazer-vos duas matizagons:
-

coma postura do avestruz!
2ª) Esta é mais importarite :
norii se devera incluir, nas tradugons dos nomes-de-pia aconselhadas, quando menos aqueles nomes com J ou com G - 1ª) Na página (azul) enca- diante-de-E-e-1, como se v"e na
b.e gada .pala frase-consigna "A
folha anexa ''Ternos nomes prónosa língua precisa do teu compios": ali vem-se, por exemplo,
XOSEFINA, XIANA, UXIO, XAlpromiso", num dos 17 requadros-resumo da imprensa, fai-se . ME, e .e ntrevem-se XOyN, XEmengom, se bem breve, a um · NARO, XIAO .. , nos quais, como
certo colectivo anti-galega: semem powcos, se aplica um critério
pre pensei, e hoje exponho-o
seguidista das normas ILG, tanto
vossa considerac;om, que a tam
mais grave em casos de' simples
cativos inimigos nom se lhes potranscripgon gráfica como XOde regalar publicidade (gratuíta)
SE/FINA e XAIME .. , que hoje cire si cumpre obsequiá-los, a esse
culam escritos correctamente conível, com a .r'.nais exquisita das
mo JOSE/FINA e JAIME , país a
indifer 11'encias; outra causa é
sua ortografia coincide ~m galeque, na medida em que pague a
ga como em espanhol ! E o caso
pena, sejam combatidos quando
de tanto topónimo que se "galee como se crea rentável: nom se
guizou" ramplonamente, tipo
equipare a táctica sil~nciadora
XINZO, SANXENXO, quando já

·a

CARTA ABERTA Á
MESA POLA
NORM.ALIZACIÓN

A respeito da propaganda . da
Mesa po/a Normalización Lingüística, materializada no recente tríptico e folha anexa profusamente espalhados, , nom podo
mais · que louvar a sua reali-

tes casos, para curar-nos de diferencialitis, é bom dar-lhe a volta ao razoamento : nom é o gale- .
go o que se parece ao espanhol,
é o espanhol o que coincide com
o galega! Admirador sincero da
+
vossa luita.

estavam ·em galega e a castrapiera puramente fonética,
pois acontece .que está escrito
em galega e lemos em espanho/,
E digo-o como implicado, pois
que eu que, aló no lonjano 1977
e com as dificuldades de todo
primerizo, fum dos primeiros n9
País em cambiar G meu JOSE
em XOSÉ ... dous anos mais tard_e, quando caím da burra , encontrei-me com essa contradigom de ter oficializado o noma
com ortografia diferente (e diferencialista) da que adoptei desde
aquela' para toda expressom, por
cónsiderá-la a mais fiel com as
ess"encias da Galiza.
·

iac;om

Por isso, fraco fayor é o que
se fai promovendo a galeguzac;om de alguns nemes que já
som galegas, por mais que coincidam com os castelhanos , Nes-

Eu tampouco o penso facer
aqui em Compostela, e considero que os votantes nazonalistas
nom debéramos facelo nestas
eleigons ás autarquías municipais, a ver se lhe dávamos um
bom escarmento. aos líderes do
nazonalismo de esquerdas, Antes era o PSG-EG, como bem dizia F.M,R., mas agora o BNG está muito ensoberbezido pelo" aumento de-voto-s das- pasadas autonómicas (total para 5 deputados· que nom influen para nada
no Parlamento Galega), Já está
bem de que nos sigan enganando e que se empenhem en condenar ao nazonalismo galega de
esquerdas a ser puramente testemunhal, quando nso achamos
numa ocasióm irrepetível para
crescer : pénsese no declive do
· PSOE , a quem se lhe poderia
colher muito campo tanto no urbano como no rural. Aqui em
Compostela sei de pessoas proclives ao nazonalismo que pensan votar ao actual alcalde (X,
Estévez) como mal menor, para
evitar que venha um facha do
calivre do Conde Roa; esta gente fai-no desilusionada por nom
havar un mínimo acorde (nom
peco de partidista se digo que
agora a culpa a temo BNG, porque é a verdade), A mim dame
nojo ter que dar-lhe o voto a um
do PSOE : penso que é máis éti•
co absterse.
G.B.A.
(Compostela)
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Escritores _e intelectuais
maioritariame~te contra a guerra
O compromiso en tempos de crise

··

• XAN CARBALLA

Escritores, xomalistas,
artistas e intelectuais en
xeral veñen
pronunciándose,
maioritariamente contra a
guerra, desque o 17 de
Xaneiro comezou o
·ataque occidental ao Iraq.
En momentos de crise
bélica a voz deste sector
adquire maior releváncia
ainda que hai quen dubida
que o poder os teña en
conta.
O escritor francés Gilles Perrault
ven de ser ameazado de proceso
polo eu chamamento contra a
guerra que foi duramente criticado
polo políticos franceses e mesmo
ameazado de proceso xudicial. En
declaracións efectuadas o 24 de
Xaneiro nunha rolda de prensa en
Toulouse, Perrault apelaba á deserción e á sabotaxe da máquina
de uera france a, para días despois
matizar nunha carta a '"Le Monde"
o seu chamamento: "eu apelei á
tradición do movimento obreiro
francés de loita contra as guerras
coloniais e imperialistas. Este movimento obreiro non pode contribuir máis a impul ar un.ha guerra
irresponsábel, mesmo criminal.
(... ) Cando hai vinte anos, durante
os anos 50, escoitei a un ministro
evocar á Fráncia. o seu rango, -0
eu honor, a necesidade do combate e a unión sagrada eu fun co
uniformé de paraquedista á Alxéria. Sete ano e un millón de morto mái tarde Alxéria acadou a independéncia con angue e bágoas,
e unha eneración francesa quedou para empre marcada por unha guera imbécil. O Mini tro deviu Pre idente da República e repete no pre ente o eu di cur o do
pa ado ',
O governo español con eguira
no pa ado o apoio · dunha importante nómina de apoiante no referendo da OTAN, aJgun do cales
gában e ai da hoxe -o Femando
Savater, Javier Pradera,. .. - da ua
po ición obxeptivamente belici ta
e pro-americana. E. e intelectuai
de pe ebre, como o denomina algun médio, subidos no carro trunfal do PSOE das duas primeiras lexislaturas, pagan a peaxe do apoio
do poder e serven de pantalla da
impresentábel atitude guvemamental e da meirande parte dos paridos
do arco parlamentário. Uxio Novoneira, presidente da Asociación de
Escritores en Língua Galega, reférese ao desánimo que se pode producir "cando tes a evidéncia de
que pode ter pouca influéncia a
opinión dos intelectuais. Pero iso
non exime de pronunciarse. Cuns
políticos exclusivamente preocupados polo poder imediato, que
non preparan o futuro, o papel crítico dos intelectuais ten que facerse ouvir como sexa. De feito no
Estado españo] é ond~ máis pro. nunciamentos hai".
Avilés de Taramancos tamén
coincide no camiño que debe ter
ese pron1mciamento necesári.o,
"sempre coa paz e a harmonía; Unha hármonia que a guerra destroza.

Isaac Diaz Pardo: "O compromiso dos intelectuais ten que 1
ser poñerse ao lado do lraque"

~odríguez Fer: "A miña postura é de radical pacifismo e rexeitar este conflito vergonzoso"

Penso que si se están pronunciando
os intelectuais e quizais o que sucede é que hai espanto e mudez ante tanta barbárie".
As persoas consultadas pronún-

Uxio Novoneira: "Ós govemantes europeus están labrando
a sua dependéncia total"

Avilés de Taramancos: "Hai que pronunciarse sempre pola

paz. A guera é a destrución de toda armonía"

cianse tamén sobre o conflito. Isaac Diaz Pardo é taxativo, "o compromiso dos intelectuais ten que
ser poñerse ao lado de Iraq porqu~
está defendendo q seu teritório an-

te un ataque que só persegue roubarlles. Esta é unha guerra sen
moitivacións espirituais ·de nengun
tipo, co só obxectivo de roubar:
unha guerra de ladróns. E o noso,

como é un país ocupado, apoia
aos ianquis através dos militares.
A responsabilidade dos intelectuais
é loitar contra os norteamericarios,
contra eses xendarmes de Ocidente
que queren roubarlle a todo Cristo,
só roubar. Deles é a responsabilidade, e da nai ql!-e os pariu: Inglaterra".
Novoneira lembra que _entre as
motivacións desta guerra está
afianzar a dependéncia europea,
"os goverantes europeus están · labrando a sua dependéncia total, para moitas déCadas, dos EEUU, xusto cando podían tomar un camiño
independente. A esta guerra foise
cunha alegria insólita e se se temia
tanto polo que podia supoñer o potencial de Sadam Hussein podiase
prolongar o embargo e non meterse nunha guerra cunha inconsciéncia que asusta. As consecuéncias
van ser temoeis e é case ridículo
que o Estado español, despois de
case un século de neutralidade, se
fose meter, precisamente, na guerra máis vergonzosa e desigual"
Cláudio Rodríguez Fer é outro
dos escritores que se pronúncian,
"a miña postura é de radical pacifismo e rexeitar este conflito vergonzoso. Coido que xa ternos un
mundo dabondo sobrado de crueldade, explotación e barbárie para
que agora a intoleráncia e ambición dos bandos contendentes veña
acrescentala de maneira enganosa
e innoble. Hai polo demais unha
grande hipocresia. Cando chega o
momento da verdade, o da guera,
unha boa parte de. quen fala desde

Gilles Perrault: ·a horira francesa
O escritor Gilles Perrault pode ser
xulgado (e condenado) pola xustiza france a por facer apoloxia da
de erción e da abotaxe na guerra
que afronta, en eufemismos, ao
ocidente cristián co mundo árabe;
unha secuela máis do colonialismo e a pillaxe ocidental (sen, .por
i o, esquecer que Saddam Husein é outro gangster, e se non que
llelo pergunten aos curdos ou/e
aos comunistas iraquis).
Mai , quen é Gilles Perrault?
Nado en 1931, estudou avogacia.
Exerceu durante poucos anos este
oficios
ver tronzada a sua carreira pota guerra de Alxéria -na
que participou, segundo as suas
palavras, cheo de orgullo e indu• cido polas arengas de Mitterrand.
Daquela experiéncia tirou un livro
exemp.lar, como qse te;dos os
seus Les Parachutistes, ·cor:po no
que el participou nesa guerra. En
1964, despois de diversas reportaxes que ian desde os xogos olím- ·
picos de Tóquio, ate os problemas
de Africa negra, publica le Secret
du "jour J", excelente "reportaxe"' sobre o desembarco en Normandia e os seus preparativos. E
en 1967 dá ao prelo A orquestra
verme/la (edición española, 1974,
Laia; posterior edición, I 982,
Bruguera), onde historiza a mítica
rede comunitaria .de espionaxe an- ,
ti-názi durante a segunda guerra
mundial e remata por descobrir
todos os entresixos e dar, en Poló-

ªº

nia, co .xefe da rede, Leopold
Trepper.. Foi un éxito de libraria e
desatmr paixóns e mentiras contra
Trepper que tivo que ser defendido polo gaullistas colonel Rémy
frente ás acusacións .de colaborador dos nazis. Con este liv¡o-documento, Perrau1, que continua na
órbit<;i, acadou a "fama" mais non
durmiu nos "loureiros" .
No 1970 publica unha conferéncia sua: CIA: do servizo secreto aó governo invisíbel (edición
española, Dopesa, Barcelona,
1971). E continua a publicar e a
escreber: L' erreur (onde demostra
a inocéncia dun axente do SDGE
-servizo franc'é s de espionaxeacusado e condenado polos seus
superi.ores)1 Les sanglots longs
(outra vez sobre o desembarco),

rrocos, que intentou para a publicación do livro. Análisa do reinado do monarca hachemita e das
suas relacións con Fráncia. Nestes
momentos leva 20 semanas entre
os libros máis vendidos no país.
No 1990, en Xaneiro, nas páxinas de Le Monde, despois do derrube do muro de Berlín, Ferraul,
perante a eufória socialdemócrata,
lanza o seu "j'acusse". Terian ra.z ón eles, os socialdemócratas
franceses, pero por eles morreron
, milleiros de vietnamitas, de malgaches, de alxerinos, a policía
francesa disparaba contra os mi- .
neiros do seu país ... , e a todo iso
. só se opuñan os comunistas. Perraul viña dicer que el non era deO xersei, vermello (edición ·espase mundo. E volta a nolo repetir;
ñola, Argos Vergara, 1979), sobre
hoxe,
cando case todas as voces
a condena e posterior execución
se unen -de esquerda a dereitade Chistian Ranucci, acusado de
para humillar aos humillados e
asasinar a unha rapaciña de orixe
·ofendidos de sempre,. Gilles Peespañola, qué morreu proclamanrraul, escritor que prefire a xustiza
do a sua inocéncia.- Perrault deá orde, ergue a sua voz que a voz .
mostra que as probas ·eran insuficientes e nada claras, e que a con- , de Franza das nasas tradicións,
de Babeuf a Sartre. Ergue a sua
cena foi debida á presión de certa
voz contra as mentiras da direita e
prensa controlada polo daquela al"gauche-caviar- que ten como
da
calde de Marsella, Gaston Deffeportavoz ao xomal Libération (a
rre- e á deiiadez do aparello xudicial. No 1984 aparece Un homme . cuxos comentaristas, por certo,
á part, sobre Henri Curie), organi- · non lles gostou nada o libro sobre
Hassan II).
+
zador de cursos para revolucionários e que foi asasinado por unha
organización, da que nunca máis
se soubo, chamada "Honra da policía". En 1990 edítase Noso amigo o rei, sobre Hassan 11 do Ma-

XGG

PS. - Perrault tamé1. e autor de novelas policiais e de espionaxe: Au pied du TTU4r, Le
Dossier 51 ou Le déparage (tradución ao
galego e publicada por edicións do Cumio
co título O patinazo).
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EDITORIAIS FRENTE A PRÉMIOS LITERARIOS
BENXA S. CALVO

En Setembro pasado
fallábase por décima vez o
Prémio de Novela longa
Blanco Amor. Seguramente é
este o mais prestixioso e
cobizado dos prémios de
narrativa galegos, se xa non
polo seu montante
econ9mico, polo menos pola
sua presumida
indeperidéncia. Esta .
ven garantida polos
convocantes -concellos..:,
polo seu carácter rotatório e
pola diversidade dos
sucesivos xúris. Contodo
haberá intereses que cheguen
a interferir nun prémio como
este?

•Alfredo Conde ch ego u tarde ao Nadal. Grácias á sua incansábel capacidade de permanecer no
candeleiro, erre que erre coa mesma cantilena, o recente gañador do
prémio da editorial Destino segue
producindo notícias e dando luz ás
irregularidades. Se nunca quedou
claro en que escribiu Los otrO's
dias -un mistério para estudososagora desde o Suplemento Literá-.
rio do ABC mándanlle unha á liña
de flotación del e do prestíxio do
prémio. O periódico madrileño di
textualmente no número do 26 de
Xaneiro: "a novela gañou o Nadal,
mérito que se ve acrescentado se se
ten en canta que foi apresentada
cando o prazo de admisión de orixinais ·e taba xa máis que pechado.
Congratulations, señor Conde... " .
Para mái abondarn~nto ABC in¡ te na intrahistória da novela premiada, "tran corrian o primeiros
dia de Decembro cando o director
editorial de Alfaguara, Lui Suñén,
deu un consello de amigo a Alfredo Conde, recomendándolle a limpeza e pulido de "Los otro dia ",
se queria publicala no eu elo editorial esta primavera. O eñor Conde (don Alfredo), nun rapto altivo
que sen dúbida hónrao, preferiu
procurar mellar destino aos eus
escritos e desdeñar o tiquismiqui
de Alfaguara".

A nosa sospeita non desmerece o
interese da obra premiada nesta edizón, nen a calidade da finalista xa
Na fotografia Valentin González Carrera, autor de Riosil, gañadora do Blanco Amor-90., unha edición envolta na polémica.
publicada. Mas a sospeita existe.
As suas claves están nunha série de
Xa que logo, conclusón provisó- .
ffOXE O RENDAB_, EL extensón mínima de 150 folla preria: no adianto do nome do gañador
vista nas bases do concurso) .
.asertos, insinuazóns e suxeréncias
·
"
Sen embargo, é preciso ter coidahai algo raro.
que a alguén lle fuxiron da man en
0 resto non son datos nen conCON SEGURIDADE E
do, e xa non seguiremos a falar desdiversas entregas dun diário de
SÓ AQUILO QUE SE
te caso, senón da marcha da litera~
xecturas, son só referéncias que naCompostela durante o ·mes -de Seda queren dicer se se considera untura galega ao xeral, mas moi en estembro de 1990. Vários proveñen
ha por unha isoladamente. Corno
VENDA NOS
pecial da narrativa: _os intereses edido escritor Xavier Alca1á, membro
conxunto, a algun leitor suxeriranCENTROS DE
· toriais existen, desde logo, e I)Ordo xúri, e el mesmo aporta certas
lle algo, a outros non.
malmente teñen moito a ver coa capistas que dan que pensar. Vexamos
Por exemplo, o mesmo diário de
ENSINQ. E,
lidade literária que en nengun caso
os indícios:
N A'TURALMENTE
negarnos no que levamos escrito.
Compostela conta como Xavier AlDous días antes do fallo do pré./"\.
·
'
Mas esa calidade literária pode facalá comeu co direitor de Edicións
mio, o diário en cueston transmite
•Tres millóns para o Alvaro
NEN O
cilmente verse interferida polo intede boa fonte que o Blanco Amor . Xerais de Ga1icia, Víctor F. Freixa- '
Cunqueiro. O concellos de Vigo
dese ano vai ser para un dos tres esnes, tres días antes do fallo. A vés- EXPE~h Kr"NT'A ',O
_rés económico. Quera dicer que, e Mondoñedo veñen de convocar
pera da cantada adiantada. Tanto
KJJVID
.l"\.L _
hoxe en dia, o rendábel con seguricritores seguintes: Dario Xohan Cao que se convirte no prémio mellar
bana, Xosé Fernández Ferreiro e
Riosil como Fortunato de Trasmuny ANGARDISTA OU O dade é só aquilo que se vende nos dotado
da narrativa galega: nada
di
aparecerán
logo
publicadas
por
centros
de
ensino,
porque
asegura
o
Valentin Carrera. A boa fonte fica
menos que tres millóns de pesetas
esl'.!- editorial. A adir, o artigo expliDENSO VAN TER
esgotamento das tiraxes. E, natura1no anonimato.
para unba só obra. Maria Xosé
catório que publica J propio Alcalá
Con efeito, o 8 dese mes falla-se
CABIDA NESE
mente, nen o experimental, o vanPorteiro apresentou o galrdón que
gardista, nen o denso nen e ,. =:mgo
unha semana despois do fa1lo: "deo concurso e o prémio resulta ser
quer er fallado arredor do Dia das
cidir (... )sobre algo que sexa (... )
MERCADO
vai ter cabida nese mercado, Se é
para Riosil, de Vaentín Carrera, que
Letras <leste Ano Alvaro Cunqueisocioeconomicamente rentable"
ese -0 primeiro critério editorial ap1ié a primeira vez que vai publicar un
ro. Agardemos nes te caso mái
"( ... ) xa se publicaron ahondo textos
car, é obvio que a narrativa galega
libro en língua galega. E, tamén
constáncia do concello olívico que
que asustan ós leitores e arruínan ós
acabará por baixar os seus requisiefectivamente, hai dous finalistas.
esqueceu na néboa do pa ado o eu
editores". Outra curiosidade: dos
das que nunca, por razóns de ecotos, por converter a sua tradicional
Unha destas obras, aparecida catro
anterior prémio de poesía "Cel o
cinco
mernbros
do
xúri,
tres
publinomía
cultural,
nos
deberíamos
ter
criatividade
nunha
pílula
de
obrigameses despois, revela-se unha esEmilio Ferreiro.
can con Edicións Xerais, e concreafastado'.
da dixestibilidade, por autolimitarse
pléndida narrazón de Dario Xohan
tamente o Alcalá moi recentemente.
Contodo; costa traballo erer que
ao campo xuvenil/infantil, con toCabana, chamada Fortunato de
•Blanco Gil acusa aos seus
Trasmundi. Da segunda finalista
Xa que se trata do prémio Blanco
Edicións Xerais non xa interferira,
oas as suas restrizóns en temas,
críticos de ser suporte do fasnon ternos, polo momento, notícia,
Amor, unha anécdota: aló pola pri- _- senón que se fora molestar en suxeconflitos e mesmo en língua e esticismo O diário portugué Público
pois que non foi publicada. De
meira rnetade dos anos setenta, ao
rir resultados no prémio Blanco
lo. Moitos autores xa entraron nese
serviu de veículo para cruzar opiacordo cos dados anteditos, podereAmor, pois que xa ten un concurso
campo. De seguro que dá pesetas.
acabar ur'lha conferéncia do próprio
nións o ex-director do CDG que
mos moi ben atribuir a apresentada
anua1 de novela de seu. A hipótese
Sobretodo ao editor. Chega con asedon Eduardo, e parece que con ceragora vai demandar á Con elleria
co lema "Pola irlandesa" a Femánto regocixo do vello escritor, interque nego significaría: nen mais nen
xar a súpeta florazon de novelas nepor de pido ilegal e M.A. Fernán.dez Ferreiro.
viña Xavier Alcalá: "Don Eduardo,
menos, tendéncia ao monopólio. No
gras dos últimos ano .
Vello. Blanco Gil lembra que no
Cheira algo a podre ata aquí? ·
canto <liso, ternos a firme int<:<nzón
Naturalmente, unha causa é que
vostede a min non me coñece, pero
eu contrato e ixía e un me de
Coido que non: 1) cando aquel diáde proclamar o óbvio interés de Río editor, como a empresa capitalista
eu son 0 autor da novela en galega
avisó prévio á upre ión do eu
rio de Compostela anúncia o resulosil(*) e a calidade literária· do Forque constitue, decida qué é o que
mais longa que se escribiu". Fixo
servícios.
tado, ben podía o xúri ter o fallo :X.a
tunato. (non obstante, corren por aí
publica e o que non con critérios
moi ben 0 Alcalá en mudar de gosNa panóplia de declaración redecidido, e a sua divulgazon prévia . . tosco tempo. Non podo evfrar 0 sedúbidas sobre se Valentín Carrera
por veces obrigadamente económicollida nunha longa información
ao comunicado oficial non seria
sabe mesmo falar o galega. Poden
cos. Outra moi distinta chegar a inguir aínda 0 falar un chisquiño del,
sob o título "Claro-escuro de urna
mais que indiscrizon de algun lince
que no último número da revista
esas reticéncias vir acrecentadas poterferir naquelas decisións culturais · demiss::.ao" Blanco Gil afirma,
xornalístico. Ou ben, 2), moitos
Grial aparece un seu artigo, xustifilo feito de que ainda non houbo
-os premios, por exemplo- que non
"sofrin unha operación de descrémembros de xúris son capaces de
cat(irio do contencioso que mantén
presentazón oficial da novela
deberían de competer-lle. Se as didito que pretende tapar un acto poidentificar sen excesiva dificuldade
Riosil, pesie a que Edicións Xerais
tas decisóns estivesen a ser manipuco editor Sotelo Blanco. Da novela
lítico monstruoso", para acusar diautores coñecidos, só cos seus texé moi afeizoada a este xénero de acladas segundo intereses editoriais,
aí implicada canta-nos 0 que segue:
rectamente a Lui a Martínez e Mitos anónimos, e non só polos temas,
"foi ( ... ) ao premio Blanco Amor, e
tos, sobretodo para os prémios litetais como a vendibilidade do ensiguel Anxo Fernán Vello, "este tipo
senón sobre todo polo estilo. - - provocou un escándalo (... ), e rerários. E as posíbeis presentazóns,
no, fraco seria o favor que lle estade persoas son SO!JOrte de dictaduMas hon é este o caso, nen para
cuncou por culpa do Luís Mariño,
corrido mais de un mes da publicarían a facer ao país. SÓ aos seus peras e do fascismo. lsto é unha re(1) nen para (2). Vexamós.
zon, non teñen ainda data fixada.
tos.
+
ins tigador- no premio Xerais ... "
vol ta dunha clase mediocre que
A clave para desbotar a hipótese
11ariño era dáquela 0 direitor das
Outra cuestón: visto o texto públi.. .
perdeu o lugar de priviléxio cando
(*) Contodo, e,n relazón coa língua em(1) da-nola o próprio Xavier Alcalá
tan repetidas Xerais. Que nos quere.
cado, é dubidoso que este chegase á
eu cheguei. Exceptuando a Miguel
pregada por Carrera, .e só a sua língua,
en artígo publicado no mesmo diádicer· o sempre aberto Alcalá con
Pernas, os que me están a criticar
declaro
o
meu
absoluto
desacordo
coa
rio unha semana despois da resoluesta frase? Que o que no11> chora
son persoas que eu protexin".
declarazon final do xúri que premiou
zón: a acredita-lo, o dia c:Jo fallo é o
non mama? Ou deberemos se cadra
Fernán Vello dirixiu a sua resRiosil, ao definir a obra como "adobiada
mesmo en que se comunica a iminterpretar a sua intervenzón no úlcun riquísimo léxico". Tal e como foi
posta
nunha longa carta, publicada
SE AS DECISONS
prensa. Detalles <lesa reunión, como
timo Blanco Amor ·baixo- esta nova
publicada, Riosil contén surprendentes
resumidamente . no Público do 27
a non preséncia no xúri dun dos
sqluzóns lingüísticas. Por exemplo,
luz?
DOXURADO
de Xaneiro. ·Entre as afirmaci6ns
membros, aparecen tamén en di.ábarbarismos do español, como galo e
de Fernán-Vello dise "a xestión de
Outrora adiantado dun reintegragaio
(que
en
Galiza,
que
saibamesmo
ESTIVESEN A SER
rios do dia seguinte, tres xomadas
Blanco
Gil á frente do CDG foi un
cionismo moderado mas firme, Al. mos, só Gonzáfez Laxe chama_gallos ás
posterior a indiscrizon.
calá gañou a 'pulso un indubidábel .
fiasco, chea de irregularidades de
MANIPULADAS
meigas ou rapantes); lapo (español.coloVerbo da ·hipótese (2), moitas
todo tipo, adornada dunha total falprestíxio entre os filólogos e ensiquial por cuspe); indistintamente o mar
SEGUNDO
persoas introducidas na nosa literata de transparéncia no econón¡ico e
nantés do país, en particular os dese a mar, o plural huríes no canto de hutura galega contemporánea identifirodeada permanentemei:ite da inepta ·tendéncia. Hoxe está deitado ·de
rís, chapotear, xorobado, vasura ... diaINTERESES
carian sen dúbida un texto de D.X.
lectalismos innecesáriosi como o disteti tude cando non da máis enfermitodo nas mans do oficialismo. Non
rar enlrf! pra (coloquial1. mesmo coas
EDITORIAIS,
Cabana e tamén un de Femández
só publica en Xerais, causa na que
za das incapacidades persoais. Nincontrazons pró e prási frente ao para
Ferreiro. Mas adxudicar a autoria a
ninguén lle vai negar a soberanía,
guén
hoxe na Galiza de que
FRACO FAVOR LLE que emprega o relatori eiquí, dun dialec- .o pasoduvida
Yalentin Carrera, un perfeito deseofaino na ·normativa oficial, muda
de Blanco. Gil pola directo
impensábel
nas
Rias
Baixas,
mestura. ñecido nas letras do país, xulgara-o
ideolóxica da que tamén é inteiración do CDG constitue o máis alto
ESTARIAN A
do co usual aquí e, igualmente inusitacalquera pouco menos que imposímente dono, senón que, alén <liso,
paradigma do estilo mafioso máis
na
que
o
relato
se
desenvoldas
na
área
FACER AO PAÍS
bel. Ou non?
xustifica-a: "normas académicas
puro".
+
ve, isla, ise, iste...
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que fai que algunhas das suas novelas non rematen de cal1ar: maniqu.eísmo de personaxes e dirección
dos acontecimentos para tirar unha
certa Jición moral (ou moralista revestida de tese); elementos que
abrollarian na sua novela A chamada escurQ. dos caborcos.
Benvida se?'a esta reedición xa
que permite revisitar un escritor
que, apesar de altos e baixos, sempre narra unha história interesante.
O que non entendo é por que se
publica nunha colección das características de Xabarín, colección na
que, por exemplo, caberia mellar
outra novela de Martínez Oca: As
florestas do Mañuema...
+

A primeira
novela de
Martínez Oca
Un ano e un dia
X. M. Martínez Oca.

Ven de publicarse a primeira novela de X.M. Martínez Oca, Un ano
e un dfa(l), esgotada había tempo,
e que desta volta leva un interesante prólogo de M. Vázquez Freire.
Nesta narración, que ten a característica de ser a única novela do autor (deixamos fora As florestas do
Mañuema) na que o elemento fantástico ou maravilloso non ten entrada , narra o ano -da mocidade,
último curso do bacharelato- e un
dia do protagonista da novela. O
dia en que torna, anos despois de
tela abandonado, á vita natal , á
bú queda do antigos amigos, das
antigas vivéncias. E vai recordando o que fora aquel outro ano ou
cur o lectivo, que aberemos que
vai desde o Outono do 35 até Xullo do 36. Naquel ano o protagoni ta, Afonso, Fondo, namorarase.
E xa se sabe o que son os namoros
da mocidade: paixón, timidez,
biosbardo , fanta ia , medos. Todo
iso pa a pola mente del. Até que
acada sair coa rapaza. E polo médio a amizade , o xogo , o mago tos ou o antroido (que, como
moi ben sinala Vázquez Freire, son
motivo de acción, non pretextos
para dar licións de antropoloxia), a
vila de fondo -o Ourense da moci-

dade do narrador, con vocación de
facer do espazo físico elemento de _
desenvolvimento da acción e vila
viva, chea de vida, non mero referente espacial. E o dia; dia en que
só encontrará a un dos vellos amigos, ou coñecidos. Carlos, que
agora é l}lilitar. E por este encóntro
saberase que Fonso é un dos derrotados da guerra civil. Como saberemos que quizais Carmiña, filla
de militar, é unha das vencedoras.
Non é que o diga o narrador, mais
alvíscase e o autor deita as frases
necesarias e pertinentes para que o
leitor intua o que estamos a dicer e
que cobren os anos que non entran
na novela.
A novela, contada en dous tempos, está ben estruturada; o narrador soubo medir os tempos, por isa
a novela en si é o "ano". O día serve para dicemos, como aponta o
prologuista, que non se pode recuperar o tempo perdido. Mais tamén
serve para que se saiba que a memória é falaz e sedutora á vez. Falaz porque a memória acostuma a
nos enganar, a iso está afeita (ainda que nesta novela os personaxes
estexan demasiado controlados polo autor, talvez para que non se lle
escape a história que está a narrar),

e sedutora porque confunde con
meios hábeis e insinuantes (o primeiro amor, o tempo aquel, etc.).
Mais o protagonista, Fonso, dase
confa, e o autor nolo di: "Pero non,
el volvera na busca de fantasmas,
duns seres inexistentes" (páx. 114).
Xa, ao cabo dos anos, nada pode
ser igual, nada é igual. Nen a vila,
nen o amor, nen o corpo da muller.
(E ternos de referínnonos outra vez
ao prólogo, onde Vázquez Freire
ve moi ben o paralelismo entre o
prirneiro amor e o segundo, xa no
tempo presente, que é puro acto sexual "condicionado por aparecer
como .sucedáneo imposible dun
amor perdido"; paralelismo que se
fai presente, tamén, mercé aos peitos das mulleres: pequenos os do
primeiro amor, grandes os da outra
muller).
Un ano e un día, carta de apresentación no seu momento de Martínez Oca, contén todos os acertos
que mostraría o autor en posteriores entregas: un perfeito domíni·o
do diálogo, un vívido sentido do
humor, un bon controlo (ainda que
ás veces excesivo) dos personaxes,
unha bela e popular língua, un léxico ricaz e a paixón por contar histórias. Mais tamén hai nela aquilo

XGG.
(1) Un ano e un día. Xosé M. Manínez Oca.
Colección Xabarin nº 45. 241 páx.Edic. Xerais.

Unha cala
crítica sobre o
·actual modelo.
de crecimento
O·outro
.
desenvolvimento de
Ramóm L. Suevos
.

.

O crecimento ~conómico non supon forzosamente desenvolvimento económico. O límite dos recursos naturais, entre outros factor~s,
determina unha crise que é de al- ·
canee planetário. Resulta imposjbel, por razóns ecolóxicas, pretender xeralizar a escala mundial o
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Ramom L. Suevos

mode!o de produción dos paises
industrializados.
Estas e outras parecidas teses
son expostas polo economista Ramom López-Suevos na sua última
obra, editada pola recentemente
aparecida editorial Novo Século.
O outro desenvolvimento, sucede a Portugal no quadro peninsular (Agal 1987) e .a Dialéctica do
desenvolvimento: naqom, lingua e
classes .sociais (Agal 1983), obras
máis recentes de quen é sen dúbida un dos nosos máis capaces ensaistas.
Neste O outro desenvolvimento
Suevos continua a sua liña de análise rigurosa de tipo xeral, tratando
de descobrir as grandes liñas mestras da economía e da sociedade do
noso tempo, tomando como ponto
de partida unha realidade periférica como a galega.
Parécenos, sen embargo, esta
obra menos .orixinal que as anteriores, por tratar unha temática da
que hai abundantes ma.teriais xa
publicados, incluso desde unha
perspectiva semellante. á do autor.
Mesmo o derradeiro capítulo: "O
Estilo galega de crescimento" non
deixa de ser un repaso sumário
(Pasa á páxina segu~te)
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re.novación permanente, que supón
· dunha situación xa analisada.
po, entre elas as do P. Crespo.
oalquera nova esperiencia musical,
Suevos trata de conducir os daAgora sumase M.R. Valladares coa
de non ser polo referente que estes
tos concretos a unha perspectiva
sua aportación de moitos anos de
sete músicos supón. O seu logro ~
globalizadora, utilizando para iso ~ traballo.
porén, é o de saberen ubicarse den-:
as suas armas de bon economista.
O esquema a seguir polo autor
Cal é a sua aportación? Sen dúbida
corresponde ás formas de estudo · tro da demanda popular; é dicer,
sen renunciar á fidelidade ó seu
menor .que noutras ocasións. A _ etnográfico: corpo, família, casa,
público. introducir progresivamennova conciéncia de qué os recursos
labranza, artesania, alimentos, mete novos elementos, tanto na comnaturais son limitados, a idea de
tereoloxia e .estados morais. A conposición como sobre todo n¡piterque tomar os '.'gostos" ou supostos
tinuación oferece todos as palabras
pretación, que fagan dos seus in"desexos" do consumidor como
por orde alfabetica, cincuenta e
condicionais un eten;¡o novidoso
dlias páxinas. ·
acicate da economía pode resultar
reteptor~
Pallarés puxo interese e ilusións
gravemente errónea, a necesidade
Planteamento patente neste seu
nesta aportación vocabular que era
de criticar os próprios conceitos de
"erescimento" ou "abundáncia"·e a
novo traballo editado momentanetan querida para a xeración Nós,
am en.te co título que serV'e de
coa que el se sinte relacionado.
urxéncia de aveirar modelos como
enunciado. á mostra, Gaiicia no
Tecnicamente aseméllase a outras
o "produtivi~ta" da agricultura gatempo é unha.grabadón de "Milla,
lega, ·son bos inateriais para comnas que predomina o gosto pola
variedade· verbal-tarito como a falta · doiro", pero cunhas ·características
poñer un libro. Pero Suevos parece
facilmente diferenciadas das sllas
de rigor na toma de dados. Ternos
neste caso ficar nunha sín.tese,
anteriores.' Os catro títulos que se
xa diccionários de calidade e mesapontalada en sucesivas e excesiestenden_ó longo dos cuarenta e
mo o mapa· lingüístico cos que se
vas citas de autores, sen ·que o leicinco minutos · de duración correspode qlibrar. a aportación de Pator cfi~gue a tirai:ll.e -verdadeiro.
·
·
. pÓnden a cohlposició:i:is longas departido, máis aló dó aporite de· ma- ' - narés~
senvolvidas a xeito de "suite"; co ·
Pero ao valor próprio do vocatérias.
cal non se pode éstabelecer unha
É así que o tratamento dunha tebulário de Paradela, Pa11Més.. engade unha suma cuantiosa de ...refradivisión segundo as. diferentes épomática tan xeral, ao ·Jongo; de so·cas que ·serven de enunciado senón
mente 122 pá~inas, pode obrigar
neiro local, deditos da "setiedoria"
que máis ben cómpre valorar a
ao autor a circunscreberse ao ób.popular e de referencias ~}fauna e
vio. Isto non resta, con todo, ·valor -flora. Todo interesante, tod'o mistuobra com.a. un todo no que a varieá obra. Suevos recoJ.le as bases
rado: ciéncia, fábula, len<ia, predade de contidos é allea a calquera
dunha crítica a certos conceptos
orde numérica. Sen embargo a.coexuído, etc. Na descrición das créneconómicos tradicionais, ainda
rencia -que preside a obra percébecias nunca apareceren as variedaperfeitamente aceitados, que serán
des nen a versatilidade destas figu- ' se, xa na súa primeira escoita, na
sen dúbida motivo ele discusión
"implacábel delimitación dos seus
racións; menos ainda a porcenraxe
nos próximos anos. Toda nova utoda povoación que as acolle. Isto é
distintos tempos musicais. No seu
pía deberá realizarse á luz des tes .
comezo, como xa quedou claro na
típico desta clase de libros e resulta
plantexamentos, desbotando ás
fonte á utilizar por falsos etnólogos · entrevista,. os teclados surpréndenmáximas capitalistas actuais que
que atopan ai resumes das créncias
nos cun tinte modernista, que con. poñen ao planeta ao borde da desgalegas. O singular, o que se toma
trasta co título de referencia ("As
trución e ás 3/4 partes da povoacomo referéncia arcaica e semi-huRaíces"); no devirda obra sucéción por baixo dos lindes da pobremorísta, trastócase asi por obra e
dense paraxes que nos trasladan a
za e reelaborando os princípios sográcia de viaxeiros en suma e sínun concerto de grupo de cámara,
ciaHstas que, en importante medjtese dun país. Non é Pallarés quen
dé formación tradicional ou de
propio grupo ¡'folc" ,_ inda que gloda, participaron das mesmas eivas
realiza tal mistificación; son outros
que o modelo que combatian.
balme11te o ambicioso do proxecto,
cando receben estas corilunicaA conservación ecolóxica non
e mesmo do seu resultado, difícilcións das que non consta nen na
será máis un plantexamento subalmente encaixen calquera valoraextensión nen a fiabilidade.
terno, senón un dos eixos do de- .
ción restrictiva. Isto é música, sen
Pallarés puxo toda a sua cqraxe
-se'hvolvimento. Suevos, ainda de
máis. O deseño melódico serve de
neste libro: é a sua obra paciente
xeito sumário, ábrenos as portas
que por fin sai á luz. A el, felicieixe central, e cando deixa paso o
dunha polémica que tanto nos está
ar purificador da gaita, atopa un in+
dade.
a afectar aos galegos nesta hora de
F.C.
tre de desacougo. O que comeza
Pallarés López, Manuel-Ramiro, Vocabulario
cunha ordenada exposición instru- ·
aceder ao desenvolvimento. Ogallá
do Concello de Paradela (Lugo). Ed. da DeSuevos pormenorice, nos traballos
mental conclue cunha composición
putación Provincial de Lugo, 1990. pp. 411.
que anúncia, cal debería ser ese
na que a dispersión sonora libera o
"estilo galego" de crecimento ecopotencial individual de cada músi· +
nómico.
. co. O remate da audición, o perM. VEIGA
ceptor, convertido en partícipe activo, pudo experimentar no seu
percorrido as mais diversas e contraditorias sensacións; pero, en· todo caso non quedaria indiferente se
tivo a ben deterse no seu contido.
Mesmo hai momentos nos que o
consabido "coiro de pita" aflora no
noso mundo sensorial.
+
J

Do
~ espectacular
.á delicadeza
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A Gáliza no tempo
de Milladoiro

.

,

Contribución
ao mapa
lingüí~tico
Vocabulário do
concello de
Paradela
O vocabulário do Concello "de Paradela é ·un máids dos volumes que
recollen o vocabulkário local. Ternos várias publicaciones <leste ti-

Nesta que alguns consideramos nova "xeira" do grup·o Milladoiro
acércanse os conceiros de música
.culta-música· popullf. Esta evolución claramente perceptíbel na sua
anterior grabación "Castellum Honesti" correspóndese cun intelixente "agg~ornamento" artístico, no
·que o espectacular quedou relega• · do a un segundo plano en aras dunha sotil delicadeza quy só eles poden irradiar a un público maiorita- rio, que na sua meirande parte difícilmente acederian a esa sorte de

Cento vinte ·
minutos para
esqu~cer

Corazón selvaxe
Como noutros campos da arte,
.existe entre os críticos de cine, e ta- ·
mén entre o público que os lee, unha t.endéncia a deixarse arrastrar
pola corrente dominante. Desta
premisa parte, en ocasións, a supervaloración de cenos cineastas que,
unha vez realizadas as suas prirrieiras obras, c;omezan a. repetirse a si
mesmos até con verter o que ·nun
princípio foi atractiva novidade en
algo recorrente e reiterativo que o ·
camiñar do tempo remata por poñer
no seu auténtico 1ugar. David
Lynch pertence a esta caste de au-

Corazón selvaxe, de David Lynch.

tores. Para comezar debo diver que
nen O home elefante, nen Cabeza
borradora, nen Dune, nen Veludo
azul, nen o frau.de televisivo de
Twim Peaks, levantaron en min as
loubanzas que a moitos embobaron. Lynch terá o lugar na história
do cine que o tempo e o imparábel
discorrer da arte decida outorgarlle.
Desde a miña perspectiva, Corazón Selvaxe, apesar da Palma de
Ouro en Cannes 90, non merece un
recoñecemento maior -cicais piorque as anteriores producións do seu
autor. Vexamos por que.
Para comezar compre subliñar
que a estrutura elexida é recorrente
e reitei:a dabondo o xl coñecido:
thriller "ma non troppo", elementos próprios du western, unha história.de amor e..dinámica itinerante
("on the road", naturalmente) conforman e dan sustáncia a un triiJ.ómio de factores onde a fuxida, a
persecución e a morte aparecen cgmo atributos esenciais. A parella
protagonista (Nicolas Cage e Laura
Dern), que está construida a base
de diálogos irnposíbeis, conducen
unha história de amor, sexo e violéncia que alterna as banais e descontextualizadas frases filosóficas
(inverosímeis por outra banda) coa
máis pura terminoloxia do melodrama e as viñetas do "comic" de
amor. De xeito que esta "epopeia"
desesperada dun amor perseguido
roza.por mementos o ridículo máis.
abraiante:
Godard en "About de souffle"
deixou as cousas no seu sítio hai
máis de trinta anos e Lynch apreséntase como un pigmeo cando al- ..
guén fai a comparanza. Os diálogos, repito, son de traca. Ainda
que, claro, o periódico estatal ·de
referéncia e o crítito de consumo
pretenden ollar outra cousa. Asi, .
un queda perplexo e con cara de
póquer, éando A. Femández-Santos escrebe que "cando máis conf ortábel se sin te o espectador na
sua butaca, unha imaxe ine~perada
perturba este benestar e abre camiño ao malestar e a unha indefiníbel
incomodidade ... ". Porén, as risas
do respetábel non só cüestionan a
"sábia comprensión"' <leste gran escritor de cine, senón que alumean
o intelecto dos despistados. Lynch
pretende ~branxer dous distints tonos e ritmos (o interior das personaxes centrais e o exterior da história lateral de persecución, morte e
asesinato) e forzar un clímax. discante, dislocador, arrítimico e represivo que ten na música o elemento
catalizador e_ao mesmo tempo impulsor das tensións que se cria!l no

ánimo do espectador.
E asi, no médio de todo , unha
narrrativa en .zig-zag, chea de rupturas e corte , con constantes
"flash-back" e onde o real e o imaxinado, onde a ficción e o vivido,
abala constantemente nun xogo referencial valeiro de contidos, onde
non faltan tampouco os elemento
simbólicos de clara estirpe europea
(un pouco de surrealismo, unha
pizca de Arrabal, outra de Buñuel,
outra, porque non, de Kurosawa).
Entre esto, a desfeita dos diálegos
e os alardes esteticistas e a voluptosidade formal (primeirísimos
planos, insertos, ... ) pode ser que un
avogado de de Milwakee, ou un
profesor de Denver ou un veterinário de El Paso se achegue con máis
optimismo e asombro ao flme, pero non penso que por estes lares a
atitude sexjl a mesma ou polo menos obteña os mesmos resultados
(papanatas e gregários hainos desde logo).
David Lynch é un tramposo crónico e nisto, certamente, é un me tre; xa subliñei o recurso á música.
Peto é que tamén o motivo "frappant" e o tic efectista sustantiva a
mecánica do engano , un engano
que, por outra banda, se nos atemos aos índices de taquilla, compre os seus obxectivo á perfeición. PoréQ, unha cousa é a taquilla
e outra o cine. Disto sabia moito o
gordo Welles. Os seus filme non
funcionaron como mercancia, pero
si encheron moitas páxinas gloriosas da história desta arte. Si, non
cabe dúbida ao autor de "Dune"
góstalle provocar e levar a tensión
aos olios do espectador. Asi, comeza con forza, con violéncia incontida, cunha cámara obsesivamente
enrriba das personaxes que, axiña,
remata por estar enriba de nós inducindo á "desazón", ao· agóbio, ao
suor. .Porén, cando a história de
Lula e Seilor toma corpo e "falan",
a hipnose desaparece e o espectador vese impelido a transitar por
un filme que pode que persiga a
distorsión dos modos, propiciando
unha leitura SU,Plementária onde
rastrear as cloacas da nosa sociedade, pero que, sen embargo, non se
achega nen de lonxe, a .6stes obxectivos, para min inexistentes.
Certamente, e para rematar. teño
que dicer que apesar de que cada
vez que olio· un filme preciso de
non poucas horas de dix.estión,
nesta oportunidade ·e ao contrário
que moito iluminado de apriorismos, a cousa apresentóuseme moi.
cfara: ·Corazón Selvaxe é unha película para consumfr' e tirar..
+
CRSO X. LOPEZ PAZOS
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Pode ser un tópico que a
organizaaión da mostra
"Galicia no tempo"
delegue en "Milladoiro" a
responsabilidade do
soporte musical do
evento, pero en todo GflSO
esa normalización
·
cultural eternamente
arelada no noso País pasa
pola asunción duns
convencionalismos, que
non por tales deixan de
seren lexítimos.
Asumindo a n6sa eséncia
tradicional "Milladoiro"
significan na nosa cultura
contemporánea un nome
de valor plenamente
vixente.

Milladoiro
.

'

'Non é que a musica folk non sexa atractiva,
é que os nosos presupostos són moi altos -p~ra as casas ae discos'
Como queira que este traballo convertido en edición discográfica vai
degustado, máis que consumido,
individualmente por un público
ávido de facelo, cómpre valoralo
como unha grabación en si própria.
De todas formas, a sua función
nesta exposición sobre escultura e
ourivaria galegas, inaugurada opasado mes no Mosteiro de San Martiño Pinário en Compostela condiciona a ua valoración e é de felicitar aos seus organizadores que tive en a boa idea de artellar esta
montaxe multi-disciplinar, na que
a música, por fin!, ocupa o Jugar
que lle cor.esponde, !'egundo relatan os próprios componentes do
grupo.
"O proxecto comezou a plantexarse a comezos de Outubro. A organización plantexounos a composición da música orixinal espresamente para a ocasión, xa que fa formar parte da concepción global da
exposición. Alongábase no tempo;
estendías~ desde unha etapa supostamente pre-histórica, da que non
houber un referente moi concreto,
unha etapa pre-románica no concerniente á arte; Jogo veu outra xeira, que ten a ver co medioevo, co
camiño de, Santiago; despois-c~e
gou o chamado "Esplendor", que
coindde co mellor Arte Barroco na
Galiza e conclue co noso tempo. A
música tiña que basearse neste
plantexamento, xa qu~ en cada sala
ou apartado da exposici6n ía soár
unha música diferente segundo o
tempo aoque correspondese.
Entón, ao ser unha música orixinal, pensamos en como compor catro partes diferentes. Evidentemen. te, non se trataba de reproducir unha realidade histórico-musical coetánea, científi~a. de cada·parte his·tórica, porqu~ nen nós nen ninguén
era quen de facelo ... ; pensamos

'ÁNOSA
RUPTURA
COA CBS MARCOU
UNHA EVOLUCION
POSITIVA'

que un especialista en música barroca, por exemplo, dificilmente ·
poderia cobrir o apartado correspondente ao noso tempo ... ou outro
·de música medieval ou barroca ...
entón, -tratábase de facer algo non
científico, recriarse nas pautas musicais de cada tempo respectivo,
pero partindo .da base de que non
se trataba de reproducir mu~ical
mente unha época; quer dicer, tomamü"s moita ·liberdade, por exemplo, na época barroca a respeito da
ornamentación instrumental ... fixemos composicións próprias e adaptamos algun tema tradicional, que
pudese ter algun referente barroco,
pero evitamo& reprimirnos se nalgun momento nos saía algo fora do
. guión. Ou sexa, que non é uriha recohsti'ución histórica. Outro detalle, a respeito do Camiño de Santiago, é a utilización dunha partitura do Códice Calixtino, da que fixemos unha recriación igualmente
interpi:etaoa cu~ha dose de imaxinación.
Nos primeiros compases dabanda sonora hai un pyríodo est añoj
pouco doado de definir, que t parte.
pre-histórica; nós quixemos un
pouco refle:car taQlén esa l~mita-

ción, en -canto que é a ·parte de
composición-máis inconcreta, con
menos referentes ... mesmo poderíase dicer, ao menos a respeito da
música, que o princípio é .ultramodemo; téntase de reflexar un· ambiente de mistério. Este mesmo tema serve para pechar a ilustración
sonora de exposición; criando unha ·
sensación circular do tempo, de
que non hai nada novo e todo tenn
referentes anteriores. O que dicía
Va11e-lnclán, que queda moi bonito
dito por el: "só as obras carregadas
de tradición son as obras carregadas de futuro". Tentamos reflexar
ese círculo segundo o cal non se
· inventa nada novo senón que se
tende a recoller c~usas anteriores."

nal... non-é que fose feo, pero seria
demasiado fácil para nós".
~
Nun fato tan numeroso e con
tanto tempo de rodaxe a individualidade de· cada un dos-sete músicos
é un feito no canto dos gostos persoais de cada quén. En cámbio, todos eles móstranse como unha piña .
-cando escoitan a menor alusión a
unha posíbel dispersión que non
necesariamente pasaría pala disolución do grupo, senón pola criación en solitário. ·o traballar en
equipa tampouco parece limitalos
persoalmente.

C9mpositores por encargo
"Milladoiro" afeitas, mesmo premiados, na composición ~e bandas
sonoras para o cine; agora para unha mostra desta categoría non renúncian como xa queQ_ou exposto á
sua liberdade criadora; e mesmo
asumen con gosto esta función de
"compositores por encargo".
·
"Non sei o que pensarán os demais -comenta Rodrigo Romaní·pero eu síntome máis condicionado cando me censuro a min mesmo
que cando _estou supeditado a al-gunha idea . .Ao menor vémonos
forzados a facer algo que "Milladoiro" non faría se se tratase de auto-limitarse; 9u sexa, que ao mellor
pode chegar a servir de estímulo
para facer cm.isas como as que fixemos neste trabaUo, que en cal- ·
quer disco naso, por si, nunca me teríamos. Nol). creo no carácter ne- .
gativo das obras por encargo; . a
non ser que alguén nos pida, por
exemplo, que toquemos .un par de
·m~iñeiras ou de pasodobres, sen
máis, ao 'estilo puramente f!adicio-

'PAUL WINTER ·
DABA UN
CONCERT0 °
NA CATEDRAL
DE NOVA IORQUE,
ONDETAMEN
ACTUABAMOS NÓS,
E PEDIDNOS QUE
TOCARAMOS A_

MARCHA
PROCESIONAL
DE SAN BENITO.
ALI DESFIXEMOS O
TÓPICO DA MÚSICA
GALEGA CANDO É.
INTERPRETADA
FORA DE AQUI.'

·"Nos primeiros tempos do grupo unhas persoas compuñan máis
que_as outras; ultimamente non se
dá esa situación. Neste novo traballo por exemplo hai c-omposicións
de tod9s nós; o que pasa é que ao
tratarse dunha obra moi definida
non andámos concret~mdo o que
era de cada quen. O de facer
grabacións individuais, calquera
pode surpr~nder nun. momento da~
do, desenvolvendo aquilo que o
grupo non lle deixa. ·
A Moncho, ·Pepe e a min -comenta Nando Casal- pode apetecemos facer algo tradicional, como
xa fixemos con "Faíscas'', pero ~e. mos o problema do tempo. Se algun de nós chegara a plantexarse
iso, ten de asumir o de f¡icelo ben,
. ten de saír "redondo". de alto nível,
dado o antecedente que supón o
grupo ao que pertencemos.
E na r~alidade o tempo é o problema para atender ás grav~cións
. do próprio grupo. Actualmente es. tamos mergullados nunha · série de prox..ectos que requiren moita atención. Afortunadamente ternos rnoita actividade, inda que non acade
repercusión informativa; últimamente movémonos entre sesenta e
setenta concertos por ano."
As viaxes, a universalidade refo- .rendada da·sua música, fan. do gru~
po un nome susceptíbel de fusión
coxuntural con óutros colegas. Sucederánse "tándems" coma os esperimentados con "Ch-ieftains" ou
"Oskorri"? De 111omento, índa está
recente a colaboración dun deles
co norte-americano Paul Winter. ·
"De gravar aínda non fal~mos
nada -dí, de novo Nando Casal~. A
espedéncia Joi moi á americana,
moi ·espectacular, case tanto coma
. o do "Golfo";. no meio dunha mon(Pasa á páxina seguinte)
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momento .. : iso só o pode facer al- .
guén que teña a vida estabelecida·e
taxe de luminotécnia, fixemos
con moita história-detrás, e nós chemáis ben un número de t~atro, pegamos a ese punto. Podemos permiro con música. El véunos tocar
tirnos ese luxo; se nos apetece gracando fomos a Nova Iork, e dous
var, mirar varias condicións; firmar
meses máis -tarde deu un concerto
por un· só. contrato ou mesmo prona mesma catedral, onde actuára- - ducilo nós; estamos' ne,ste "impasmos nós.Chamóume pedindo que
se'', que nos parece a ~ulminación
tocara a "Marcha PrQcesfonal de
dunha ¡::arr~ira neste sentido.
_
San Benito", co cal desfixemos o
A música "folc'\ en xeral, non é ·
tópico · da música galéga cando é
atracti'v'.a nó Estado Español porque
interpretada f óra
os discos non se ·
de aquj; ternos
venden moito; o
certas reticéncias 'NOS PRIMEIR OS
noso caso é ese resulta que un · .
cepcional; tendo ·
músico norte- TEMPOS DO GRUPO
en conta as ·pretensións e conseamericano coma UNHAS PERSOAS
el tararea a sua
cuente orzamenmelodía, que reti- COMPUÑAN MAIS
to que precisamos ... resulta divera na memória, -QUE AS OUTRAS.
para que a toque
fícil de recupeco seu grupo, o CALQUER PODE
rar. Neste mo"Paul Winter
mento ternos un
consort": ade- SURPRENDER NUN
contrato qué nos ,
vincula a unha
mais deste, toquei MOMENTO DADO
tres temas máis.
casa de discos
conste que este CON GRAVACIÓNS
pe.ro disfroitamos dunha relareclamo era para· INDIVIDUAIS
o .grupo "Milla- ·
'
ción de liberdadoi~o" ainda que, DESENVOLVENDO
de. Entón cando
nos falan do pacomo só precisa- AQUELO QUE O
ba dun único múnorama musical no que nos mosico, non fomos GRUPO NON LLE
vemos distip.gu1máis.
DEIXA
''
En canto á co- - - - - - - - ' - - - - - - - mos: nós face~
laboración con
mos "folk" e a
outros músicos en
situación xeral
forma de disco
· está mal, pero
haberia que plannós non.
texalo ben; entón
A situación é
é mellor deixar as
semellante nos
cousas como quedaron, como algo
concertos en directo; se contabiliconxunti.Iral... teimar nisó, no que
zas ·o número de actuacións que se
fixemos con "Oskorri", por exemfan e a sua remuneración, móveste
plo, seria converternos en algo asi
nuns parámetros nos ~que a escasez
coma os "Pili y Mili" do "folk",
é unha constante. Afortunadamente
que irnos xuritos a .todas partes ...
no noso caso, estamos noutra liisNós non facemos fincapé neste titória; como proba o feito de que
po de experiéncias, son anédotas
dentro de poucos dias o noso antepo~itivas, que está previsto repetir
rior disco sexa editado nos Estados
no futuro con outra xente. Tamén.._
Unidos, onde tamén iremos tocar
refugamos gravar con Amáncio
no vindeiro Outono: será unha xira
Prada. Hai xente que edita discos
duns vinte concertos.
todos os anos, e saen como .chu"Milladoiro" sun concérto previrros; nós iso non o facenios" . . ·
síbel en Santiago, a carón da exposición da que eles forman .parte,
Situa~ión privilexiada
deixan a porta aberta a quen 'desde
calquera punto do país, teña intereEste último disco de "Miiladoiro''.,'
que como de costume está grabado . se en reclamar a sua presenza. O
seu é un caso paradigmático nesta - ·
en Dublin, foi editado polo próprio
terra, tan dada a reverenciar modas
grupo, que mantén non obstante o
efímeras. Lonxe de ser pasaxeira a
·seu vínculo co selo "Ion-Música",
sua proposta estética permanece
propriedade do popular Vítor MafieJ na· sensibilidade dos seus innuel;· que depositou neles toda sorcondicionais. O poeta Carlos Oro~
. te de confianza. Esta independénza, ao referirse ao eco .que estes
cia pode ser síntoma da pouca renmúsicos acadan fóra do noso País,
dabilidade comercial que, en xeral,
comenta que, sen sair del, soubeproduce a música "folk" ás empreron atraer sobre a nosa terra unha
s-as discográficas; ou, pola ~ontra,
imaxe_refinada, moito máis real ca
re~ponde a unha situación de privido maldito tópico "pailán"~ tan esléxio, ria que a posibilidade de estendido, enlazando a sua simbolocoller permítelles estes luxos. Eles
xia coa dos "seus.referentes: Rosasitúanse nesta última opción.
1ía e Valle-lnclán .. . e se alguén
··. "Non é que a. música "folk" non
contr,ibuiu a es tender esa estraña .
- séxa atraínte; é que os nosos·presufascinación con Galiza, alén dos lípnstos son moi altos para as casas
mites xeográfico.s, foi o grupo
de discos. A nosa ruptura· coa CBS
"Milladoiro". Eles· son sen dúbida
marcou unha evolución positiva; é
os nosos cJásicos éontemporáneos.
dicer, .cada quen busca a autosufi•
ciéncia, facer o que lle peta en cada . Do resto, non se sabe liada".
(Ven da páxina anterior)
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BASES
·- Poderán participar as obras
inéditas eS'Critas en galego.
- O premio ten unha dotación de
500.000 pts . .

-o prazo de recepción dos
orixinais remata o 14 de
Marzo.

- As bases saíron publicadas no
B.O. da Provincia o 13 de
Decembro de 1990.
- Información:
Deputación de A Coruña.
Departamento de Cultura.
Teléfono (981) 22 70 58.

<Ól-~-

!I!DIPUTACIONL

IPREMIODE
TEATRO
RAFAEL
B A'S ES
- Poderán participar as obras
. inéditas escritas en galega.

-o premio ten unha dotación 'de.
· 500.000 pts.
- O prazo de re.cepción dos
orixinais remáta o 14 de
Marzo.

- As bases saíron publicadas no
B.O. da Provincia o 13 de
Decembro de 1990. ·
- Información:
D~putación de A Coruña.
Departamento de Cultura.
Teléfono (981) 2~ ?o 58.~
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EXPOSICIONS
Pazos de· Galicia
Exposición realizada polo COAG no Edifício Sarmiento do
Museu de Pontevedra.

National Geographic
Do 6 ao 28 de Febreiro está
aberta a exposición "Odys~
sey", a· arte da fotografía na
National Geographic, unha an tolóxica desta sociedade americana nos seus cen anos de
história. Na ·Casa das Artes e
História de Vigo.

Vera Iglésias
Aguarelas e dibuxos a pincel.
Na Sá de Arte Caixavigo (Poliarp Sanz 24).

Artes e da História de Vigo.

Antonio Palacios
Exposición no Auditório de
Galicia, Santiago. Até o 16 de
Febreiro.

Ton Van Summeren
Exposición ria Galería Espacio
Santiago Corbal de Pontevedra.

·M anuel Facal
Pinturas e gravuras recentes.
Na Galeria Trinca-Manolo
Allué.

Femández Mazas
Debuxos e grabados na Galería
Sargadelos de Qurense

Alberto Datas

Quessada

Exposición do pintor coruñés
con 50 obras repartidas entre a
Casa da Parra e o Museu do Povo Galego en Santiago.

Pinturas na Sala de Arte da
Caixa Ourense

Imaxes
a carón da aula
Exposición da IV Mostra de
pinturas "lmaxes a carón da aula". ~a planta 11 do Museu das

Descamps
Oleos e pinturas do belga Descamps no Ateneo Santa Cecilia
de Marín.

Manuel Izquierdo
Pinturas frescas . Na Sala de
Arte da Caixa Vigo.

ACTOS
Entroido de Moima
Programa do Entroido no Concello de Moaña:
Sábado 9. As l7 h. pregón e
apertura nas pistas da praza.
Domingo 10. Festas nas parróquias. 12 h. Domaio, adro de
San Benito. 17 h. Meira, adro
de Samartolomeu. 17 h. Moaña,
nas pistas da praza.
Martes 12. Actuación das comparsas.
Sábado 16, ás 20 h. na lonxa de
Samartolomeu, convite para todas as comparsas exente disfarzada a viño, mexilón e lamb~ta
das, segundo a idade.
Domingo 17. As lOh . Enterro
da Sardiña. Saida do Portal do
Annacén.

Teatro na Escola
Dando continuidade ao programa iniciado a comezos de curso
o Concello de Fene programa as
seguintes actuacións teatrais para o centros de ensino médio:

CertanÍe de Banda ·
Deseñada

10 de Febreiro. Os Quinquilláns con "Danza da Meiga no
Campo da Festa"
14 de Febreiro Ancora Producións con "O galego, a muJata e
o .negro"
19 de Febreiro Teatro do
Atlántico. "Historia de Neera"

A casa dos afogados
Nova representación do Centro
Dramático Galego. A obra de
Miguel Anxo Femán Vello estará
dirixida por Manuel Lourenzo.
6,7 e 8 de Febreiro. Santiago,
Tuatro Principal.
10e11. Ourense
16, 17, 18e19. Vigo, Centro
Cultural Caixavigo.
21 e 22 Pontevedra.
24 e 25 Ferro!
27 e28 Lugo.
1,2,3,4 e 5 de Marzo A Coruña.
9, 10, 11, U, 13 Santiago.

Historia de Neera
No Auditório do Centro Cultural Cidade de Vigo. Do 25 ao 28

1

• MC/COMPOSTELA

Nestes dias, a editorial Laiovento fará a sua apreséntación
pública en Compostela cunha
primeira entr.e ga de Xosé Manuel Beiras, que baixo o título
de "Prosas de combate e mal dicer" enfrenta problemas específicos sobre o nacionalismo, sindicalismo e política universitária, ademais doutros ingredientes nada desaproveitábeis. Francisco Pillado, condutor da.editora, confirmou, asemade, que o
próximo· 1anzamento terá~como
protagonista a Ricardo Carballo
Calero, "cun texto ainda non coñecido polo público".
Manuel Quiñoy , "pintor influenciado polo debuxo daliniano", en expresión de Ariana F.P.,
mostra parte da sua obra no auJa
de cultura da Caixa Postal. Quiñoy, quen .dedica o seu tempo ao
labor nunha imprenta e roáis ao
ensino de certa arte marcial,
mantén unhas referéncias sobre
a expresión onde a "aparición do
baleiro afianza a dimensionalidade do cadto", en opinión da

crítica especializada, indúcindo
a pretensións específicas "que
definen cada unha das imaxes
que se misturan para comunicar
máis aló do concreto". , -

O Concello de 01:1rense, ata1vés
da Concellalia da Xuventude e
da Casa da Xuventude, atendendo á crecente importáncia que
ten o mundo da historieta entre
a mocidade, convocou o Primei- .
ro Certame Ourense de Banda
Deseñada, con arreglo ás seguintes bases:
Partipantes: Xoves afeccionados(as) entre os 14 e os 30 anos.Tema: Libre, textos en galego
ou portugués, necesariamente
inéditos.
Técnica : Calquera, pero en
branco e negro.
Formato: DIN A-3, ou ampliacións ou reducióris proporcionais.
Extensión: 2 páxinas mínimo, 6
páxinas ináximo.
Entrega; A entrega dos trabaUos farase na Oficina e Información Xuvenil do ConceJio, Rúa
Arcedianos, 15-17, 32001, Ourense ou na Casa da Xuventude,
Celso Emilio Ferreiro 29, 32004
Ourense. Ben en própria man ou
por correo. Adxuntarase nun sobre pechad.o. aparte, . os dados
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·.
do(a) autor(a)(es), enderezo, tP,léfono de contacto, etc ... asi como fotocópia do DNI. No exterior do sobre figurara o título da
obra óu obras apresentadas. Cada auto(a)(es) poderá apresentar
as obras.que desexe.
Prémios: Prémio "C5urense 91"
de B.O. 100.000 pta.; 4 accésits
de 25.000 pesetás. Cada un dos
premiados(as) receberá un trofeo de Porcelana Galos., Os pré.mios non poderán declararse desertos. Cada autor(a) só poderá ·
levar un prémio.
Exposición: Os mellores traballos serán expostos na segunda
quincena de Outubro no Museu
Municipal de Ourense, dentro
da$ III Xomadas de BD que organiza a Casa da Xuventude.
l1nha vez que remate esta exposición e as que podan surxir por
petición doutras entidades, serán devoltos os traballos apresentados.
Publicación: Os organizadores
publicarán os prémios.
Prazo de apresentación: Admitiranse obras- até o 30 de
Abril. A participación supón a
aceitación das presentes bases.

ANUNCIOS DE BALDE

Precísase muller para traballo
perigoso. Escaso salário. Frío
E xa, fio Principal, Fernán-Veintenso. Longos· meses de escullo, co-dirixindo A casa dos - ridade. Perigo constante. Retorafogados, sob o patrocínio de
rio incerto. Interesados e!Cteber
Cultura. Os 20 millóns da mona XMPP. IESP Sada. Rua Brataxe dun CDG ·desnortado· habeñas s/n Sada (A Coruña). Indirá que condicionalos á posibilicar nome, idade, enderezo, foto
dade da validez dunha produrecente e razóns pola que faria a
ción que non se .sabe o que vai
viaxe. Perguntar por Xaquin.
darde _si.
Francesa, licenciada en Filoloxia
Enrique Aller marcha á Bolivia
Francesa e española dá clases
rematando o seu periplo nicarade francés. Rua do Home Sanguano. Maurice Hemingway,
to, 13-3º ou tfno. (981) 56 50 87
convidado polo Departamento
de Santiago de Compostela. _
de Filoloxia EspañoJa da Universidacie de Compostela, deVendo piano .Baldwin, 8 anos,
senvolverá a sua tese sobre a
425.000 pta. Pregur:~J por Chus
obra da Pardo Bazán, no con~
nos telf.: (986) 84 29 40 - 85 57
texto "Emilia Pardo Bazán e ·a
29
novela aristocrática". E no Joam
Airas, recital poético de JElisExiste un idioma contra os imbos, os amantes da palavra.
perialismos lingüísticos, par~
"Tudo moi lindo. Tudo bem",
que cada nación se comunique
como diría alguén . O realismo
facilmente en pé de igualdade
erótico-pornográfico ainda non
coas demais, sen someterse a
callou. "Mais callará".
línguas estrdllxeiras: o esperan-

to, o idioma roáis simples da
terra. Clases· gratis no Instituto
Santo Tomé de Freixeiro (Vigo). Venres de 6 a 7. Tfno.:
(986) 23 16 40.
. Clases de xaJrez. Todos os
venres a partir das 6 da tarde na
Asociación España-URSS de
Vigo. Máis información no 98622 44 57.
Aos concellos de Galiza contra
o lome. Solicitade á ConseUaria
250.000 pesetas pdr fiectárea,
segun e partindo da extensión
total de cada munieípio.
Yendo enxámios en produción.
Abellas do país. Varroa tratadá.
Colmea perfeición con cámara
de cría. 11.000 pta. Tfno.
(0,981) 899931.
Véndese piano marca Hupfeld,
seminovo. Perguntar por. Rosana en horário de oficina (986)
43 63 44.
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N! 7 .
AMUilER
NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Números editados:
Núm. 1: Esgotado.
Núm. 2: Monográfico de. Rosalía de Castro.
Núm. 3: Monográfico de Francisca Herrera Garrido.
Núm. 4: Monográfico de Xohana Torres.
Núm. 5: Monográfico de Literatura Infantil
Núm. 6: Monógráfico de Emilia Pardo Bazán.
Núm.'!i/: Monográfico de A Muller nos Medios de Comunicación.
Núms. 2, 3 e 4 a 400 pta. número.
Núm. 5 a 650 pta.
Núm.' 6 a 1000 pta: IVA Incluido. ·
Núm. 7 a 1200 pta. IVA incluido .
Suscripcións e números atrasados:
Ed:cións Xerais de Galicia. Festa da Palabra Silencia.da
Apdo. 1446 - 36 200 VIGO

~

MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA
BOLETIN DE INSCRIPCION
Apelidos .. :......................... :............................................................
Nome .....................................Enderezo ........................................ .
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•
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Localidade .................................................D.P............................. .
Provincia .. ................... :.......................Telf ................................... .
Profesión .................. ~ .... :............. ." ..... •..................', ....................... .
Centro de traballo .....................................·............................ ~········
DOMICILIACION BANCARIA
~
Caixa/Banco (1) .... ,. ..................................................... :~............... .
Sucursal.. .....................Cta. cte./Lbrt. afor. (1 ) ................. :............ .
Titular....................................'......................... ................................. ·
ORDE DE PAGO

.. ....................·................ :.... a ......... de ................................., ... 199 ... .
Sr. Director:
Sirva-se atender, até novo aviso, e con _cárrego á miña conta
olJ lfüreta de aforros (1 ), os reci·bos anuais que por valor
de ............................ : ... (2) pta. lle presente .a Mesa poi a
Normalización Linguística.
·
Atentamente. (sinatura do titular)

entr~muros, 12 · santiago

...._____________...............
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CHAME AO
TLF. (986) 43 36 24
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS

r.

••
••
ABOBA !IBBA - •
•
PERIOOICO GALEGO SEMANAL

PUBLICIT ÁRIAS

····•.. ·-·................... . .

· • ......................,......
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IDEAs

TRES EN RAIA .

O presidente norteamericano rec_
ibiu o apoio das compañias
petroleiras na ~ua campaña presidencial

Bush, Baker e o ·secr~tário de comércio están

directamente ligados ao negócio do petróleo
XAN CARBALLA

íntima relación do presidente
norteamericano coa indústria
do petróleo, o papel desta#
na sua eleición como presidente,
e o _e ntramado político da actual
Administración norteamericana en relación ás grandes·corporacións
con intereses no cártel enerxético,
fornecen interesantes dados E?ara
analisar a orixe e o evoluir da
actual guerra do Golfo.

A

seus investimentos foron administrados
por un trust rexentado pola firma inversora de Houston "W.S. Farise and Co.", adicada a "lavar" a real fortuna acumulada
polo presidente petroleiro. Segt,Jndo un artigo do xornalista David E. Rosemabum ,
publicado no verán do 1988 no "New York
Times", Bush mantén contactos con
productores locais de cru que financiaron
as suas campañas políticas.

A administración pet.roleira

Non é só Bush o home do ~o, tamén
outros membros do seu staff político están estreitamente ligados ao mesmo mundo da enerxia negra. O Secretário de CoGeorge Bush iniciqu a sua fortuna persoal .
mérci o norteamericano, Robert Mosbaao fundar no 1953 a "Zapata Petróleum
cher, e o Secretário de Estado James BaCorporation", que incrementou ao pouco
ker son sócios nos negócios de Bush e
tempo ao criar a "Zapata Offshore", éitficaforman parte do grupo petroleiro texano.
da á extración marítima de crú das augas
Asociado con Bush no 1976 nunha em, do Golfo de México.
te home, senda xa vicepresidente, con- ·
presa texana que prestaba servícios á invenceu a Ronald Reagan de manter máis
Ben dotado para os negócios, Bush indústria do petróleo, Mosbacher é actualde 30 millóns de dólares en preferéncias
vestí u 26.000 dólares no 1970 nunha
mente productor independente de petrófiscais para a indústria do cru e sosteu oucompañia impresora de documentps leleo e gas natural en Texas e membro da
tras propostas beneficiárias dos magnates
gais e financeiros tjenominada "Fidelity
xunta directiva do "Texas Commerce
do petróleo do seu país.
Printing Co." e tres anos máis tarde venBanshares lnc. ", importante centro finanAo asumir a presidéncia, os seus tillos
deu a ·s.ua parte cunha gañáncia de
ceiro radicado na capital texana.
Neil e George xa aparecían relacionadas
496 .000 dólares. Bush foi, asimesmo,
1
Baker, pola sua banda, ten por orixe un·membro de diferentes corporacións induscon riegócio do petróleo. George Bush Jr.
ha rica família de Houston, proprietária da
era dono dun gran paquete de accións-da
triais e finar1iceiras vencelladas ao negó"Baker and Bottes", fi(ma de avogados
"Harken Oil Gas lnc. Co." radicada en Tecio petrolífero: directivo da "Texas Gulkf
consultores da "Zapata Corporation", funxas e adicada á prospección de gas natulnc. ", do "Dallas First lnternational Bank" e
dada por Bush. Ademais ten intereses no
ral e petróleo.
do "London First lnternational Bank", de
"Texas Commerce Bank", na "Exxon Móbil
Houston (Texas).
Xa presidente, Bush declarou concluida
Proprietário de importantes campos pea sua participación_ financeira no negócio . Oíl", na "Atlantic Riechfield" e na "Standard Oil" en Califórnia e Indiana.
+
toleiros na zona de Midland, en Texas, esdo cru, e sen embargo sábese que os

DESPEGAN OS 8-52 DE MORQN, SUPRIMEN .PERMISOS E LICÉNCIAS E
ACUARTELANSESOLDADOS

ESPAÑA EN GUERRA
A constatación de que o Governo

_9e Felipe González oculta a verdade e mesmo minte, golpeu con
forza á opinión pública non só do
Estado senón dos paises árabes
do Norte da Africa. Agachados
tras a cortina de fume das res0lucións do Consello de Seguridade da ONU e entregados de pés
e mans ao "diktat". norteamericano, o Governo do PSOE só pudo
ocultar· durante uns poucos dias.
a evidéncia de que as bases españolas -e concretamente a sevi· 11ana de Morón- servían de ponto
de partida. aos devastadores vós
dos B-52 e as suas 45 toneladas
de b·ombas de todo tipo, que deitan na terra esparexéndose por
unha superfície aproximada á de
catre campos de fútbol. A altura desde as
que operan estas "fortalezas voantes",
tristemente coñecidas desde a guerra do
Vietnam, entre os 12 e os 16 quilómetros,
tan que as suas operacións sexan, en todo caso, completamente indiscriminadas.
O governo· español autorizara.desde primeira hora da guerra o requerimenfo do
embaixador Joseph Zappala, pero mantivo en segredo en todo momento esta directa implicación na guerra mesmo ao
pr¿prio Congreso de Deputados. Tiveron
que sair informacións de prensa no estranxeiro e un comunicado do próprio Departamento de Estado americano para
que Rosa Conde admitira, dando a calada
por resposta, esta clara acción de guerra
española, que sobarda o anunciado "pleno apoio loxístico".
As imediatas reaccións nos paises do

governo español ven de poñerse
tecnicamente en guerra.

O perigo está nas bases
A outra leitura dos acontecimentos dalle a razón a aqueles que
sempre mantiveron que o verdadeiro perigo de implicación está
na presénci.a nas bases americanas. Denominadas de "utilización
- conxunta" a realidade é que son
utilizadas con total liberdade polos americanos ao abeiro da confían.za amistosa do governo español, que nen sequer considera
preciso perguntar se se transita .
con armas nudeares , "porque
nun amigo a confianza suponse".
As marchas a Rota e Torrejón,
Magreb, nomeadamente Marroces onde
que xa teñen case unha década de tradición , víronse este ano incrementadas en
os 100.000 manifestantes do Domingo 3
número xustamente porque cando eran
de Febreiro berraban "Bush, González,
Miterrand asesinos", puxeron en alerta ao
conyocadas púña:se de manifesto que se
governo de González que considerou, o
usaban como plataforma de despegue
Luns 4, a necesidade de que a CEE auaos avi<?ns máis mortíferos que coñeceu a
mente a sua axuda aos paisef do Mahistória.
greb, e a Femández Ordóñez a desplaSen embargo o siléncio ten fendas . Sázarse nunha rápida e urxente xira por ca- · bese que en Morón estivéronse facendo
tro paises da zona.
.
estruturas cobertas de chumbo, -segundo
os especialistas destinadas a armamento
nuclear. Sábense os plans de intervención
Contado a responsabilidade do governo
nunha hipótese de ocupación de Ceuta e
provisório de González é maior se se
Melilla, con mobilización mediata da BRl-compara coa atitude de Turgut Ozal e o
LAT con sede en Fig.u eirido. E sábe.se,
mundo de declaracións que xerou a utilisobretodo quen o padecen, que desde hai
zación dunha base perto da fronteira iravárias semanas hai soldados acuartelaqu i por avións norteamericanos . Nunha
dos1 non se licéncian os que lles corresconflagración s·en declaracíóns explícitas
ponde, non se dan permisos e suprimírond~ g.uerra, ·e con r elac i ón ~ diplomáticas
se os pases pernoctas.
abe.rtas entre todos os contendentes, o
+

MÁIS
ARTEFACTOS
G. LUCA DE TENA

N

aquel anúncio de duas gafas
polo précio dunha que acompañarnos quer deica a nova paz
imperial , Felipe González inventaba o
equilíbrio en evitación coa senténcia
"estudamos como van quedar a~ui (os
norteamericanos nas suas bases) , e
non como teñen que marchar".
A parida era un excelente aviso para
navegantes, e non o primeiro: ora estamos en preséncia dun imbécil ou este home está a inventar o globo sen
canasto . González anunciaba o comezo da era da unidade dos contrários , a
glória do vendedor apolíneo de burros
que cunha voz avisa que á besta lle
falta un pulmón mentres chisca un ello
para garantir a cal idade do material.
Non estamos en guerra, pero estamos
en guerra; os avións carregados de
bombas non tiran liñas sobre os cadernos de caligrafia celeste de Morón , pero ruido si que meten e algun material
explosivo levan por se hai un ataque ;
non estamos na OTAN militar, pero se
tocan a Turquía, os militares da OTAN
poden chamar a fil as aos reservistas
políticos que, como seu neme indica,
son castrenses ; a fragata Numancia
está ás ordes do mando do acorazado
Missouri, ainda que a primeira non está en guerra e a segunda si; a participación na tortura multi-nacional contra
os iraquianos é únicamente a que
manda a ONU e as bombas que se tiren de máis deben carregarse na canta dos aliados, que como se desprende do nome que lle damos son os do
noso bando ; os bós.
Asi que este era o Disraeli da nova
esquerda, Capablanca sutil da cristiandade laica, ponte de prata entre o Islam e os grandes expresos europeus?
Non é por nada pero prefería ao Fraga
lribarne de Palomares, que coa censura abrigaba a chamar artefactos ás
bombas de hidróxeno deitadas sobre o
mar de Llevant pero logo se daba un
baño de mantido nas águas radiactivas .
Non era moito, pero podíamos ver a
cara de pánico do seu compañeiro de
baños, o embaixador norteamericano
que seica sabia de onde eran os cantantes .
•

VoLVER Ao REGO

X

a estamos a velo. O Partido Popular énchese de tránsfugas ( fichaxes, coma os dos futbblistas, segundo o seu vocabulário).
Revira-chaquetas, alcaldes con boia,
caciques que nunca afogan -coma as
penas de Castelao-, . felóns, felonciños
e macacos de todo pelaxe abrevan na
autodenominada maioria natural. Só
falta que volte Barreiro, que lle organicen unha merenda de recibitnéffi
que o nomeen vicepreside {~ e
nor.

