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·José de Vega,
Maxistrado do Supremo:
1
A violación é tan grave.
corno a morte'
José Augusto de Vega Ruiz forma parte da carreira xudicial
desde hai 38 anos. Foi Maxistrado de várias Audiéncias e
Vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial. Na actualidade é
Maxistrado da Sá Segunda do
Tribunal Supremo. No seu labor .
xurídico e de reflexión amosou

unha sensibilidade inabitual cara ás diversas agresións que
comunmente padecen as mulleres. Entre as suas obras e artigas ten tratado "O acoso sexual
como infración autónoma", "O delito ecolóxico", "Prisión por débedas conxugais" ou "Estudo xurídico
sobre o Sida".
(Páx. 18-19)

A Agricultura, unha boa
alternativa para o futuro
A crítica máis esgrimida contra
os produtos da agricultura é a
de menores rendimentos e
maior custe dos produtos. Hai
experiéncias que demonstran a
paridade de produto neto para o
agricultor en diferentes sectores. En canto aos prezos para o
consumidor, é evidente que non
vale o mesmo un Kg. de mazás

A castelanización dos meios de comunicación e a
ambigüidade do poder autonómico,
claves esenciais .

O estado
da cultura

cun 10% de maté ria seca, que
outro Kg. cun 20% de M.S., xa
que un ten o dobre de valor alimentício. Haberia que conside·rar tamén o custe que producen
os desequilíbrios nutricionais na
povoación, froito en parte dunha publicidade enganosa e como non o custe dos excedentes
(Páx. 16)

O destino do Celta
·. depende do afeizoados
Despois da sua vitória frente ao . transición en segunda. Unha
Sestao Sport Clube por 4 a O o
temporada regular, unha equipa
pasado Sábado, o Celta de Vigo
equilibrada e unha directiva esacada a primeira división destábel foron as claves do éxito
pois de duas temporadas de
presente.
(Páx. 20)

A Ollada
dos Viaxeiros,
Caderno
A Nosa Yerra,
á venda con
este número
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Álvarez Pousa:
"Padecemos
a arterioesclerose
de quen
arrastra o
complexo
de Peter Pan"

Francisco
Rodríguez:
"Queren
sucursal izar
a nasa cultura
coa
burocratización "

Manuel Rivas:
"Non se trata
de ter
un património
riquísimo e
unha cultura
marta"

Filgueira
Valverde:
"Os optimistas hai
60 anos non
soñabamos
o consenso
actual"
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A cifra de 17.000
millóns de pesetas
que teñen de
orzamento de cultura
as diferentes
administracións
públicas no naso país
ponse en contraste
coa indefinida
ambigüidade con que
se trazan as liñas de
acción e as análises
sobre
o naso futuro cultural.
Cunha fortísima
identidade que resistiu
a erosión da falta de
poder político,
o momento actual
encontra aos analistas
indecisos e ligando a
sorte á capacidade de
dotará língua e
á cultura dunha
preséncia maioritária
nos meios de
comunicación.
XURXO LOBATO

Daniel Barata, Filgueira Valverde, Garcia Sabell, Francisco Rodríguez,
Manuel Rivas, Álvarez Pousa, Carlos Casares e Antón Cruz
definen o momento cultural

Todos os axentes culturais resaltan a
feble identificación coa ·Galiza dos
meios de comunicación
A. EIRÉ-XAN CARBALLA-G. LUCA DE TENA

Se ben existe un ponto comun
A análise de Alvarez Pausa fai
ratura, cando estabelece o marun xuício que tende a asumir
sobre a realidade da nosa cultuco en que a nosa cultura está
ra -a sua singularidade e o seu
como próprio o problema "pademediatizada e 'agredida "a situaenraizamento popular-, a diversicemos internamente a arterioesción determínaa a política da adclerose de quen arrastra o comdade de critérios sobre cal é a siministración estatal e autonómiplexo de Peter Pan, e consetuación actual e os grandes retos
ca, que consiste en converternos
que se lle apresentan segue
nunha sucursal provinciana ou
guintemente vive a expensas de
sendo importante. Onde o presisubsídios, prémios e lambetarexional da cultura española e da
dente da Real Académia, Domindas onomásticas, sen arriscar
europea como dominantes". Nego Garcia Sabell tala de "estado • nos signos de contemporaneisa dirección coloca unhas recenactual prometedor" o Conselleiro
dade, sen tecnificar os sistemas
tes declaracións de Isaac Diaz
de produción, difusión e distride Cultura, Daniel Barata se
Pardo, "que non é nacionalista e
amasa "optimista e anguriado a
bución cultural, que é a única
mesmo asi afirmou que a nosa
un tempo" e Filgueira Valverde,
forma de facela competitiva, decultura non interesaba fóra e é
mocrática e de calidade".
presidente do Consello da Cultudescoñecida como corresponde
ra Galega, afirma que "os máis
a unha cultura desprezada. Unha
optimistas de hai sesenta anos
O panorama xeral é tamén abordas nosas alternativas seria senon poderian maxinar o asentidado por Francisco Rodríguez,
gundo Diaz Pardo un meirande
mento actual en temas básicos
contacto co mundo portugués".
sociolingüista e profesor de litede cultura entre forzas políticas
opostas", Luis Alvarez Pausa,
ex-director xeral de Cultura é
máis preciso e pesimista "a cultura galega está sometida a tres
efectos que, de non seren corresituación determínaa a política estatal
xidos, acabarán por desnaturali:1 e autonómica que quer convertirnos
zala e deteriorala: a paisaxe tecnolóxica e mediática que tende a
ocultala e facela inexistente, a : nunha sucursal provinciana ou rexional da
burocratización institucional e o : cultura española ou da europea'
control político sobre as manifes1
tacións culturais".
: . (Francisco Rodríguez)

Preséncia da Europa
A necesidade de entrar en contacto coas novas realidades da comunicación audiovisual, de proxectar a nosa cultura a outros ámbitos sen necesidade de intermediación e sen hibdridación son outra cuestión que apaixoa o debate, "a cultura debe estar en movimento e buscar novas formas e
novas maneiras de dinamizar a
estrutura social", afir.ma Daniel

'A

Francisco Rodríguez.

Barata, unha idea xeral á que engade Garcia Sabell "debemos estar atentos ao risco de asulagarnos nun mimetismo do que ten
éxito fóra pero que cicais aqui non
empalme doadamente co noso
profundo xeito de ser. ~a auténtica crise que vive Europa os problemas socio-políticos van encadeados coa pescuda científica e
mesmo coa criación literária e artística. Compre axilizar a nosa
mente e a nasa sensibilidade para
que vibren ao unísono coas aporias nas que se debate Europa".
Alvarez Pousa é quen máis atende á cuestión fetiche dos efeitos
da integración europea "a aposta
europea nada prevé alén dos investimentos e o mercado único.
Baixo esa capa de homoxeneización económica agáchase o desexo que teñen moitos de criaren tamén o que é a todas luces unha
enteléquia: unha cultura europea.
Só na reivindicación da pluralidade de línguas e culturas pode haber un democrático pulo europeista. A cultura galega, para subsistir,
deberá chegar sen intermediários
molestos aos organismos nos que
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'Debemos estar
atentos a non
asulagarnos no
mimetismo que ten
éxito fóra e non
empalma ca naso
xeito de ser'

As cátedras de galega existentes até agora nas distintas universidades do Estado español
deixarán de existir e pasarán a
ser sementes cátedras de portugués.

(Garcia Sabell)

Esta medida, que comezará a
funcionar xa o próximo curso, é
debida, segundo afirma o profesor Basílio Losada, ao desdoblamento que realizou a universidade de Compostela da cátedra de galega-portugués.

se deciden operacións de infraestrutu ra tecnolóxica e programas
de incidéncia sócio-cultural".

Segundo o profesor da universidade de Barcelona e catedrático
de galega-portugués, as cátedras existentes na sua universidade, asi como en Madrid, Salamanca e Andalucia, pasarán a
ser unicamente de portugués.

J

Os perigos da mestizaxe e a imposición alleas son contempladas
con alarma por Francisco Rodríguez, "estase conducindo á nasa
cultura ao hibridismo coas culturas da metrópole, sexan chegadas do Estado español, Europa
ou os Estados Unidos. Os métodos para sucursalizarnos pasan
pola burocratización da cultura,
desorganizando os organismos
de base , de cultura popular e
científicos. O erário público ponse ao servizo da anestésia da
conciéncia nacional: promóvese
unha política editorial que inclue
o español como parte da cultura
galega, poténcianse meios de comunicación que teimosamente
conceben a Galiza como suxeito
secundário da información e por
suposto o galega ten preséncia
residual, mesmo aparece esa tó-

t
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r-------------------------------------------------,
Desaparecerán as cátedras
de ·galego en Barcelona,
Madrid, Salamanca e Andalucia

Para que seguise a existir unha cátedra de galega en CataD. Garcia Sabell e L. Álvarez Pausa.

nica, con penetración do español,
nos meios públicos -autonómicos- de comunicación".
Manuel Rivas, xornalista, afirma
que hoxe a única cultura que hai
na Galiza é a galega, "e isa non é
un exercício de mirarse o embigo.
A cultura galega é o único instrumento global que ten ·a nosa sociedade, entendida a cultura como
bagaxe pará entender o mundo.

lunya necesítase, segundo Basílio Losada, que se firme un
convénio e que unha universidade galega~ instituia unha cátedra de catalán. O convénio
estabeleceríase cunha universidade do mesmo rango. Basílio Losada declaroulle a este
médio que xa tiña informado
desta situación ao governo galega, sen recebar ainda resposta algunha.
Pala sua banda o Conselleiro
de Cultura, Daniel Barata, afirmou que descoñecia totalmente este aspecto, "é a primeira
notícia que teño, pois Normalización Lingüistica non depende da miña consellaria", ainda
que se mostrou estranado de
que estañamos abrindo cátedras en Londres ou en Buenos
Aires e deixemos perder as
que existen en España".+

L------------------------------------------------Pode haber penetración, influéncia e avalanchas, especialmente
através da televisión, pero foise
definindo unha situación na que a
cultura galega é o eixo fundamental. Sen ter todos os elementos
para deixar de ser bonsai si podemos proxectar a nosa cultura, dala
a coñecer, contrastala para facela
máis dinámica. Non se trata de ter
un património riquísimo e unha
cultura marta".

Filgueira Valverde mantén o optimismo, "é un bon momento en
canto a criación, investigación, vida universitária e escolar, medre
de edicións e leitores, e é ledo
coñecer o labor de moitos mestres e centros escolares, asociacións culturais e o impacto da televisión en galega, pero estamos
lonxe dunha entrada meirande
na pr~nsa e na igrexa". O presidente do Consello da Cultura

Censo Cultural
Escritores .............................. 187
Tradutores ...............................90
Corais .................................... 148
Música Clásica .. ....................... .4
Coros Clásicos ..........................8
Agrupacións Camerísticas ...... 36
Orquestras de Cámara .............3
Guitarristas .............................. 11
Pianistas ................................. 1O
Cantantes líricos ...................... .4
Orquestras de Pulso e Pua ....... 7
Acordeón ................................... 1
Bandas ....................................70
Orquestras e Conxuntos lix ... 310
Bandas de Gaitas ....... ............ 41
Grupos gaiteiros .... ..... ...... .. ..... 53
Grupos Jazz e Flamenco ....... .. .7
Música Jazz ........... .... ........... .. 36
Grupos Folk .............. .............. 28
Solistas Folk .............. ................ 5
Danza ......................................56
Talleres Danza ........................ 29
Compañías Teatrais Prof. ........ 22
Grupos Teatrais Non Prof . .... 140
Grupos Folclóricos no Exterior 76
Bibliotecas Públicas ..............231
Museos ................................... 67
Arquivos Municipaís ................ 21
Dados da Consellaria de Cultura.

compara a tendéncia- ao saber
compartimentado e especializado
co espíritu da Xeración Nós, "pódese dc;ir o caso de que unha licenciada en Filoloxia lle diga a
un que non pode interesarlle a
imediata edición de Os Eoas de
Pondal porque a ela chégalle con
Chomsky e co prontuário de ~ar
tinet, e que pasa de poesia. E raro en carreiras humanísticas pero
(Pasa á páxina seguinle)

'Baixo a capa da
aposta de Europa
agáchase
o desexo de
moitos de criaren
unha cultura
europea que a
todas luces é unha
enteléquia'
(Alvarez Pausa)
MAN EL

Unha insoportábel ambigüidade
Máis de dez anos de autonomía, con transferéncias
case completas en bibliotecas segue habendo campo
para o Ministério de Cultura-, foron modificando o pano
de fondo das responsabilidades· sobre o devir da cultura
galega. Até fins dos anos 70 o traballo de levantar a
primeiro plano e converter en eixo único á cultura
própria de Galicia, marxinando as interferéncias, foi
obra exclusiva dunha numerosa camada de escritores,
músicos, artistas e intelectuais de toda condición que
souberon vencer as chamadas seductoras que
prometian unha meirande comodidade no entreguismo.
O labor do asociacionismo cultural en toda esta etapa
xa entrou nos manuais de história incontestabelmente.
O momento actual parece indicar outras direccións.
A unanimidade é absoluta á hora de sinalar que a
identificación dos galegas co seu próprio país foi
medrando paralelamente coa asunción de maior poder
político. Se a hora de Europa é a das identidades non
nos encontramos, segundo poñen de manifesto os
inquéritos e a axenda cultural de todos os dias, nun mal
momento. A despolitización das decisións que afectan
á política cultural das institucións, que non se atreven a

poñer todo o peso do seu orzamen_to en exclusivo favor
da recuperación, por temor a estar xogando contra o seu
próprio interese político, irá modificándose se os axentes
culturais de base son capaces de manter unha carreira de
fondo, hoxe afectada pola abafante preséncia dun
conceito de cultura ligada ao gran espectáculo e aos
orzamentos elevados.
Até hai uns anos os lindeiros de intervención de cada
cultura estaban marcados con máis claridade polos
próprios territórios e a capacidade de penetración cultural
ficaba limitada. A mundialización dos meios de
comunicación, con posibilidade de facerse chegar por
todo o planeta modificou asustadoramente as cousas, e a
capacidade de vacinarse frente a esa intromisión ocupou
a paises grandes e pequenos.
A asunción da identidade própria é a garantía de que o
intercámbio enriquecedor non se convirta en imitación
paifoca. A febleza audiovisual -en telefilmes, películas, ·
dibuxos animados- é tamén unha característica de
Fráncia, ·España ou Portugal, pero a esta, Galiza
acompaña unha doble perificidade e unha atitude

política compulsiva e ambígua.
A responsabilidade está na decisión dos poderes
públicos de invertir a actual tendéncia a deixarlle
entrada ao castellano nos meios próprios ou a
estabelecer a utilidade destes no simples resultado de
beneficios (a rentabilidade dos investimentos culturais
case nunca se realiza a curto prazo, non senda na
indústria do entretenimento). A necesidade dunha
segunda canle de TVG, que tire da producción galega e
dé saidas profisionais, segue a ser unha das
prioridades, o mesmo que noutro nível e con
posibilidades de intervir desde abaixo, as televisións e
as rádios locais (municipais ou non) debe ser para todos
un mandato imperativo.
Culturalismo erudito, falso luxo e asombro polo foráneo
son as tendéncias que procuran distraer o estarzo de
presentármonos co noso próprio rostro. Para os que
dubidan da necesidade deste esforzo, abonda con
recordarlles, con Risco, que só a diferéncia nos fai
necesários. +
ANOSA TERRA
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en moitas grandes urbes onde todo é fachada de mármore e espectáculos para a galeria".
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PEPE CARREIRO

(Ven da páxlna anterior)

volve darse moito noutras. O
grande mérito do Seminário de
Estudos Galegas foi o carácter
interdisciplinar, que os arqueólogos pasasen unha noite no Observatório de Aller e que os xeólogos de Parga Pondal escoitasen a Don Ramón e a Floro Cuevillas. É mester que a universidade sexa universitária nese vizoso
troque de ideas e saberes".

'Son partidário de
axudaraos
concellos para
que sexan
autosuficientes en
Cultura'
(Daniel Barata)

Custes da cultura e
cultura do espectáculo
Daniel Barata.

Nun percorrido de apenas vinte
anos obsérvase unha crecente
preséncia da burocrácia e os cartos e da necesidade de intermediar a actividade cultural através
das institucións (Xunta, concellos, tímidamente empresas privadas) no terreo da animación e
a difusión da cultura. Axexando
están os perigos da mediatización que esa intervención xera e
a usurpación do protagonismo da
cultura por intereses de rendabilidade eleitoral ou política imediata, no que se poderian situar as
obsesións megalómanas dalguns
concellos por situar o debate entre os polos falsos da marxinalidade ou as contratacións do
show-business internacional. "Sigo a creer -afirma M. Rivas~ que
a capacidade dos axentes culturais é o principal. A parálise ou o
enfriameento non podemos xustificalos pala escasez de meios ou
cartas, e mesmo con moita estrutura e cartos podemos rematar
cunha cultura paralisada como

Alvarez Pousa reflexiona sobre o
papel empresarial que as inst~tu
cións locais de A Coruña ou Vigo
asumiron á hora de proxectar cultura "priman o cuantitativo sobre
o cualitativo, o espectáculo sobre
a dimensión político-cultural, positivo ás veces frente á conceición
folclorizante doutras entidades
pero á larga co efecto anestes~an
te que a sociedade da comunicación produce por si mesma".

'O asociacionismo
non é considerado
desde as
institucións como
interlocutor, criador .
ou divulgador de
cultura'
(Antón Cruz)

Antón Cruz, secretário da Federación de Asociacións Culturais,
pon de manifesto como os auditórios, as sás de concertos e as
mesmas casas de cultura son
xestionadas polas administra- .
cións sen apenas intervención do
asociacionismo de base "que non
é considerado nen como interlocutor nen como factor de produción e divulgación de cultura. Ademais son infraestruturas que moitas veces non teñen nen características adecuadas á actividade
de base nen tarifas asequíbeis".
O papel dos concellos é unha clave para Manuel Rivas, que criti~
o funcionamento da Consellena
de Cultura como unha gran asociación cultural con moitos cartas
"debía dar xogo, coordenar as atividades culturais que hoxe programan isoladamente nos concellos". Antón Cruz tamén se centra
nesto cando afirma "aquí cada
quen monta a sua
asociación ou o
seu programa de
actos e as administracións reparten -con menor ou
maior equidade- o
orzamento que teñen para subvencións".

X. Filgueira Valverde.

verdadeira ·calidade artística de
aquelo que subvenciona".

Paradoxicamente Barata móstrase contrário dos granddes espectáculos que non deixan pauso,
creendo máis efectivo "axudar aos
concellos para que sexan autosuficientes e monten os espectáculos de abaixo arriba". Antón Cruz
retruca que o grande sacrificado
da política das administracións
públicas é o asociacionismo", e
Carlos Casares, escritor e editor,
afirma que o que falta é planificación "empréganse moitos recursos pero a impresión é que non
se lles tira toda a rendabilidade
O Conselleiro Daposíbel". Francisco Rodríguez inniel Barata afirma
siste no argumento da cultura coque o que se premo trinque 'todo está abafado con
tende desde a
manifestacións culturais importaXunta é "servir de
das e de grande custe, querando
afán docente,
tacemos crer que a nosa é unha
propiciando o rescultura marxinal e decorativa que
pe ito á pluralida- · debe aceitar que non ten lugar
de de iniciativas
baixo o sol".•
con aportacións
pequenas para
chegar a todos ,
'Pode haber
aproximando as
penetración,
atividades aos cidadáns", facendo
influéncia e
caso á reacción
do público porque
avalanchas, pero
"non vale ir contra
o sentimento dos
definiuse unha
cidadáns". O arsituación en que a
gumento é posta
do revés por Alcultura galega o
varez Pousa "a
sociedade atópaeixo único'
se a gosto como
consumidora de
(Manuel Rivas)
eventos musicais,
folclóricos, tauromáquicos, xacobeos e demais
propostas festivas
e espectaculares.
Non ten comple. xo ao permitir que
sexa o poder político ou institucional quen elixa e
valore· o que é
bon ou malo na
cultura. Agora
mesmo xa non é
o público quen
decide o éxito ou
o fracaso dt.inha
~ criación cultural,
ffi senón os cartas
Q públicos, que
~ poucas veces te. ~ ñen en canta a
Manuel Rivas.

é

Carlos Casares.

' Falta planificación.
Hai moito
investimento ao
que non se lle tira
partido dabondo'
(Cario~

Casares)

AROSA TEB.BA
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saen notas de bronces
por trompas de granito
que apa~ando o meu berro,
cal cóndores reales,
van rubindo as congostras
das rexións inmortales
perderse nos campos
de ilusión de Infinito.»

a

FERMIN
BOUZA-BREY
Ponteareas,31·3·1901/Santiago de Compostela,11 ·6·1973

PRESIDENCIA

a relación regular e crítica entre
o teatro e a sociedade. Ninguén
pon en dúbida que a adicación
ao teatro nestas circunstáncias,
por moi ben dotado de cartas públicos que poda estar, non é
agasallo nengun. Con todo son
37 (hai quen dí 40) as compañías que concorren aos circuitos
teatrais. Agás algunha excepción, están incluidas dalgun xeíto
nas listas de axudas da Conselleria de Cultura. Estes fondos,
xunto cos que van ao CDG son o
82 por cento do que aqui se destina ao teatro. Nen a taquilla nen
as institucións privadas reaccio nan en defensa desta arte.

Desde a profisión
hai quen pergunta
se non foi a Xunta
quen fomentou a
subdivisión sen
límite dos grupos
de teatro

Pol.ítica teatral
el1 aUSéncia e dispersión de forzas

,

A licéncia para teatralizar está
outravolta en discusión. Existen
demasiados grupos de teatro no
país? Cal é o número de compañias que razonabelmente se debe finanzar con cartos públicos?
Favorece ou perxudica ao teatro
a xeneralización das compañias
de formato pequeno? Son demasiados 413 millóns para o teatro

ou son demasiados teatros para
estes cartos?

por definir os límites profísionais
que ocupara parte da Transición.

O esquema de debate non se
parece ao dos anos 70, tan intensamente dramático que merecera ser elevado a matéria teatral (Celtas sen Filtro, Gulliver
FM, A Larva Furiosa), pero en
certa medida lembra a agonía

No proceso de erguer un teatro
nacional, era cousa de establecer
certos límites que non se podian
chamar de grémio nen de calidade. A discusión triunfaba inexorablemente pala banda libertária:
se o teatro é liberdade, que nin-

guén lle quera poñer portas.
Por este camiño chegouse á
multiplicación dos grupo~. Os
partidários da desregulación
trasladaban o xuício ao público ,
que era quen debía decidir co
seu aplauso o nome das compañ i as sobreviviventes. Pero as
subvencións chegaron antes que

A pergunta estaba no aire desde
hab!a tempo , sempre atemperada ou agachada pola prudéncia.
Poden existir 40 poéticas tea ~
trais? Quen a contesta é o s·éptimo director do Centro Dramático
Galega , Manuel Guede : "Non
creo . Como moito, a Galiza poderia soportar dez ou doce".
A proposta de Guede é a de facer concentración parcelária, a
meio dun concurso de contratación con cartos públicos convocado para unha representación .
As grandes produccións, que hoxe son exclusiva do CDG, privatizaríanse a prol de quen puidese satisfacer unhas condicións
de montaxe , prescripción que
moi poucos poderian cumprir.
Adm ítese que esta fórmula tiraría
dos formatos e da calidade material dos espectáculos cara arri ba, pero nen todos eren que dese crebado a dinámica de precariedade en que hoxe se move o
teatro. Son mo itos os profisio nais de teatro que eren que an tes de recompoñer a mesma pez a de tecido por outro patrón
(medida grande ou medida cati va), haberia que dar resposta á
vella pergunta de que é o que se
quer facer, que política teatral
construir. Blanco Xil talaba haí só
un ano da construcción dun teatro nacional galego; pero un ano
antes que Blanco, desde o CDG
perseguíase o fomento da audiéncia mediante fórmulas de
sainete ou vodevil.
Desde a mesma profisión que
pede a concentración parcelária
hai quen pergunta se non foi a
própría Xunta quen fomento.u coa
sua política de rapañota a subdivisión sen límite dos grupos. En
todo caso, ninguén se atreveria a
asegurar que facer teatro en Galiza sexa vivir do conto. A realidade é que a xente nova recusa hoxe o ofício, tanto como antes mitificara o seu carácter libertário e
anti-convencional.
No entanto se fala de recompoñer, non se deu constituido o
Centro de Formación Documentación e Investigación Teatra I e o IGAEM parece outra
instáncia administrativ& na que
os conselleiros xogan os seus
peóns ante os olios abraiados
dos teatreiros. •
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O custe
de non ter vivido
a revolución
do libro
Xabier Senin, subdirector xeral
portante. Entre os 75 títulos. do
do libro, afirma que o sector do
1975 e os case 800 de hoxe hai
libro galego vive un momento de
un bon balance de novidades.
estancamento momentáneo, "teSó Xerais o ano pasado editou
rnos dados do 91
120 novidades e
seguindo o ISBN
60 reimpresións.
e nótase un cer- ' Loitamos contra
Ternos unha cato estancamento
réncia obxectiva
o tempo pero o
a respeito do
como editoriais
ano
anterior:
comun á sociedasector editorial
mesmos libros e
de galega: o
nos
mesmos
analfabetismo
non é o máis
campos, pero
funcional
de
deprimido da
obsérvase a retigrandes proporrad a durante o
cións. Os infornos a cultura'
91 das editoriais
mes do Ministério
de fóra que edide Cultura sitúan(Víctor Freixanes)
taban libro esconos nos tres últilar, quizais debimos pastos de
do ao momento
índices de leitude reforma edura". Freixanes tacativa. Destaca a
mén ere que o reprodución de Xeto xógase no
rais con máis de
campo audiovi100 títulos , Galásual, "a cultura
xi a ven detrás
galega viviu verticon 35 títulos , e
xi nosamente unha transfor.maoutros tantos a
Xunta . Coido
ción nos últimos
que hai unha re50 anos , sen
cesión grande no
continuidade
mundo editorial,
dunha cultura
apesar de que
apoiada fundanaceron pequementalmente no
nas firmas ''.
discurso
de
transmisión oral
ás novas tecnolo0 escritor e edi- Víctor F. Freixanes.
tor Victor Freixax i as dos videones é optimista ''facendo compaclubes , o vídeo, as parabólicas e
racións con 10-15 anos antes, o
a televisión. As grandes revolucrecimento en calidade e canticións sociais destes séculas fodade do libro galega é moi imron revolucións do libro que ape-

ANXO IGLESIAS

nas tocaron Galiza e entón topámonos que a cultura do libro,
que é o ·discurso repousado, con
raices, non existe. Loitamos
contra o tempo e contra a lei da
gravidade pero o sector editorial
non é o máis deprimido dentro
da nasa cultura".

mundo editorial e ao da criación.
No que atinxe á narrativa o panorama é mediocre con excep-

Miguel Anxo Fernán Vello, poeta
e secretário da Asociación de
Escritores en Língua Galega,
acrescenta, "a crise do libro é
bastante importante en todos os
ámetos (librarias, editoriais, ... ),
ainda que a aparición de diferentes editoriais novas, todas elas
moi interesantes, van enriquecer
a oferta e completar un abano
que tiña alguns ecos".
Fernán Vello percorre a situación
xeral da nosa literatura, "o tema
pendente da normalización cultural e lingüística é o que afecta ao

M. A. Fernán Vello.

cións -por exemplo os últimos libros de Méndez Ferrin e García
Bodaño- ; o teatro segue sen
existir editorialmente e a poesia,
o xénero milenário por exceléncia da nasa literatura, que ten
.boa saude, cun interese crecente desde editaríais de fóra. Coido
que este fin de século é crucial
para a nasa literatura -histórica e
contemporánea- , porque está
necesitada de relacións internacionais, e con proxección cara
Europa fundamentalmente".
Fernán Vello toca o vello tema
omnipresente do comporomiso
do escritor e do intelectual en xeral, "nesta encrucillada intersecular hai que reactualizar o compromiso, humano, literário e social tamén, do escritor galega. A
pergunta que me fago todos os
dias nestes asuntos é: cal é o
noso obxectivo corilun? +

O compartimentado mundo da música
Existe unha apreciación xeralizada: a música galega funciona
en compartimentos estancos,
"nunha realidade fragmentada",
en palabras do crítico musical
Xoan Manuel Estévez, que pon
támén de manifesto a "ignorácia
mútua que se profesan os profesionais do meio".

manifesto na criación da Orquestra Sinfónica". Carreira pensa tamén que a Xoven Orquestra de
Galiza fracasou totalmente e que
só se mantén "para que o director
teña un pasto".

Desnorte e modernismo
No tocante á composición Carreira afirma que se bota en falta
unha actuación decidida da Asociación Galega de Escritores, cri•ucando a Música en Compostela,
e a Universidade, "por non estar
en sintonía co mundo real, senón
cun mundo español trasnoitado".

Esta caréncia tamén se pode
ollar nas bandas, segundo Xosé
Ramón Santomil, Secretário da
Federación Galega de Bandas
de Música. Santomil afirma que
é debido "a que os directores da
maioria das bandas só dominan
ben un instrumento. Ese soa, pero os outros non", reclamando a
posta en marcha xa "dunha equipa de profesores itinerantes que,
por un espácio de tempo permaneza ensinando nunha determinada banda", estes profisionais
estarian pagados
pota Xunta.

Para o musicólogo e crítico, Xoan
Manuel Carreira, un dos males da
nasa situación musical débese a
que a educación musical "non
cumple os seus obxectivos", debido, entre outras múltiples razóns,
que analisa profusamente, "a que
no sistema educativo público non
existe o ensino obligatório da música". Como indicativos da situación no eido educativo musical cita a falta de bibliotecas nos
conservatórios e
que os millores
alumnos teñen
que estudar no 'Un dos grandes
extranxeiro ao
problemas que a
ser expulsados
dos centros de
música
ensino musical
de Galiza. Esta
non esté apenas
situación leva,
presente no
segundo Carreira
a que falten intérsistema educativo
pretes cualificados "en todas as
público'
especialidades,
(Xo~n M. Carreira)
como se puxo de

é

Xoan Manuel Estévez, Santomil e
Carreira coinciden na existéncia
dunha megalomania en canto aos
concertos, carecendo de "investimentes en infra'
estruturas, agas
as arqu itectónicas, que moita
veces non se
adaptan as funcións".
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Santomil tamén considera que hai
que pular por que xurdan noves
compositores que permitan anovar
o repertório das nasas bandas, e
Estévez, afirma que son necesários estímulos para que rexurda e
desperte o folk e os cantores "como acorre no viciño Portugal".
Para Xoán M. Estevez "existe un

desnorte e unha falta de critérios
sólidos no eido musical, observándose, dun tempo a esta parte, nomeadamente na música
folk, unha teima por estar ao dia,
que desvirtua o movimento baseado nas nasas raices folclóricas". Estévez aposta polo modernismo, pero baseado "nas
nosas raíces".+
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A arte na encrucillada e
coa vista posta no
Museu de Arte Contemporanea
Abalando entre a esperanza, a
necesidade de profisionalizar e
as incertidumes na criación, a
análise da situación da nosa arte
. suxire diferentes perspectivas.
Para Maria Luisa Sobrino, profesora de História da Arte Contemporánea en Compostela "hai inquedanzas misturadas con moito
desencanto, tanto nos artistas
maduros como nos no.vos, que
os leva a traballar fóra de Galiza.
Moitos procuran o salto a un cenário peninsular (Madrid, Valencia, ... ) e o fallo está na caréncia
de infraestrutura -non penso só
en sítios para expoñer dos que
estamos bastante ben dotado.se dunha programación coerente.
A administración ten pouca seriedade a respeito da arte contemporánea, e concébese máis
como algo exclusivamente relacionado cos cartos e unha política de imaxe. Falta un proxecto
para o futuro da arte galega, e
precísase unha visión máis arrriscada para apostar pola modernidade. A idea dos políticos é
moi arbitrária, fixándose máis os
no.mes coñecidos".

'

ra de Galiza con meirande disPouca educación artística
persión e isto podíase evitar cunha boa política de proxección ex- . Eulóxio Ruibal, galerista, valora
terior da nosa arte con participao momento actual con optimisción fundamental da Xunta e
mo. "O momento criativo parécedoutras institucións e organisme do mellar nos últimos anos,
mos públicos e privados".
con máis artistas no.vos con
grandes perspectivas e os conNo tocante ao debate hai un
sagrados afirmándose cunha
maior dinamismo sobre o no.so
obra a cada máis madura. En
ser ou non ser, pero coa hipotecanto a infraestruturas melloraca de non ter publicacións esperon as galerias e as institucións
cíficas e d.arlle pouco espácio
teñen sás de exposicións que
os meios de comunicación esantes só tiñan as Caixás de Afocritos e audiovisuais. En canto a
rros, e cada vez menos fan comMuseus e coleccións seguimos
peté nci a ás entidades comerbaixo mínimos, e non se apoia a
ciais, e especialízanse en antolóiniciativa que surxe desde os
xicas ou mostras de grande relegaleristas".
vo internacional que as galerias
privadas terian mais dificuldade
en realizar".

'No plano criativo
ten habido moitas
caidas na moda,
moita frivolidade e
pouca
profundización na
voz própria"

Xavier Seoane analisa na perspectiva dunha dúcia de anos de
(Xavier Seoane)
devir da nosa arte, "o movimento
criativo dos 80, xunto coa renovación dos anos 30, constituiu .
un dos mello.res momentos da
história artística galega contemporánea. Houbo unha eclosión
das artes plásticas e visuais cun"No plano criativo -continua Seoha proxección exterior de gran
ane- á marxe de logros e persotrascendéncia. Na actualidade
alidades que asentan un mundo
quizais semelle que esta proxecsólido e coerente, ten habido
ción non se aproveitou tanto comoitas caídas na moda, moita frimo prometía ao comezo da dévolidade e pouca profundización
cada. Agora apresentámonos fóna voz própria e no mundo interior. Neste momento o mellar da nosa
arte vai surxir da
soedade e da reflexión no cuartel de
inverno do estudo.
Hai demasiada información, que
sendo unha axuda,
é unha pexa para
artistas que non teñ en moi claro o
seu norte persoal e
criativo. E o risco
do marketing e a
Xavier Seoane.
moda"
.

Ruibal coida que falta unha meirande educación do público "cada vez asiste menos xente ás
exposicións e deberia haber
campañas para interesar á xente pola arte, non só pola posesión ou o fomento do coleccionismo, senón por entender a arte como ben espiritual, que se
visitasen máis as galerías". Ma- :
ria Luisa Sobrino tamén ve necesária ·esa educación "precísase unha reflexión intelctual sobre a arte, ainda circula a idea
de que a arte é a exbición nun
despacho dunha peza como obxecto decorativo e non unha formade coñecimento. A x:ente móvese moito por espectáculo e fe- ·
nómeno social, e a arte contemporánea segue a ser minoritária,
por falla de promoción e escasa
atención dos meios"
A futura apertura do Museu de
Arte Contemporáne~ é tamén
unha preocupación central de
Xavier Seoane e Maria Luisa
Sobrino quen afirma "o Centro
da Arte Contemporánea é a miña preocupación principal agora:
que se vai meter dentro del e
como se vai dinamizar desde
ese espácio. Un exemplo emblemático que debíamos coñecer todos é o IVAM (lnstitut Va1enciá de Arte Moderno) de
Valencia, cun orzamento moderado pero un exemplo de vangarda de como se deben facer
as causas nese sen so".•

"A identidade cultural, se non
xoga radicalmente a baza audiovisual morrerá. Ou se gaña
a batalla audiovisual ou sepasa a ser arqueoloxia, iso pode
pasar nos próximos anos e iso
abránxenos a todos", a afirmación é de Antón Reixa que
coincide con Chane Piñeiro, o
director de Sempre Xonxa,
"estamos entrando no século
XXI e a importánc~a. da imaxe
é crucial. Preocúpame que estemos perdendo esa batalla".
Xurxo Lobato remacha o argumento "vivimos na era da imaxe e a xente non sabe ler imaxes. Alfabetizarse visualmente
é a gran asignatura pendente".
Para moitos estas opinións de
Reixa e Chane Piñeiro dan no
centro da cuestión do futuro da
nosa cultura. Manuel Rivas
móstrase ·preocupado pola pouca atención que se lle concede
desde os sectores máis dinámicos da recuperación cultural,
"nós non ternos futuro se non
potenciamos o eido das comunicacións audiovisuais, as televisións e as rádios municipais"

Poucos criadores

desde seu distanciamento da
cinematografia, á escasez de
proxectos presentados para receber axudas, "o cine galego
vive dun momento de escasez,
non tanto de cartos como de
proxectos e criadores galegas
con ambición. A própria sociedade galega non ten propostas
de maxe que poida esgrimir como arma. Desde o Cinegalicia
do ano 90 apenas houbo novas
ideas con ambición semellante"

Fotografía:
asignatura pendente
Xurxo Lobato, analisa o papel
da fotografía no mundo da imax e, "dentro da imaxe a
fotografia segue a ser a asignatura pendente, mesmo co CGAI
e a Escola de lmaxe, que están
pensadas fundamentalmente
para os soportes de vídeo e cine, como demostran a parquedade de exposicións ou de orzamento que se lle adica nestes dous organismos. Pala sua
banda a Dirección de Cultura
contou coa fotografia na recente mostra de "Tradición e dese- .
ño" e quizaisesa colección fotográfica pase a formar parte dos
fondos da Xunta e unha mostra
que se prepara para o verán
pode ser o xérmolo dos fondos
do Centro da Arte Contemporánea nesta faceta".

"Hai un certo parón respeito á
forza do 85, e aquela camada
de xente metímonos na produción comercial (tv ou publicidade) -lembra Antón Reixa, productor ·de TV. lso coincide cun"De dez anos para aqui en
ha mudanza nos hábitos televiConcellos e Deputacións nótasivos na Galiza e en todo o
se un certo interese por recumundo. O momento é de reperar o que é a memória histócomposición dos hábitos de
rica: buscando arquivos e orgaconsumo de televisión. lso é
nizando exposicións que quitransitório e nun máximo de
zais ás veces pecan de pouco
cinco anos a evolución da criarigor por falla de asesoria
tividade vai ser meirande. O viespecializada, pero o intento é
deoarte, non só na Galiza, papositivo. Noutro ámbito penso
sou a ser parte do museu e caque a iniciativa .máis interesanse todos os videoartistas irnos
te é a do Centro de Estudos
Fotográficos, tanto coas expometéndonos nese território
sicións (as Fotobienais teñen
perverso que é a tv ou o cine
máis convenproxección incional. lso é
ternacional) cobon e aquelo
mo co labor
serviu como
editorial (a série
Albums). A acti:.
pista de probas
para moitas
vidade do Mucousas, Mais
seu de Pontepor moita pervedra tamén é
versión que temoi importante
cun importante
ña estás máis 'Ou se gaña a
en contacto co
de rebatalla audiovisual traballo
cuperación dos
público e con
quen realmente
ou se pasa a ser seus próprios
consume ese
arquivos. Má·arqueoloxia.
producto".
goa que no
Maside
E isa impórtanos Carlos
e n·outros muChano Piñeiro
ere que hai se·seus non esté
a todos'
presente a foquia de criadores e rem ítese,
tografía".•
.(A. Reixa)
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PUB LI CACI ÓNS• DO• CON SELLO• DA• CULTURA• GALEGA
COLECCIÓN DE LINGÜÍSTICA·

* AUTOPOÉTICA EPOESÍAS
Autógrafos einéditos de Álvaro Cunqueiro.
* CARTOGRAFÍA XURISDICCIONAL DE GALICIA NO
SÉCULO XVIII
rrancisco Río Barja.

: :

*O GALEGO NO ENSINO PÚBLICO NON UNIVERSITARIO
Xosé Rubal Rodríguez; Modesto Rodríguez Neira.
* AIGREXA EALÍNGUA GALEGA
Xesús rerro Ruibal.
* GALICIA SEN LIBROS. INFORME SOBRE OLIBRO GALEGO
Xulián Maure Rivas.
* OGALEGO NA UNIVERSIDADE
Modesto Rodríguez Neira; Mª Sol lópez Martínez.
* OIDIOMA DA IGREXA EN GALICIA
Daniel lópez Muñoz.

*INVENTARIO DAS mNTES DOCUMENTAIS DA GALICIA
MEDIEVAL
Xosé R.Barreiro fernández; Hermelindo rortela Silva;
Mª Carmen rallares Méndez.
*ARTE GALEGA. ESTADO DA CUESTIÓN
Coord.: X. M. García Iglesias.
* CATÁLOGOS DOS FONDOS CINEMATOGRÁFICOS NOS
ARQUIVOS PÚBLICOS GALEGOS
Coord.: A. luis Hueso Montón.
* FONTES DOCUMENTAIS DA UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
María Xosé Ju~o Martín. Manuel lucas Álvarez

~ ARQUEOLOGÍA JURÍDICO-CONSUETUDINARIA·
ECONÓMICA DE LA REGIÓN GALLEGA
tdición racsímil. Alfredo García Ramos.
* NOS LINDEIROS DA GALEGUIDADE 1
(Traballos de Campo) Coord.: X. A. rernández de Rota
* NACEMENTO, CASAMENTO EMORTE EN GALICIA
Respostas áenquisa do Ateneo de Madrid (1901-1902)

*ACTAS DE ROSALÍA DE CASTRO EOSEU TEMPO
Coedición coa Universidade de Santiago de Compostela.
(3Tomos)
* LOS NACIONALISMOS EN LA ESPAÑA DE LA SEGUNDA
REPÚBLICA
(Coedición con Siglo XXI, 1991)
*OTERO PEDRAYO NO PANORAMA LITERARIO DO
SÉCULO XX
(Actas Simposio)
* LINDEIROS DA GALEGUIDADE 1
*· LINDEIROS DA GALEGUIDADE 11

OBRAS EN PREPARACIÓN .

* OTERO PEORAYO EAXEOGRAFÍA DE GALICIA
* IDENTIDADE ETERRITORIO
* SEÑORES YCAMPESINOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Coedición con tditorial Crítica, 1991
(2Tomos)
COLECCIÓN DO PATRIMONIO ECOLÓXICO
*A NATUREZA AMEAZADA
(Xea, flora éfauna de Galicia en perigo)
rremio da Crítica Galega 1990.
Coord.: r. Díaz-fierros; r. Río Barja; t.Vieitez Cortizo.
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA

.

_ .

* CARTOGRAFÍA BÁSICA DA CIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
* ARQUITECTURA INSTITUCIONAL GALLEGA
*ALEJANDRO DE LA SOTA, ARQUITECTO

* HOMENAGEM AJOSEPH M. PIEL POR OCASIÁO DO SEU
85º ANIVERSARIO

.

·

* LIBRO DO CONCELLO DE SANTIAGO (1416·1422)
Angel Rodríguez González
*MINUTARIO NOTARIAL DE PONTEVEDRA (1433-1435)
Angel Rodríguez González, José Armas Castr o
* OS RÍOS GALEGOS
rrancisco Río Barja
*A LÍNGUA NAS FRANXAS OCCIDENTAIS DE ASTURIAS,
LEÓN EZAMORA
Xmé Rubal; Neves Arza; Daniel Veiga
* ATLAS DE VERTEBRADOS DE GALICIA
(2Tomos)
*EPIGRAFÍA LATINA (PROVINCIA DA CORUÑA)

EXPOSICIÓNS 1992

.

.

* GALICIA EAMÉRICA
* GALICIA TERRA NAI
* GALICIA, UNHA ARQUITECTURA CON RAICES

CONGRESOS 1992

.

* SEMINARIO SOBRE METODOLOXÍA DA ANTROPOLOXÍA
SOCIAL
Marzo, 1992
.
* INTERNACIONAL DE ANTROPOLOXÍA (IN MEMORIAN
BOUZA BREY)
Setembro

Migue! A. co-úlu García

Ci. _,J .... «:---.
F.AI:. . . ~

l.M.PllaAlllll'....
J.(.V. . . ~

* SOBRE ASITUACIÓN DA LÍNGUA
*O PARQUE NATURAL DOS ANCARES
*A IMPLANTACIÓN DO GALEGO NO ENSINO NAS
ZONAS GALEGO·FALANTES DE ASTURIAS, LEÓN E
ZAMORA

* AILÍADA
Versión galega de rvaristo de Sela.
*A ODISEA
Versión galega de tvaristo de Sela.
* CANCIOEIRO DA POESÍA CÉLTIGA
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·•O Governo
basco merca
Acenor

XOSÉ LOIS

11 Motores
Deutzera

O acorde basco-español
estabelece os mecanismos
de relación entre duas
administracións para a
negociación do futuro
plano industrial que terá
qüe aprobar Bruxelas.

unha gran
e~presa
"Motores Deutz era unha gran
empresa, tiña .un bon produto,
podía xerar beneficios, pero non
lle deron tempo", afirmou Xosé
Martínez Covelo, presidente de
Sodiga e antigo dire9tivo de
Barreras e o Grupo Alvarez, en
entrevista publicada o pasado 1O
de Maio por El Correo Gallego.

Sodiga era proprietária do 11 %
das.accións de Motores Deutz e
Barreras do 49%, antes de qué a
trasnacional alemana KH D se
fixera co total das accións ao
prezo de unha pe"seta cada.
"Cal é a razón pala que se
cerrou?", pergúntase Covelo.
"Para min, e claramente, é un
elemento externo o que produciu
iso. Caída do Muro de Berlín,
fusión das duas Alemañas (... )".
Covelo sinala que estas
circunstáncias incidiron en que
os alemáns non investisen os 5
mil milións previstos no Porriño.
"Este é o gran inconveniente,
aponta o director de Sodiga, das
empresas transnacionais nas
que os investimentos dependen
da conxuntura nacional de cada
país".
Até o momento non foi incoada
nengunha acción administrativa
contrae grupo alemánDeutz
MWM, polasresponsabilidades
contraídas co INI, Sodiga e
outros organismos públicos que
proporcionaron axudas á
transnacional xermana por valor
de 3 mil millóns de pesetas,
incluídos os terreas de alto valor
imobiliário en Porriño (ver A
Nosa Terra 481, O timo dos
alemáns).

O Governo de Gasteiz
fíxose cargo do sector de
Aceiros Especiais basco,
ao mercar catro plantas de
Acenor e tres de Forjanor,
· empresas que pretendía
pechar o Governo central.
Arzallus calificou a
operación "como arriscada,
pero útil para salvar o
·
aceiro do país".

.

\

O abastecimento de motores,
antes producidos por Barreras e
logo pola factoría de Porriño,
realízase agora en exclusiva
pelas factorías de Colónia e
Mannheim. Unha nota emitida
pola dirección da empresa alemá
o 5 de Abril de 1991 informaba
de que "a carga de traballo (en
Porriño) non era a prevista,
téndose producido elevadas
perdas". KHD-MWM informaba
tamén de ''ter cumprido
plenamente con todos os
compromisos adquiridos coa
administración española".+

llTese de
Biolóxicas
paralisada
A Universidade ten paralisada
desde hai 1O meses a tese
apresentada polo Catedrático e
presidente de Adega, Ramón
Varela, que versa sobre "A
deposición ácida por via húmida
nas zonas rurais da Galiza:
Ames e A Estrada".
Neste traballo doutoral Ramón

Varela trata de demonstrar a
existéncia de contaminación
ácida pala queima de lignitos nas
centrais térmicas.

Na Galiza, o Governo
galego, tamén de direitas
como o basco , sempre se
negou a constituir un grupo
empresarial próprio,
semellante ao que agora
puxo en marcha o governo
basca, para salvar as
empresas desmanteladas
por decisión
guvernamental. •

• Nova senténcia
sobra a parcela
da Cubela·
O Tribunal Superior de Xustiza da
Galiza anulou a licéncia concedida polo
Concello da Coruña a un centro
comercial na polémica parcela da
Cubela. Na mesma senténcia tamén se
sinala a nulidade da permuta realizada
entre o concello coruñés e a empresa
Superco.
A senténcia afirma que a edificabilidade
da parcela xa fora consumida toda ela
polo Corte Inglés, e que os cámbios
foron realizados fara da unidade de
actuación especial do plano.
A permuta destes terreas e a
construción dos dous centros
comerciais, foi un dos pontos máis
controvertidos da Xestión do alcalde
coruñés Francisco Vázquez, levando a
que impuxese querelas contra
informacións que denunciaban estas
ilegalidades, entre elas contra A NOSA
TERRA, que publicaba unha reportaxe
baixo o título de Paco permutas.+

Varela achácalle este retraso na
leitura á influéncia do profesor de
bioloxia Felipe Macias, que
traballa tamén na Xunta. O reitor
Villares prometeu tomar cartas
no asunto pero ainda non hai
resposta.+

• Movimento nas
Caixas galegas

• Eleicións
nas Filipin~s

Polos mesmos días que Caixa
Galicia anúncia a absorción
daCaixa Rural de León e
comezaba asi o que será a sua
"expansió"n· cara Madrid", as
caixas do Sul, Vigo, Ourense e
Pontevedra, .chegaban a un
acordo para funcionar cun centro
informático único que lles ·
abarate os custes de xestión.
Estas tres caixas rechazan a
integración e optan por chegar a
acordes para aterecer servizos
conxuntos, frente a Caixa Galicia
que está nunha etapa expansiva
mesmo no exterior.•

Miriam Defensor-Santiago e Fidel
Ramos semellan ser os máximos
contendentes a ocupar o cargo de
Presidente das Filipinas, segundo o
primeiro e lento recento de votos.
Daniel Garcia Ramos

•O

Supremo
anula o
no mea mento
de
García Ramos
como
maxistrado

O Tribunal Supremo
anulou a designación de
García Ramos para o
cargo de maxistrado do
Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza;
aducindo que·é
·
necesário que estes
acrediten os seus
méritos para seren
eleitos.O nomeamento
foi realizado hai tres
anos polo Consello Xeral
do, Poder Xudicial,
apresentándose unha
reclamación
por parte de Cesar
Alvarez.

Miriam Defensor avantaxa porunha
curta marxe ao candidato oficial, o ex
Xefe do Estado Maior, que contou co
apoio da ex presidenta, CorazónAquino,
entre rumores de que un sector do
exército está a preparar un golpe de
Estado para instalar a Ramos no poder
no cas.o de que saia derrotado.
A viúva do ditadar· Marcos, lmelda, que
tamén se apresentou aos comícios,
ocupaba neste recento o quinto pasto
entre os sete candidatos que
concorreron ás urnas.•

11-- Fo.lga do 28-M .
· Os sindicatos puxéronse de acordo na
Galiza para a convocatória de folga do
próximo 28 de Maio. O paro será de ·4
horas, dependendo das factorías e das
cidades, ainda qu~ se tratará de que
sexa pola mañá para potenciar as
manifestacións que terán lugar nas ·
principais povoacións. Ainda así os
sindicatos. teñen en canta que está moi
perta a outra folga xeral. No acorde
entra tamén seguir coas mobilización
específicas da Galiza, estando en
estudo a celebración dunha marcha a
Madrid ou Compo$tela.

a

• A Fonsagrada, centro experimental da Lei Corcuera
A Audiéncia Provincial de Lugo confirmou o auto de prisión de tres viciños da Fonsagrada detidos a raíz dos
incidentes acorridos á saída do último pleno da corporación. Ao mesmo tempo 22 viciños da localidade comezaron a recebar notificacións de infraccións administrativas enviadas polo Governo Civil de Lugo, no que
se considera como "centro experimental de aplicación da Lei Corcuera". Esta infracción que se lle achaca
aos viciños está contemplada no artigo 23, parágrafo ''g" da citada leí. Os viciños lévanse manifestando to- ·
· dos os días desde o Mércores 6 de Maio e a vila permanece en folga xeral, ainda que agora tomaron a deciu mentar as perdas. •
- sión de que os estabelecimentos abrirían durante média xornada para asi non a_

A senténcia, que non
entra a valorar os
Por outra banda, ·e tamén dentro do
méritos, básase en que
.. 28-M os sindicatos rebaten as
. García Ramos, home
·afirmacións do Presidente Felipe
comprometido coa
González en TVE o pasado Luns
cultura e coa língua
galegas, non especifica a . :·afirmando que faltou ·á verdade; entre
. as mentiras, contabilízanlle que sexa
disciplina de que foi
. no Estado español onde máis se gasta
profesor nen en que
por parado, forriecendo dados de
lugar exerceu de xuíz.
países como Dinamarca ou Bélxica
García Ramos pode ser
que gastan moito ·máis.•
·
·
designado outravolta. •

GALIZA E M NDO

. ..
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CELULOSAS

lndústria perde a paciéncia con Madrid pola demora dos proxectos de Eurogalicia e Papelga

·14 Xunta recoñece que non ten máis.obxectivo
industrial que a instalación de duas celulosas
• G. LUCA ·DE TENA

librarse dunha fábrica con esta
tecnoloxia .extremadamente dura, obsoleta e ·proibida por todas .
as lexislacións de meio ambiente ·
da CE agás a do Estado.

A Xunta está a presionar
ao Governo central para
que aprobe con urxéncia
as subvencións
solicitadas para a
instalación de duas
novas celulosas. A
conselleria de Industria
defende na Conferéncia
Industrial Forestal (CIF)
os proxectos de
Eurogalicia Forestal e
Papelga, cos que tiña un
compromiso prévio ás
eleicións autonómicas,
así como outras
celulosas "que se podan
presentar".

A "perda de papeis da Xunta, ao
lanzar chamamentos de urxéncia
ao Governo central pala autorización dunhas indústrias altamente contaminantes, chega na
encrucillada da pésima situación
dos mercados de pasta, coa recesión norteamericana agravada
nas últimas semanas polo envio
do exército a Califórnia. O con- ·
selleiro de Industria ameaz'a cun·-ha eventual deserción de Eurogalicia e Papelga se Madrid non
toma a urxehte decisión de subvencionar os proxectos . Pala
contra nada di da res·olución
pendente do IN/ acerca da instalación dunha fábrica de papel a
carón da Ence de P.ontevedra.
O Plan Forestal está deseñado en función da nstalación de celulosas

O Conselleiro de lndústria rompeü ·. na clausura da C/F o secretismo da Xunta sobre a instalación de fábricas de pasta e recoñeceu que presionaba con forza
sobre o governo Central para
que a Direc~ión de Incentivos
Rexionais (DIR) autorice os proxectos presentados para Narón
e As Pontes de García Rodriguez .. Ambas duas indústrias
acollerianse aos benefícios da
Zona Industrial en Declive polo
que reclaman cen mil millóns de
pesetas para a planta de As
Pontes e sesenta mil para a de
Narón . Para que estas subvencións poidan ser efectivas, precísase o acordo do Consello de
Ministros do Governo central.
A inquedanza do responsábel da
Conselleria ("xa é ben hora que o
Governo central tome unha determinación "), chega cando se
cumpren trinta meses de governo
do PP sen que a política de fomento industrial teña acadado
máis que unha empresa de tratamento de residuos de alta toxicidade, que será instalada en As
Somozas con capital maioritário
do Instituto Nacional de lndústria
(IN/) , dentro do plan estatal de
tratamento de resíduos sólidos.
A impoténcia da Conselleria de
Industria para facer avanzar os
modestos obxectivos de crecemento industrial da Xunta, tense
manifestado en repetidas situacións de tensión do titular do departamento con, ocasión de roldas de prensa. E ben coñecida a
frustración do responsábel da

Conselleria, que repete situacións dos anteriores governos,
ao comprobar que o IN/ ten ben
máis competéncias sobre a indústria galega do que o seu próprio departamento.

ARQUIVO

segunda residéncia durante o
greda a voces que a indústria a
mes de Nadal de 1989 senón
instalar a carón da central térmique non agachou en nengun moca de Endesa, non custa nen a
metade dos cen mil millóns de
mento que da eleición de Fraga
dependia o gran negócio da Eusubvención pública que espera
rogalicia en As Pontes. En meios
receber. Pala contra, calquera
da indústria papeleira é un se:- · governo de Europa pagaria por

Un plan forestal
á medida
Esta tensión acumulada tradúcese nunha progresiva reducción
dos obxectivos de política industrial da Xunta nos últimos meses. A instalación da fábrica de
As Pontes convértese en obxectivo prioritário. Outros departamentos da Xunta coma o de
Agricultura rematan apresuradamente o borrador dun Plan Forestal productivista que acae
perfectamente aos intereses do
KIO, grupo de investimentos de
Kuwait que posue o contml de
Eurogalicia. Desesperadamente,
procúrase non chegar ao remate
do mandato da Xunta con un
vertedoiro perigoso e automatizado (sen postas de traballo) por
toda realización industrial , ao
tempo que caen as cifras de emp reg o que Fraga atopara ao
asumir a Xunta en 1989.
Con todo, a situación do mercado internacional de pasta de papel non pode ser mais desfavorábel para os plans da sociedade
que preside José Maria Cuevas.
O actual presidente da patronal e
de Eurogalicia é un dos principais apoios da campaña electoral de Manuel Fraga. Cuevas
non só fixo de Santiago a sua
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A Comisión Galegá de Me.io
Ambiente, convocada pala conselleria da Presidéncia, aprobara o 22 de Marzo de .1991 ós
textos de declaración de ·impacto ambiental dos proxectos de
Papelga e Eurogalicia. Ambo$
informes ho_ubetan de experimentar'córrecións por non cumpriren as esixenc_
ias normativas
.do Estado, que están consideradas entre as -máis indulxentes
do mundo.
Agrava o carácter negativo dos
informes de impacto o feito de
seren estes encarregados palas
próprias empresas promotoras.
No caso da fábrica proposta para
As Pontes, Eurogalicia rectificou
por ·tres veces os dados fornecidos sobre a natureza dos vertidos previstos até lograr configurar un informe favorábel.
No derradeiro informe da consultora Jakko Poyry para Eurogalicia dise que a tecnoloxia de control ambiental da fábrica debería
mellorar. Ainda asi precisan que
"a construcción ·dunha fábrica de
pasta augas abaixo de A Pontés aumentará considerablemente os vertidos ( ... ) dos que se
descoñece o impacto". Este informe admitido pala Comisión
Galega de Meio Ambiente considérase un informe · de impacto
ambiental.

Ós estudos de impacto ambiental son encarregados palas próprias empresas
promotoras. Na imaxe entorno de Celulosas en Pontevedra

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

O informe de Papelga experimentou avatares semellantes e ainda
non deu solución a dous asuntos
básicos: o fornecemento de auga
e a saida dos vertidos.•
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Camilo Nogueira
'O nacionalismo democrático non se construe
nen ca permanente esquerdismo do PSG-EG, nen ca terceiromundismo do BNG'
sen embargo non
considera que esta
análise signifique "un
cámbio de pel do
PSG-EG. Non é que
nós cambiemos ou que
a esquerda deixe de
seresquerda,senón
que tratamos de
sumar, de ver que
outra xente tamén ten
lugar no proxecto".

•MANUEL VEIGA

"Nen coas teses de
permanente
esquerdismo do PSGEG, nen coas
terceiromundistas do
BNG, se pode ·
constru.ir o
nacionalismo
democrático", sinala
Camilo Nogueira, quen

mesmos sementamos". O lider
nacionalista sinala que "non se
pode ser alternativa ao PP situándose a mil quilómetros, por isa falo de facer fronteira con eles".

Camilo Nogueira recoñece "que
fracasamos na idea de sustituir
ao PSOE, non no programa, pero si na estratéxia, sen pretendelo presentamos unha opción para minorias".

Relanzar o proxecto
Nogueira considera que a refundación do Partido Galeguista "é
unha idea forza, unha proposta
de confluéncia". "As propostas de
Fraga, engade, son un avance e
un perigo. Non podemos deixar
que Fraga monopolice o galeguismo e que se faga proprietário do
noso campo, un terreo que nós

O secretário xeral, Domingo Merino, resposta, pala sua parte, á
desorientación que poideran provocar os sucesivos ou aparentes
cámbios de estratéxia do partido.
"Comprendo que hai xente que
pensa iso. Pero hai que distinguir entre a postura da organiza-

ción e a dun militante, por moi
destacado que este seña".
Segundo Merino "non hai ambiguidade no PSG-EG. Non se trata de desnaturalizar o proxecto,
senón de oferecer unha fórmula
merecedora de apoio".
Domingo Merino aponta tamén a
·coincidéncia con diversos sectores na necesidade de fornecer
unha "alternativa a Fraga dirixida
a toda a sociedade, non só aos
nacionalistas, que evite que o nacionalismo sega a ser marxinal". •

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

Os COiectivos ·da Mocidade ··
deciden coordinarse con Galiza Nova .
"lndependentemente da converxéncia con outras organizacións , o fundamental é a coordinación co BNG e con Galiza Nova", afirma Ramón Faraldo, portavoz dos Colectivos
da Mocidade do PSG-EG que
os pasados 9 e 1O de. Mai.o
celebraron a sua 111 Asambleá
en Cangas.
"Despois de vários descalabros

eleitorais, explica Faraldo, haj.a
tentación de integrarse neutras
forzas ou mesmo de dispersarse. O que reafirmamos nesta
asamblea foi a necesidade de
manter o naso proxecto de esquerda e nacionalista, analisando tamén algunhas das pautas
de política sectorial".
"Xuntos taremos unha nova nación" foi o lema desta convoca-

tória que reuniu a perta de médio cento de xovenes. Para Xosé Manuel Tato, representante
da mocidade na executiva do
partido, culmina un proceso de
renovación xeneracional. A problemática actual da xente nova
ven marcada polo Decretazo e
polo Corcuerazo que por unha
banda deixa aos xovenes sen
traballo e pala outra calificaos
de delincuentes".•

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

•

Domingo Merino e Camilo Nogueira

NEN UNITÁRIA NEN GALEGUISTA
LEllTER BEMBO
Hai 4 anos escrebin un comentário sobre
da esquerda. Conversión de cada un dos
a incongruéncia estratéxica do PSG-EG
dous ideoloxemas básicos (socialismo e
nacionalismo) en coartadas para xustificar
("Nen esquerda nen galega"; A Nosa Terra, 24-11-88). O que ali dicia (e que no · a non formación de alianzas en función da
seu momento non mereceu resposta nenprioridade do outro (op~sición ás ofertas
gunha por parte dos aludidos) está en cerunitárias do BNG naquel intre, fracaso da
converxéncia co PCG). Conceición do
ta medida asumido polo próprio partido,
partido como máquina eleitoral e homoloao recoñecer explicitamente o fracaso da
gación exterior como respaldo da própria
sua estratéxia, inda que sen renunciar á
sua identidade ideolóxica e programa. Daidentidade (coalición con EE) e como alquela rexeitaran con mais enerxia que
ternativa á .unidade nacionalista. Eliminanengun outro grupo as propostas unitárias
ción prática do compromiso de realizar o
do BNG, con ocasión das eleicións euroseu programa (en termos ideolóxicos estrictos), e redución das expectativas á prepeas. Hoxe, despois de recoñecer que
senza institucional.
aquel foi o comezo do ascenso do BNG e
do retroceso ou descalabro das demais
forzas nacionalistas, (porque o BNG "conPor acordes congresuais, declaracións
segue vender unidade"), parecen querer
públicas, contactos de diversas índole, ceemendar o erro pala vía de facer unha esas de amigos incluídas, ternos agora o seguinte deseño: E.G. renúncia a actuar co:..
pécie de BNG-2, quer dicer, "vender a
mesma marcadoria". Se for así, o elemenmo partido eleitoral, concentrando os seus
to comun ás duas fórmulas seria a atitude
esforzos na criazón dunha plataforma amde "concorréncia" co BNG, que leva apapla: Xa non é a unidade da esquerda narellada unha conceición cuase-mercantil
cionalista, senón do nacionalismo progreda confrontación política, da "oferta eleitosista e reformador. lsto abranxe, segundo
ral", da credibilidade e da audiéncia das
declaracións explícitas, até C.G. (mais recentemente: "até a fronteira con Fraga").
forzase dos líderes políticos.
A forma orgánica non é cuestión prioritáSe for así, o erro estratéxico é tan gordo
ria: poderia ser coalición, organización
unitária constituída nunha asamblea (quer
como o anterior, o retraso e dano inflixidos
dicer: tipo partido), ou a frente na que inao nacionalismo posibelmente menores
siste o BNG. O importante é o programa,
pero moi importantes, e en todo caso o
e que este sirva para impedir que Fraga
. prazo para se decatar do erro moitísimo
se apodere do espazo do nacionalismo de
menor: Estamos nos derradeiros meses
direita, ou do "galeguismo" ...
do aventureirismo partidário, da criación e
recomposición de siglas e combinacións,
A amplitude ideolóxica é (cando menos
dentro do nacionalismo. Non hai catro
pota direita) a mesma que tenciona o BNG
anos, non hai sequer un.
e que de feito xa ten: Na fronteira con Fraga, no que a modelo social se refire (non
Tratarei de expoñer o tema do xeito mais
na ambiguidade ·entre nacionalismo e· resintético posíbel:
Os elementos salientábeis da estratéxia
de E.G. desde a sua fundación até o pasado Congreso eran: non preferéncia entre o obxectivo socialista e o obxectivo nacionalista, polo tanto caréncia de prioridades capaces de definir unha política de
alianzas. Renúncia, asi xustificada, á unidade do nacionalismo, e tamén á unidade

O

xionalismo), está unha parte do PNG-PG.
E foi a própria UPG a que declarou no seu
Congreso que as portas do BNG están
abertas para Coalición Galega se opta claramente pala autodeterminación. A forma
organizativa pode ser a do BNG (non hai
pois total coincidéncia pero si compatibilidade); e en canto a un programa que exprese a vontade de se converter en alternativa de governo a curto prazo, inda que
E.G. prefira crer que o BNG é incapaz de
chegar a certos aspectos do pragmatismo
político (co prexuízo de que constitue o nacionalismo asilvestrado, que está usurpando o espazo correspondente a un PSGE.G. civilizado), é unha necesidade que o
BNG sinte, que certos grupos e cualificados líderes consideran como obxectivo a
abordar na próxima asamblea, quer dicer,
antes da vindeir acita eleitoral. A disposi. ción a traballar nese eido xa se amosou
con várias iniciativas parlamentárias, por
exemplo as "Medidas urxentes ... ", ou o
proxecto de Instituto de Crédito Galega,
apresentado por X.M. Beiras xunto cunha
persoa tan pouco sospeitosa de vocación
de marxinalidade como Carlos Mella (esta
proposta é recollida na Ponéncia que un
grupo de estudo empresarial apresenta ao
próximo Congreso do PNG).
Quer dicer que o que Camilo Nogueira e o
PSG-EG din que compre facer, ou xa é o
BNG, ou o BNG está no camiño desde hai
algun tempo. A cuestión entón é: esta situación obxectiva permite unha negociación razoábel e sen perdedores, ou vai
conducir á criazón, insitindo e salientando
as dificuldades do acorde, dunha nova
plataforma? Plataforma que se podería
chamar (digo pala insisténcia con que se

que Camilo Nogueira e o PSG-EG din que
compre facer, ou xa é o BNG, ou o BNG
está no camiño desde hai algun tempo

menciona) Unidade Galega, ou algo que
tivese a expresión "galeguista" ou a sigla
ou compoñente de sigla PG ...
Está o PSG-PG aprendendo a lición da
prioridade do nacionalismo e da sua necesária unidade? Ou despois de recoñecer o
seu erro estratéxico van cair na simpleza de
fa(;t3r un BNG-2 para concorrer co orixinal?
O ano pasado o PSG-EG, dentro desta situación de confrontación co BNG, cele brou o 25 de Xullo "unitariamente" coa
FPG e mais unha pantasma política chamada PG: Aquilo foi a unidade do PSGEG cun grupo escindido do BNG como
resposta ao curso unitário deste (iniciado
con motivo das eleicións europeas en
1988) e outro escindido do PNG por non
aceitar a liña unitária que conduciu á integración no BNG. Era a unidade dos antiunitários. Poderian ser estas pezas dun
novo proxecto nacionalista "unitário e am plo", quizá engadíndolle Esquerda Unida?
Ou tenciona EG ocupar o "espazo" que
deixa a frustración de CG, sen dexergar
que a frustración é a consecuéncia da inexisténcia de tal "espazo de centro"?
Permitiríame recomendarlle aos que recoñecen teren sido maos estrategas avaliar
con prudéncia as suas posibilidades nese
eido, tamén agora, e evitar aventuras que
esta vez serian seguramente sen retorno.
Tal aventura, se as cousas van por onde
hai tantos indícios, non teria nada de unitária, e non teria nada de galeguista, se
galeguista debe facer referéncia á prioridade e unidade do nacionalismo, que era
o cerne do PG de Castelao e Bóveda.
Se se trata doutra resonáncia, a que remite a R. Piñeiro, non hai nada que dicer: Unha via media entre nacionalismo
e rexionalismo ten o mesmo futuro que
o outro defuncionado "centrismo", e os
experimentos feitos en base á resurrección artificiosa, ou alevosa, de siglas honorábeis xa fixeron ou desfixeron todo o
que podian_.•
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PELEGRIN ESTA EN SEVILLA
Pelegrín tróuxose a Sevilla o máis representativo do
recuncho máis fermoso de España: A súa Industria, o seu
Deseño, a súa Arte, Gastronomía, Pesca, Turismo ... , e
sobre todo o seu XACOBEO '93, o Ano Santo en que
millóns de peregrinos visitarán Galicia.
Galicia preparo xa o seu .XACOBEO '93.

Vén a descubrilo.
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Comisionado Director do V Centenario

PATROCINADORES: CITROEN - FINSA - COREN- PESCANOVA

PAVILLON DE GALICIA
EXPO '92

REDE GALEGA DE LOITA CONTRA APOBREZA

OS ESQUECIDOS UNIDOS, Al CANDO SE VOLVAN!
RAMoN MUÑIZ

Semella xa unha obviedape, dicer que o sistema capitalista imperante se basa nunha
desigual distribución da renda, proveniente
dunhas relacións sociais de producción inxustas que tan que uns gañen máis a costa
de que outros receban menos. Mais, estas
relacións, ainda que contraditórias danse
dun xeito integrado como parte que son dun
mesmo·fenómeno social no que capital e traballo necesítanse mutuamente conformando
un sistema á vez que conflitivo, vertebrado.
O sistema xera unha série de institucións
que permiten non só que funcione senón tamén que se emarque no obxectivo do benestar social dundamentado nunha "desigualdade vivíbel", quer dicer nunha sociedade na que, apesar de que uns vivan mellar

que outros, todos acaden unha vida digna,
para o cal é imprescindíbel a consecución
do pleno emprego, estábel e con salários
adecuados a unhas necesidades, sempre difíceis de precisar.
Non obstante, o afán d~predador do capital
reconvertido en mono-oligopolista e transnacional, a sua desmesurada ánsia de enriquecimento sen importar as consecuéncias, orixinou actuacións, medidas e decisións que
provocaron profundas transformacións nas
estruturas de produción e por conseguinte
nas relacións sociais derivadas das mesmas, o que deu lugar a cámbios esenciais
nas estruturas sociais, rachándose a liña divisória da coesión social para penetrar no
mundo da marxinación. ~.

1

Emerxeron, deste xeito, novas categorias sociais co denominador comun da probreza e a
exclusión, desprazadas tora dos benefícios e
direitos que o sistema ofertaba, ao tempo que,
tamén, colectividades nacionais e territoriais
sofrian, coma tais, desta nova situación.

nadas fundidos no desarraigo, de traballo sumerxido, de labregos cun futuro incerto, de
mariñeiros sen rumo e sen posibilidades, de
vellos na inseguridade e de persoas con handicaps, toxicomanias, SIDA, etc., na desesperanza e na discriminación.

Resulta complexo precisar o umbral da pobreza, o enfoque por sectores de povoación
ou por problemáticas e o enfoque estatístico
que ten delimitado 55 millóns de . pobres na
CE, non deixan de ter as suas limitacións, pero o que é perfeitamente observábel é a existéncia de numerosos xóvenes desempregados, de famílias monoparentais no desamparo, de minorías étnicas habitando en chabolas, de imigrantes sometidos a vexacións, de
emigrantes sen retorno e de emigrantes retor-

Os mecanismos de protección social, estabelecidos para paliar situacións residuais, víronse desbordados polo indubidábel incremento
da marxinación nestes últimos anos, tendo co- ·
mo un dos seus efeitos o aumento do déficit
público que agora ó governo ve obrigatório reducir precisamente, e sobretodo, a costa das
prestacións sociais, deixando ás capas máis
desfavorecidas nunha maior vulnerabilidada.

/
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Pala sua banda, os acordos de Maastricht veñen demonstrar que esa parte de povoación marxinada non é prioritária para
os propósitos da CE ao non introducir a
loita contra a pobreza e a exclusión como obxectivo da Unión Europea senón
relegalo ao ámbito da política social. A
eliminación da pobreza e, xa que logo,
o acadar unha vida digna sen discriminación, ségue sen ser considerado como un direito fundamental das persoas.
Neste contexto, surxe a Rede Europea
de Loita contra a Pobreza (EAPN.-European Anti-Poverty Network}, conformada
por O.N.G.s de todos os estados membros da CE que, partindo duns acordes
xerais nos que se sinalan que a pobreza
non é unha desgrácia individual produto
da casualidade senón que se orixina e
afecta a grupos específicos de povoación e que a pobreza non é some11te un
problema económico senón que ten un
carácter multi-dimensional, estrutural e
relativo, marcan como obxectivos:
- Converterse nun Grupo de presión
europeu polo fin da marxinación.
- Influir e intervir nos programas europeus de loita contra a pobreza.
- Coadxuvar ao cámbio de estrutu ras
sociais, políticas e económicas cau santes da pobreza.
- Introducir a eliminación da pobreza
como direito democrático fundamental .
- Fomentar e potenciar os grupos
de loita contra a pobreza e a excl usión social.
- Manter unha crítica permanente contra a pobreza e a exclusión social.
- Acadar a participación dos grupos
marxinados.

INAUGURACION DO CENTRO CULTURAL
"AS TORRES" en SANTA·CRUZ
-

-

-

-

-

-

A PARTIR DAS 12 DA MAÑÁ > EXPOSICIÓNS:
•ARTESANÍA
•FOTOGRAFÍA ANTIGA
•VIDEOS ETNOGRÁFICOS
5:00 DA TARDE >
•INAUGURACIÓN DO CENTRO CULTURAL "AS
TORRES" e AULA DA TERCEIRA ll~ADE.
6:00 DA TARDE >
•ACTUACIÓN DO GRUPO DE BAILE E GAITAS DA
A.V.V. "SANTAIA" de SANTA-CRUZ.
6:30 DA TARDE >
•ACTUACIÓN DAS PANDERETEIRAS "A RÍA" da
A.V.V. "A RÍA" de PERILLO
8:00 DA TARDE >
•CONCERTO DO GRUPO FOLC "A QUENLLA"
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

· CONCELLO DE OLEIROS

Estes fins comportan aGtuacións en relación ao emprego, á vivencia, ao ingreso mínimo garantido para todos os
cidadáns, á participación , ao traballo
integrado, á solidariedade entre os
grupos afectados, á loita contra a discriminación , á formación e á educación e outras.
A Rede Europea ten a sua expresión
no Estado español na Rede estatal de
loita contra a pobreza e a exclusión social en fase de constitución.
Neste proceso inclúese a Rede Galega
de loita contra a exclusión social que
despois de várias xornadas de debate
terá a sua formalización na Asamblea
que se celebrará o próximo dia 7 de
Xuño en Santiago no edifício da EGAP
e como colofón á realización duns encontros sobre a pobreza nos que diversos especialistas expoñerán os seus
critérios sobre esta cuestión.
Resulta de gran importáncia que as
ONGs galegas teñan presenza na rede europea, entre outras causas para
que os nasos problemas específicos
sexan coñecidos no exterior e non
quedar fara dos programas de loita
contra a pobreza aos que se podan
acceder sen exclusivismos ·dé nengun
tipo, asi como para ser partícipes das
metas que se perseguen.
Estas razóns deberían ser dabondo
para que todas as organizacións civis
e persoas que teñan nas suas perspectivas de traballo a solidariedade
humana acudan a participar nesta
Asemblea constituinte e se integren de
pleno direito na Rede Galega de loita
contra a exclusión social.•

AEUROPA DE MAASTRICH
Kohl pergúntase se non estarán vivindo por riba das posibilidades

A excesiva expansión económica

debilita o ·.

alemán

• FERNANDO CARBALLA

Tras 11 dias de folga, os
traballadores dos servizos
públicos alemáns lograron
o pasado Venres o
aumento salarial do· 5,4 %
que viñan reclamando nas
suas negociacións co
governo federal. Antes do
conflito , un laudo arbitral
estipulara un incremento
deste mesmo montante
que a central sindical única
aceitara, pero non o
Ministério do Interior,
representante da
administración nas
negociacións. Despois da
taiga vitoriosa, Kohl ten
que enfrentarse agora coa
anunciada polos
traballadores da indústria,
unha poderosa
organización con catre
millóns de afiliados que
representan a toda a forza
produtiva da economia
alemá.
Os custes da absorción da ex
ROA , xunto coa crise-reces ión
mundial , están pondo en cuestión a continuidade da Alemaña
como indiscutíbel e case único
motor da econom ia europea e,
xunto co Xapón , do capitalismo
mundial. Cun crecimento sostido

é capaz de dicer, como fai en
declaracións á revista norteamericana Business Week [datada 18.05.92], e a despeito do
matiz propagandístico, que é
bon perguntarse se os alemáns
non estarán vivendo por riba
dos seus próprios meios, non
se pode menos que constatar
unha diferéncia entre este talante político e o alegre reaganismo estado-unidense da última década. A expansión aparente dos EEUU foi a cost a
dunha economia da débeda, de
eufória consumidora, cuxas graves consecuéncias , mesmo a
insurrección de Califórnia , se
están a pagar cunha crise de
enormes proporcións.

Manifestación de folguistas en Hamburgo

BECK/ACTION PRESS

durante dez anos , capacidade industrial e tecnolóxica sobradas ,
poténcia exportadora sen lím ites
e unha sólida posición financeira
interior e exterior, o poder alemán para estabelecer un lideraz:.
go na Europa parecía eterno.

extranxeiro , e con moitísima diferéncia, en todos os sectores económicos en Hungria, Checoslováquia, Polónia, repúblicas bálticas, CE I, e tamén o gran apoio
político a Eslovénia e Croácia na
sua independéncia.

Contado, a subestimación -voluntarista- das dificuldades da·
incorporación da Alemaña do
Leste á nación reunificada e a
extensión estratéxica dos conglomerados xermanos a todos os
países do antigo bloco socialista
pasan agora a factura. Vexamos:
Alemaña é o primeiro investidor

Poderíase deducir que estamos
perante a vella história do expans ion is m o alemán, pero seria
máis axeitado falarmos do domínio de futuros mercados solventes nunha economia hipotética
de intercámbios continentais fluídos a todas as escalas. Dada a
comprobada interrelación entre

Aldraxes de Bush
despois da queillla
"As cidades de Norteamérica necesitan axuda, como
abando puidemos ver polo que aconteceu en Los
Angeles" -di o editorial do diário The New York Times
na sua edición de 7 de Maio. "Pero polo de agora,
George Bush non lles está a ofrecer máis que aldraxes
gratuitos. Cando a Casa Branca· di que os programas
de asisténcia social dos 60 e 70 foron a espoleta da
revolta californiana, falta á verdade. As evidéncias
están para todo o que honradamente as queira ver: a
Guerra contra a Pobreza de Johnson baixou case á
metade a indixéncia, sobre todos nos vellos. No canto
de loitar contra a pobreza, Reagan e Bush loitaron
contra os programas contra a pobreza. Aplicaron cortes
drásticos na asisténcia federal urbana. Nos 80 de Bush
e Reagan, os indicativos de pobreza medraron e
consolidáronse".

os grandes grupos industriais
alemáns e o próprio Estado -as
estratéxias económicas adoitan
a ser deseñadas de acorde entre
os intereses nacionais e os dos
konzern- o corolário político de
control sobre esta imensa área
de influéncia económica seria fácil de inferir. Pero nen a situación
mundial é a dos anos 30, nen
nengun cidadán europeu, mesmo alemán , está disposto a aturar un IV Reich.

Cálculos previsores
Cando un chanceler como Kohl

Spike Lee
contárao antes
O director Spike Lee tala no diário francés Liberation de
9 de Maio co xornalista Edouard Waintrop. "A película Do
the Right Thing (fai o que che compre) baseábase en
feítos reais. Houbera xa rifas coma a que eu amasaba,
con po!icias que matan ou torturan sen que nada lles
pase. E o que pasou en Los Angeles, máis ou menos.
Pero neste caso, por primeira vez, o delito foi gravado en
vídeo. Veuno todo o mundo. Mesmo o meu amigo Steve
Wonder, que é negro. A administración e a Xustiza
norteamericanas son reviradas e racistas. Todo está
amañado para que non fallen contra un policia. Primeiro
pasaron o proceso do condad,o de Los Angeles a Simi
Valley, onde non hai negros. E unha vila conservadora na
que viven moitos policias. Non habia negro nengun para o
xurado. Só un asiático. A senténcia estaba cantada. O
que amosa esta senténcia e en Norteamérica os negros
non poden confiar na xustiza".

O

rapé

"Se a administración de Bush levase razón, a
evisceración dos programas sociais non ·teria producido
o mal que agora vemos . Que llelo digan senón aos
alcaldes da nación. A sua única esperanza era que o
No Newsweek de 11 de Maio, Chuck D, do conxunto
Presidente non mirase os acontecementos polo filtro
Public Enemy di que o rap é a emisora de que carecen os
dos prexuícios políticos. (... )As partidas de axuda para
negros norteamericanos. Dentro do mesmo artigo,
a povoación urbana marxinada baixaron nun 60 por
asinado por John Leland , inclúese unha reproducción
cento desde 1981. A participación das cidades nos
orzamentos federais baixou do 18 por cento en 1980 ao· dunha letra dos NWA de Compton, en Califórnia, titulada
A Policía: "A poli coida/ que ten licéncia /para liquidar I
6,4 por cento en 1990. Xusto no momento en que o
pero heime levar /un poli por diante/ que felicidade."
SIDA e o crack reclamaban axudas a mancheas. (... )
Os pobres ,. os enfermos e os desamparados non son
exclusivamente producto de Nova lorque, Los Angeles,
Detroit ou Chicago. Son pobres, enfermos e
desamparados de Norteamérica. Dunha Norteamérica
O semanário Der Spiegel, na edición do 4 de Maio
que durante os anos de Bush e Reagan esquecera a
publica unha ampla entrevista co canceller de exteriores
responsabilidade colectiva que tiña con eles".

a emisora dos negros

Gensher pede cámbios

Incluso as medidas conxuntu rais , diante dos síntomas de
alarma económica, son radicalmente diferentes. Se o governo
. alemán eleva os tipos de interese , o banco central norte-americano redúceos a níveis ínfimos.
Ainda que a longo prazo son
case idénticos (7 ,6 % nos USA,
8 % na Alemaña), as necesidades de capital das empresas
americanas son imensamente
maiores do que as alemás . E o
sistema bancário dos EEUU
non ten ponto de comparación ,
en saúde e solvéncia , co xermano. Só por indicadores , as
famílias alemás teñen un índ ice
de aforro, e as americanas nada máis que de débeda. Ao fi n
e ao cabo a tarxeta de crédito
era praticamente descoñecida
como meio de ·pago na Repúbl ica federal.•

d~misionário

do governo Kohl, Hans Dietrich Gensher.
"E necesário -di o ex-ministro- un cámbio importante no
xeito de pensar e de actuar. A miña decisión é un sinal
ao canceller Kohl e a todas as forzas políticas tanto no
Governo como na oposición de que é necesário actuar
con moita máis decisión pra solucionar os retos da
reunificacion interna. Como é universalmente
recoñecido, a externa foi executada de forma impecábel.
Pero non se pode dic~r o mesmo da interna. Non
podemos segui~ asi. E preciso admitir que completar a
unidade vai costar grandes sacrifícios no Leste".

A censura a Saramago

vista desde Lisboa
A decisión do sub-secretário de Cultura do Governo de
Lisboa, Sousa Lara, de retirar da lista de candidatos ao
Prémio Literário Europeu a última novela de José
Saramago, ten levantado prote$tas en todo o mundo.
Sousa Lara declarara no seu momento que "o livro
ataca princípios que tem a ver com o· património
religioso dos cristaos e, portante, longe de unir aos
portugueses , desunia-os". Nun comentário editorial, o
semanário Expresso de 2 de Maio lembra que despois
da desaparición do Santo Ofício e do salazarismo, a
única censura coñecida é a que pratica diariamente a
emisora católica Radio Renascen9a. No mesmo
semanário, Saramago contesta a preguntas de Clara
Ferreira Alves sobre a exclusión. "O que me doi explica
o autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo- nao é
um Sousa Lara riscar-me; é que estas coisas possam
continuar a acontecer em Portugal. E nao é a primeira
vez". Clara Ferreira arremete contra "um país
desinstruído e semianalfabeto que comega agora a
levantar-se do Chao, que perdeu hábitos de intervern;ao
nao politizados, que po_
sui urna academia obsoleta que
nao protege aos seus rebeldes mas aos seus submisos ,
um país onde a polémica intelectual nao ultrapassa a ·
discussao do subsídio (... )"•

QDESMANTELAMENTO DO AGRO

AGRICULTURA: UNHA BOA ALTERNATIVA
MAR.CELO

CAsmo

Tradicionalmente a agricultura basouse
nun profundo respeito pela terra, non por
unha cuestión ideolóxica ou romántica,
senón porque era o único xeito de que a
terra producise. Había unha especie de
complicidade entre home e terra que producía un equilíbrio.
A agricultura era ·Un proceso endóxeno
que tiña como fundamento o respeito pala
terra, polos micro-organismos do solo especialmente, procurando estimulalos para
que estes nos desen o seu froito de forma
continuada no tempo. Facíase isto intuitivamente pois os coñecimentos científicos
non eran suficientes para razonar as pautas de actuación.
A investigación agrária debería facerse
tendo como base a agricultura tradicional,
razoando as suas técnicas (tan variadas
como o clima ou o tipo de solo, pero cun
fondo comun a todas elas) e procurar a
mellara sen romper o equilíbrio criado no
espazo rural. Sen embargo a realidade foi
ben diferente, encamiñada a substituir a
función dos micro-organismos do solo e
mais concretamente dos seus produtos
por outros obtidos cun custe irracional de
enerxia, e asi nas producións "avanzadas"
esterilízase o solo porque os micro-organismos que antes constituían os motores
da agricultura, hoxe non son necesários, e
son incluso perxudiciais como consecuéncia do desequilíbrio.
As consecuéncias deste proceso son· ben
tranxíbeis, por unha parte a disminución
da calidade dos alimentos en comparanza
cos procedentes da agricultura tradicional,
calidade referida tanto a poder alimentício
como desde o punto de vista da saúde;
por outro lado mono-cultivos, cos que xa
non se pode talar de equilíbrio; ademais
isto provocou unha super-especialización
do agricultor que hoxe só se dedica a aplicar a receita que sumistran as multinacionais químicas: tanto de Nitróxeno tanto de
Potásio, tanto de insecticida, en tales prazos, etc. E xa está, un produto que se
chama, por exemplo: iogurt, pero que
pouco ten a ver coa definición de iogurt xa
que o número de elementos estraños
(chámanse colorantes, conservantes,
edulcorantes, etc.) que son os que producen o valor engadido son maioritários con
respeito ao leite e fermentos que é do que
debe estar feito un iogurt.

Paradoxicamente
canto máis mellaran as
comunicacións, máis
se sofistican os
métodos de
conservación

XURXO LOBATO

sociedade do ócio na que se ten máis
tempo libre extra-laboral, que ben poderia
empregarse por exemplo en cociñar suculentos pratos, pero a realidade demonstra
que cada vez se consume máis comida
rápida (coñecida como "comida lixo") e tamén pratos pre-cociñados para quentar e
comer. Dous paradoxos difíceis de entender pero reais. Talvez o segredo sexa o
famoso "valor engadido".
Se o consumidor sai perxudicado, que
irnos dicer do agricultor que nos últimos
tempos pode afirmarse que é unha espécie en vias de extinción con máis propriedade, especie a extinguir. Porque co método de produción á receita precíanse menos persoas que pensen e decidan. No
caso concreto da Galiza, onde o 35% da
povoación activa está no sector agrário,
xa ninguén pon en dúbida que para sair
da crise é condición indispensábel rebaixar notabelmente esa porcentaxe. Pero o
caso é que nos EE.UU., que cantan co
1,5% da povoación no sector agrário tamén están en crise, e no prazo de oito
anos pretenden reducir esa cifra á metade
(a comparanza é porque camiñamos con
firmeza cara o "american way of lite"). Non
hai moitos dias aparecía unha notícia nos
xornais na que se comentaba que cantantes famosos (Paul Simon entre eles) estaban a dar concertos benéficos en favor
dos agricultores U.S.A. porque tiñan problemas financeiros. Na Galiza ainda non
estamos tan mal, non se mobilizaron Milladoiro nen Os Resentidos para axudar
aos pobres marxinados, pero que vaian
atinando porque a este paso non tardará.

En canto aos produtos frescos, considerando como tales os que non sofren transformación (polo menos aparente) non es- taria de máis que levasen unha etiqueta
na que figurase a composicón da receita
química utilizada na elaboración, así como a data de colleita e os produtos utilizados na sua conservación e maduración,
Polo que parece a redución da povoaseria unha información esixíbel polo conción agrária é unha cuestión tendente a
sumidor e probabelmetne cambiarían moique no futuro o único agricultor do país
tas causas.
sexa o eonselleiro e uns cantos obreiros
especializados.
Paradoxicamente canto mais melloran as
comunicacións, sendo posíbel, mercé a
Frente ao-modelo de agricultura produtiisto, levar produtos frescos moi lonxe do
vista actual está tendo cada vez máis aulugar de produción, máis se sofistican os
xe a chamada agricultura orgánica, biolóméjtodos de conservación pouco recoxica, ecolóxica, biodinámica, etc. (ainda
mendábeis para a saúde e máis hábito hai
non hai consenso sobre como denominade consumir produtos que· se conservan
la) que ben pensado deberia chamarse
por un longo prazo de tempo. Outro parasimplesmente agricultura e os seus produdoxo é que, parece ser que estamos na
tos levar como distintivo: produto proce-

dente da agricultura, diferenciándose así
dos outros produtos que proveñen das indústrias agro-alimentárias ou indústrias
alimentárias, xa que o modelo produtivista
segue critérios puramente industriais.

Até hai moi poucos anos na Galiza praticabase a agricultura, sen embargo adoptouse o modelo produtivista sen pensar
moito nas consecuéncias e aproveitando
escasametne os coñecimentos da agricultura tradicional, non se deseñou un modelo próprio de agricultura, simplesmente se
calcaron modelos vixentes neutras latitudes e xa en crise probabelmente.
Outro paradoxo máis un é que os países
máis danados por unha agricultura intensiva é onde mais sensibilizados están, e onde máis explotación se están reconvertnedo á agricultura. Na Galiza este proceso
seria moito maisdoado e un xeito de atallar camiño e desmarcarnos así das producións excedentárias. pero para isto precísase vontade, sobretodo dos que teñen a
tixola polo mango, e a definición dun modelo agrário próprio. Non podemos seguir
na carreira agonizante detrás da Europa
intentando "modernizarnos" e cometendo
os seus mesmos erres.

Nos EE.UU., que contan
co 1,5 % da povqación
no .sector agrário
tamén están en crise

enterro, debe decidir que tipo de procedéncia se quer para os alimentos e que tipo de protección para o meio ambiente.
A crítica máis esgrimida contra os produtos da agricultura é a de menores rendimentos e maior custe dos produtos. Hai
experiéncias que demonstran a paridade
de produto neto para o agricultor en diferentes sectores. En canto aos prezos para o consumidor, é evidente que non vale o mesmo un Kg. de mazás cun 10%
de matéria seca, que outro Kg. cun 20%
de M.S., xa que un ten o dobre de valor
alimentício. Haberia que considerar tamén o custe que producen os desequilíbrios nutricionais na povoación, troito en
parte dunha publicidade enganosa para
a introdución do "valor engadido", e como non o custe dos excedentes de produci6n retlectido no destino do 60% do
orzamento da e.E.E.

A nível de e.E.E., as liñas mestras da
P.A.e. son claras e tan avanzar a agricultura a paso firme cara o tipo de indústria
alimentária. Os problemas que cria este
xeito de producir, e cando a evidéncia non
permite outra cousa, son recoñecidos e
sobre o papel propóñense medidas para
palialas, mais son simples parches, non
se toman medidas eficientes que solucionen os problemas nas suas raíces. E as
decisións que se toman para a protección
do meio, para disminuir a superfície cultivada co fin de non criar máis excedentes,
para aminorar a perda de renda dos agricultores, etc. crian un desánimo no campo, que produce un envellecemento da
povoación, por falta de perspectivas para
a xente nova, que tan do rural un lugar esclerótico que nos lembra as reservas criadas polos americanos para tranquilizar a
conciéncia na extinción dos índios.

E non se debe esquecer que unha agricultura semente pode cambiar na medida en
que se lle permita seguir funcionando.•

A sociedade en xeral tamén ten vela neste

MARCEW CASfRO é Enxeñeiro Técnico Agrícola

A agricultura non é vítima do seu próprio
éxito, senón do seu fracaso, tan revelador
que até lle usurparon o nome.
O agricultor galega, na situación actual,
ainda ten moito poder, que reside no seu
voto e na sua organización e debe ser capaz de valorar debidamente o seu voto,
non utilizalo para arranxar causas miúdas
xa que disto especialmente depende a
sua sobrevivéncia.

ANOVA ORDE INTERNACIONAL
Os Estados Unidos recoñecen que a sua estratéxia no Salvador fracasou

A FMLN converterase nun partido político,
pésie ao.temor á 11 propaganda suxa 11
•M.V.

O discurso do histórico comandante da FMLN e vello comunista, Jorgé Shafick Handal, despois da sinatura dos acordos de
paz no castelo mexicano de
Chapultepec, apontaba a "innovación" que estes supuñan e
como eran observados con esperanza en todos os continentes. Handal recoñecia tamén
que os acordes estaban ai nda
"cruzados de dúbidas e interrogantes".
As acusacións mútuas entre
exército e guerrilla, culpándose
uns aos outros de non querer
entregar as armas, amosou estes últimos dias esas dificuldades. A guerrilla acusa ao exército e á policia de mudar o nome e
o uniforme pero non o contido . O
governo acusa á guerrilla de incu mpi ir os prazos de entrega
das armas.
Pero o proceso que o 16 de Xaneiro sacou a milleiros de persoas ás ruas de San Salvador ás
festas "en honor da Paz" parece
continuar. A Comandáncia Xeneral da FMLN desapareceu. No
seu lugar constituese a Direción
Política Nacional da FMLN.
O Comandante Ramon Medrana
afirma, por exemplo, que está
disposto a esquecer e a reconciliarse "mália que o exército matou á miña compañeira de vida,
Jannette Samour, tamén comandanta da FMLN, capturada pola
Terceira Brigada".
A FMLN convertirase con probabilidade nun partido político. "Pero non nun partido tradicional ,
afirma Medrana. Nós non seremos un partido verticalista. Criticamos esa forma de manterse
sempre os mesmos na direción
dos partidos clásicos".

O comandante guerrilleiro afirma que non sabe se a FM LN se
presentará ás eleicións de 1994
con ese nome ou con outro e
que ten medo ás sabotaxes que
poida preparar o governo ou o
grupo Arena . "Agardamas que
non se faga propaganda suxa",
sinala.
Non só o desarme é un ponto de
conflito. Tamén á amnistía. "A
impunidade non é o précio da reconciliación" sinala a Comisión
de Dereitos Humanos de El Salvador. "Pretender aproveitar o
marco dunha Amnistía, afirma
este colectivo, para favorecer
aos culpábeis do asesinato de
seis sacerdotes xesuitas en
1989, por exemplo, resulta totalmente improcedente".
Debate Nacional pota Paz, ao
tempo que define a guerra pasada "como último recurso", dado
que ''todo o que non pertencese
á estrutura dominante foi acusado de subversivo ou comunista",
di que ,"a democrácia non é só
votar. E tamén ter as condicións
sociais, económicas e políticas
que permitan elaborar ou apoiar
conscenJemente un proxecto histórico. E ter as condicións e a
conciéncia para votar".

Os Estados Unidos
recoñecen o fracaso
Un estudo financiado polo departamento de defensa norteamericano destacou que a estratéxia de contrainsurxéncia estadounidense na guerra civil de 12
anos en El Salvador, "fracasou"
pésie a que o monto investido
neste país acadou case 6.000

millóns de dólares. A cifra recoñecida até agora era de 4.500
millóns.
Somente cando os Estados Unidos perderon o interés en El Salvador logo do fin da guerra fria fíxose evidente o recorte da axuda
ao país centroamericano.
Benjamin Schwarz, da corpora-

ción Rand de Califórnia, autora
Durante doce anos os norteamedo informe, afirma que "o goverricanos procuraron a vitória contra os insurxentes mediante "unno norteamericano nunca aclaha combinación de medidas milirou en público os seus obxetitares e reformistas". "Sen embarvos reais en El Salvador". Na
go, sinala Schwarz, até hai pousua opinión e pésie a que tanto
co o réxime rexeitou , diluiu ou
Ronald Reagan como George
Bush insistiron en que desexa- . distorsionou, as suxeréncias para reformar as Forzas Armadas ,
ban un acordo político, "Wasredestribuir a terra e democratihington non parecia buscar un
- zar a vida política".+
compromiso até 1990".
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AGRESIÓN ÁMULLER EXUSTIZA

José Augusto de Vega Ruizforma parte da carreira xudi-.
cial desde hai 38 anos. F-oi
Maxistrado de várias Audiéncias e Vocal do Canse.He · Xeral do Poder Xudicial. · Na actualidade é Maxistrado da Sá
Segunda do Tribunal Supremo. No seu labor xurfdico e de reflexión

amosou unha sensibilidade
inabitual cara ás diversas
agresións que comunmente
padecen as mulleres. Entre as
suas obras e ~rtigqs ten
tratado "O acoso sexual como
infración autónoma", "O delito
ecolóxico", "Prisión por débedas conxugai~" ou "Estudo xurídico sobre o Sida".

José Augusto ·de Vega,
maxistrado do SupremQ
.10 avance da muller ante a lei débese
·á loita das próprias mulleres'
•MANUEL VEIGA

O número de casos de maos
tratos denunciados é de 14 mil
en todo o Estado, segundo unha notícia recente. Várias asociacións de defensa dos dereitos da muller estimaron que só
se denúncian unha décima- parte dos abusos. Vostede que
opina?
Sempre miro as estadísticas con
cuidado. Pero non hai dúbida de
que o número de casos de maos
tratos é enorme. Cando talamos
de maos tratos debemos distinguir entre os familiares e os que
se producen tora da família. Nestes últimos é quizais onde falla a
lexislación española, porque os
maos tratos no seo da fam ília
constituen unha figura de delito
desde o ano 89. lso foi un avance importante. Os maos tratos
causados por particulares e sen
lesión unicamente se contemplan
como falta. Asi como hai maos
tratos a forzas armadas, hai maos tratos na investigación policial, falta nestes casos individuais.

É certo que moitos delitos non se
denúncian, sobre todo os maos
tratos no eido da família. Do mesmo modo que non se denúncia correntemente o delito sexual dentro
da família, moitas veces porque a
denúncia pode implicar o procesamento dunha persoa da que se
depende economicamente.

'Paréceme moi
perigosa a nova
figura de violación
por imprudéncia'

lleres, axudándoas, o caso é que
comeza a coñecer non somente os
seus dereitos, senón tamén onde
ten que acudir. Nisto houbo un gran
avance. A muller ten que botar tora
os medos históricos e ir, frente ao
que diran, na procura da dignidade
da própria persoa.

Tense acusado á policia e, nomeadamente, á garda civil de
non tramitar axeitadamente estas denúncias.

A pólicia cambiou
cer que aumentaron os maos
tratos?
Non. Medraron as denúncias porque a labor educacional vaille sinalando ás persoas cales son os
seus dereitos. Sempre despois
dunha dictadura ven unha etapa
de expansión de dereitos. Hai
que destacar a educación impartida por unhas mulleres sobre outras, para que denuncien, para
que berren, para que non se conformen coa humillación -porque
non esquezamos que, polo xeral,

Cales son as vias legais para
defenderse?
Hai que destacar a gran labor que
a muller está a facer no ambiente
social-xurídico. Existen xa asociacións para dar consellos, para asesorar. Comeza a haber nas comisarias mulleres-policía para atender
ás vítimas de maos tratos ou delitos
sexuais. Ben porque a muller se sabe asistida por outra muller na comisaria o no xulgado de garda ou
porque hai asociacións que antes
lle deron os seus teléfonos e están
en permanente contacto coas mu-

'Tamén un roubo

·
non ten máis proba
que o perxudicado
e iso non impide
a condea'

A situación ten variado grácias,
volto a dicer, á asisténcia da muller. Todo o avance que socioloxicamente se ten producido ao redor dos dereitos da muller, débese a un traballo a arreo da própria
muller. Os que comprendimos ás
mulleres fumos simplemente comparsas. Os que non a comprenderon, nen iso sequera. A muller policía, funcionária, política, vai ensinando ás outras na defensa dos
seus dereitos. A policía cambiou?
Claro que cambiou e non semente porque o contacto coa muller fixo que o policía varan cambiase,
senón tamén porque hai unha
orientación distinta da que existía
hai vinte ou vintecinco anos e na
formación do policia vaiselle ensinando o que son os dereitos da
muller, en definitiva, o problema
sociolóxico da muller, a muller
non é un escuro obxeto do desexo. A muller hai cincuenta anos
non podía ser testemuña nun testamento. Esa mentalización de
que ao lado do policía, do funcionário, do xuiz, hai unha muller
traballando, loitando, que pode
estar ás suas ordes ou el ás or-
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0s lexisladores non lle dan importáncia ao acoso sexual'

No tocante ao acoso sexual,
fálase moitas veces da falta
de probas. É difícil de tratar
legalmente?

O feito de que nos últimos anos
existan máis denúncias quer di-

'Se hai que
comparar a violación
coa marte,
eu compároas'

o suxeito pasivo dos maos tratos
é a muller e son os seus tillos, e
o suxeito activo o home, góste-.
nos ou non aos varóns-. Ese chamado a non calar prodúcese ainda que cause despois perxuícios
económicos á própria muller vítima ou a un empioramento da relación co home porque el non llo
perdoa. As veces non hai máis
remédio que pela dignidade sofrir
un perxuício económico.

O acoso sexual non existe como
delito no código penal. Eu teimo
de cote para que seña
considerado unha infración autónoma. Existe· a deixación inxusta
que é unha falta que non ten demasiada importáncia legal. Hai
pouco unha Audiéncia de Madrid
condeou ao ATS que lle deu un
bico no peito a unha muller por
vexación inxusta. O xuiz absolvérao e agora a Audiéncia condeao.
Isa non é nada. Hai que ir ao delito. Eu definin o acoso sexual
que é a solicitude sexual que un-

ha persoa, non ten porque ser
sempre o home, faga sobre outra
dunha forma habitual, ferinte, reiterada, molesta e non querida
nen asumida, seña ou non con
tocamento. O acoso pode producirse no mundo laboral ou tora.
No eido do traballo ten unhas
connotacións especiais. Tanto é
unha realidade que está aí que a
Comunidade Europea, no seu código laboral, fala do acoso sexual. No Estado español, os Ministérios de lndústria, Facenda,
Agricultura e Benestar Social, os
catro falan nos seus convénios
laborais do acoso e din que é unha falta disciplinária que pode dar
lugar a un mes de suspensión e
cando se tratar dun xefe sobre

unha subordinada pode motivar
até tres meses. Por qué, xa que
lago, non chega a figura do acoso sexual ao Código Penal? Porque o que fai a lei coida que non
ten importáncia. Simplemente.

Pero non é doado de demostrar?
Como todo, será cuestión de probas. Hai unha série de delitos que
se adoitan a producir no maior
dos secretismos. Unha violación
tamén se produce moitas veces
en preséncia unicamente de duas
persoas e ás tres da mañá, pero
hai que loitar, pésie a iso. Tamén
pode haber un roubo con intimidación ás tres da mañá cruzando

a praza; ven un, ponlle o estilete
e quítalle o que seña e ninguen o
viu. Hai que denuncialo. Pero é
que por iso nunca se pode condear? Non. Existe unha xurisprudéncia que recoñece a existéncia de
delitos que se desenvolven dentro
do secreto e nos cales o xuiz, ouvindo a uns e a outros, -o que nós
chamamos a inmediación- ten razóns anímicas para supoñer quen
di a verdade. Cando se di que
non hai probas, eu, xuiz , podo
considerar que si as hai: a do perxudicado, e recoñecer a sua validez porque senón sei que isto
nunca se vai poder condear. Con
esa única proba pode chegar a
destruirse a presunción de inocéncia e a condear. •
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des dela, esa conciéncia no home
vai cambiando a estrutura a respeito da muller. Ainda que queda
moito por facer.

a".

Várias das suas senténcias toron coñecidas pola sua sensibilidade cara aos problemas da
muller. Que sensación causou
o feito de que fose vostede, un
varen, un maxistrado, mesmo
entre os seus colegas?
Surpresa. Críticas tamén as haberia, pero non mas ian dicer a
minos meus compañeiros. Quizá
eu teña establecido unha innovación na maneira de decir desde a
Sá Segunda do Supremo. A seriedade non ten nada que ver con
isa. Pela contra, se se quer ser
sério hai que falar claro. Cando
chegan aos tribunais problemas
da muller, seña por lesións ou por
delitos sexuais, que son os máis
graves e os máis repugnantes,
pois hai que talar claro e dicer as
cousas desde a tribuna que é o
Tribunal Supremo, decilo en atitude de ensinanza e de plantar cara a unha situación actual que
non é a de hai cincuenta anos.
Pero, por suposto, coido que surpresas si teño orixinado. Eu moi
satisfeito se serve para algo e
nalgun aspecto estase a modificar a doctrina da Sá Segunda,
polo menos no tocante aos delitos sexuais e a violación concretamente. Algo dixen que vai quedando aí.
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'A lei apenas·
contempla os maos
tratos sen lesión
fara da família e isa
é un erro'

Direitos formais
Desde posicións feministas tense argumentado que os dereitos
tormais das mulleres, legalmente recoñecidos, logo, en moitas
ocasións non se cumplen.
Que a ·1ei non se cumple? Hai que
cumplila. Eu creo que o home foi
inferior á muller e o machismo tratou de suplir ese complexo, quixem os crer que nas relacións sexuais nós eramos os reis, que a
muller era algo de paso. Para referirse á sexualidade o home pintou
o falo. lso está na psicose do pavo. Agora empeza xa a pintarse á
muller. Aí é onde o home se trabucou por completo, porque se a muller non é parte activa o home sofre unha perda. O home actual encontrouse coa sorte non buscada
de que a muller fartouse de ser pasiva. O que pasa é que segue habendo machismo en moitas esferas. Cando falo cos compañeiros
fanse comentários íntimos chocalleiros, como creo que se fan en todas as tertúlias íntimas dos homes. Deféndese á muller, que antes non a defendían, pero ás veces
utilízase un matiz compasivo, paternalista e tampouco e isa.

'As mulleres teñen
que botar fara
o medo histórico

ao que dirán
e denunciar'

Pero, voltando á pergunta. Mália
que certos dereitos estean recoñecidos formalmente, non existe unha vixiáncia de que se
cumplan.
Pero primeiro hai que ter o dereito.
E estamos facendo variacións que
nalguns casos cóllennos de surpresa, sobretodo ao varón, porque
moitas veces a muller tamén ten
culpa da situación porque acougou
demasiado e ten que romper iso.
En todo caso, ten que haber a lei,
para logo entrar na segunda fase
que é a de esixir que se cumpla.
Irnos subindo chanzas, no entanto
hai un dereito recoñecido onde antes non o habia. Pero é certo que
existe un divórcio ainda entre a lei
e a realidade práctica.•

XAN CARBALLA
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A violación é o delito máis tremendo e
está mal que o novo Código a rebaixe en importáncia frente ao homicidio'
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Recentemente presentouse un· anal, bucal ou vaxinal era violaanteproxecto de reforma do Có- ción e agora, no anteproxecto, a
digo Penal que recolle, entre ou- bucal volta a desaparecer, convertros aspectos, alguns cámbios tíndose en agresión, pero non en
referentes á pena de maos tra- violación. Isa é o que non me catas. Que opinión ten vostede? be na cabeza. Hai que ouvir opinións máis xerais antes de facer
A pena sobre maos tratos habi- ese cámbio, pero polo "capricho"
tuais familiares séguese a manter, do lexislador, non se pode dicer
como permanece tamén o mal tra- antes unha causa e agora outra,
to sen lesión cando non é no ám- porque iso produce desorientabito familiar que era tratado como ción na conciéncia pública.
falta e segue igual, cando debia
ser delito, como dixen ao ·princí- Algunhas mulleres talaron mespio ..Onde se variaron as penas foi mo de retroceso neste terreo?
nos delitos de violación. No ano
89 modificarase o Código para As penas, en xeral, baixanse,
considerar que a penetración pero é porque agora se van cum-

plir. Pero dentro dese contexto,
eu comparei as penas de violación coas de homicídio, por
exemplo, que agora están equiparadas. Agora a pena na violación estase a baixar. lso a min
no me gusta, porque coido que a
violación é o delito máis tremen-

'No 89 modificárase
: o Código para
:
considerar que a
•
: penetración bucal
era violación
L------------------------------------------------------~
e agora volta
desaparecer'
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

do que se poida cometer. O asoballar a liberdade sexual dunha
persoa non ten neme! E se chega o caso de que ma comparen
coa morte física, pois eu comparoa. Polo tanto non estou de
acorde con que se rebaixe a pena. Ademais non estou de acorde
con que se pretenda criar a figura do delito de violación por imprudéncia, que seria cando non
se emprega violéncia física, pero
é cunha menor de doce anos. Dicer que "non se deu canta de
que era menor de doce anos por
imprudéncia" ou "é imprudéncia
porque estaba sen sentido" cu
"abusou da sua enaxenación por

imprudéncia". lso paréceme moi
perigoso, porque é abrir a porta a
unha penalización máis suave.

Dixo que, agora a lei se ia facer
cumplir. E que até agora non se
cumplian as penas?
Non. É que até agora está contemplada a redención de penas polo
traballo. Por cada dous dias de traballo quítase un de pena. O que
pasa é que hai moitos abusos, polo menos habiaos antes, non quera
falar de agora. No novo código penal ese beneficio desaparece. Van
·quedar unicamente os benefícios
penitenciários que son distintos.•
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EXITO NO DEPORTE ESPECTACULO

A equipa viguesa representará a Galiza na División de Honor

Os 1 druidas' ele~aron ao Celta a primeira
porque simplesmente esta non
existia. De.sta forma impúñase
unha política de fichaxes que tiña que combinar a calidade individual coa variedade posicional ,
e asi aconteceu.

• VÍTOR MÍGUEZ

Despois da sua vitória
frente ao Sestao Sport
Clube por 4 a O o
pasado Sábado, o Celta
de Vigo acada a
primeira división despois
de duas temporadas de
transición en segunda.
Unha temporada regular,
unha equipa equilibrada
e unha directiva estábel
foron as claves do éxito
presente.
6: 03 minutos da tarde do 8 de
Maio de 1992. No estádio municipal de Balaídos e diante de
20.000 espectadores, un dos mellares centrocampistas europeus
inaugura o marcador do estádio
vigués. Logo de levarse o balón
co peito, Vicente amortígua o esférico e sen deixar de correr durante esta xogada empalma un tiro raso e cruzado desde o área
que eleva ao Celta á glória da división de Honor. Era un gol de
técnica, de bela factura; un gol
que pola sua execución, polo seu
executor e polo momento no que
era executado parecía inspirado
polo próprio Lug. A partir daquel
momento todos os druídas da
equipa céltica encarregáronse de
rematar o encentro con tres goles
mais que reafirmaban ainda mais
o triunfo da equipa viguesa. Despois de dous anos o Celta voltaba ao seu hábitat natural, a primeira división.

CARLOS PUGA

cientes para chegarmos a coidar
nalgun momento que o Celta poderia incluso descender a Segunda B; pola sua parte, as horas de sofrimento foron aquelas
nas que a falta de completar os
cartas necesários para entrar no

plano de saneamento barrallouse a posibilidade da desaparición
do clube. Se a isto lle sumamos
o vaivén dos prE}sidentes
(Rivadulla, Xosé Luís Alvarez, lgnácio Nuñez) concluiremos doadamente que o presente ascenso é especialmente importante porque marca
etapas e fixa noves horizontes.

As causas
dun ascenso

E non foi sen tempo; todos os
minutos de glória que os galegas
amantes do deporte vivimos o
pasado Sábado tiveron un custo
que se pagou con meses de espera e horas de sofrimento. Os
meses de espera foron os sufi-

Non sempre é
certo que cando
un clube triunfa é
por causa de todos, pero no ca-

so do Celta 1991-92 poderíamos
dicer que cáseque é asi. Cáseque é asi porque agás a afeizón,
da que posteriormente talaremos, o resto dos membros da
entidade funcionaron á perfeizón
en todos os aspectos e_en todos
os momentos.
Non embargantes houbo un ponto no que o acerto foi total e absoluto; as fichaxes. Hai unha
temporada o Celta era unha
equipa descompensada que a
un centro do campo nojtábel
unía unha defensa vulgar e unha
dianteira mediocre; o pasado
ano ollar aos célticos en Balaídos era a viva mostra da impoténcia de certas individualidades
que non eran capaces de se ver
axudadas polo resto da equipa

Optouse en primeiro lugar por
unha análise detida de xogadores non excesivametne caros e
de relumbrón; a directiva viguesa
decidiuse pela contratación de
obreiros con ofício (o que en ciclismo chamaríamos gregários
que combinasen un mínimo de
valía cun máximo de entrega. O
enfoque era o atinado e o seu artífice tamén; Chechu Rojo dirixiu
os seus ollas ao fútbol que mellar coñecia, o basco, contratando a xogadores de garantias non
só através do seu coñecimento,
senón movendo tamén os fios
que controlaba en Euskadi. A esta primeira base uniuse unha segunda derivada dunha "selección
natural" dos xogadores mais válidos da anterior campaña (Juric,
Fabiano, Mosquera ... ), e posteriormente, e unha vez formado o
bloco, engadíronse as figuras
que proporcionaron o "turbo".
Por unha parte Vlado Gudelj e
por outra Vicente, cuxa lexión a
pasada temporada, para o noso
entender, foi a principal causa do
descalabro deportivo da equipa.
A este acerto na política de fichaxes compre engadirlle o importante papel que tivo a directiva. A chegada de lgnácio Núñez
proporcionou confianza tanto ao
técnico como aos xogadores.
Non irnos cair no erro de calificar
o labor do novo mandatário como maxistral, dado que este varase co paso do tempo , pero o
certo é que a simples presenza
dunha persoa séria á frente dun
despacho anteriormente dominado por ineptos, serviu polo menos para lavarlle a cara á entidade e devolverlle a imaxe da que
ultimamente carecía.•

CARLOS PUGA

r----------------------------------------------------------------------------,

Regularidade cori dous motores
lnevitabelmente a política de
fichaxes encabezada por Chechu Rojo e mais a actuación
da Directiva propiciaron o mecanismo que habilitou o ascenso, o xogo da equipa e a
sua plasmación estatística
nunha campaña eminentemente regular.
E duas foron as claves: no
centro do campo Vicente volveu mostrar que hoxe por hoxe non só é o mellor xogador
galega (ao deportivista Fran
fáltalle a regularidade do ourensán) senón que tamén é o
mellar xogador da Galiza. Vicente transfírelle templanza á
equipa coa sua presenza e o
seu liderado tanto a nível táctico como carismático; a sua
prática é a do líder: distribuí. dor do xogo, intuidor de xogadas, estruturador de estratéxias sempre en equipa e incorporado ao ataque coa decisión e a calidade que a sua
categoría requiren. Haberia
que fiar fino para discernir se
o seu labor foi máis ou menos
determinante que o do xogador croata Vlado Gudelj.

A segunda clave foi esta última. Vlado Gudelj constituiuse
nun dos mellores dianteiros do
fútbol ibérico; sumamente técnico na xogada curta, reflexivo
e paciente á hora de tirar a
porta, considerabelmente fort~
e grandiosamente preciso no
ángulo de disparo, o xogador
croata encarrilou o xogo da
equipa desde os primeiros partidos e a equipa axeitouse ao
seu xogo elaborando estratéxias de marcado carácter técnico fundamentalmente dirixidas desde o centro do campo.

Unha equipa completa
Pero detrás dos labores determinantes de Vicente e Vlad o Gudelj atopábase unha
equipa moi completa cuns segundos espadas de consideración. Tal foi o caso de Carlos Mandiá e os seus pases
medidos (que en ocasións
lémbrannos ao próprio Schuster) ou a tranquilidade e a entrega de Juric. Igualmente
descollou o fraco Gil, un xogador que en Vigo atopou o
cénit do seu xogo e que equi-

librou o seu rendimento en
comparación á sua etapa coruñesa. Similares conclusións
pódense sacar de Paco Salillas, nunca un xogador en Balaídos enviou pases con tanta
"dose de gol" en poténcia. Poderíanse mencionar máis virtudes e máis xogadores, pero
méritos destas características
sobran xa para caracterizar a
unha verdadeira equipa de
primeira.
Asi pois, a un conxunto estábel e regular súmanselle duas
figuras motor do conxunto.
Con es tes al icerces o Celta
non deberá ter problemas par a manter a categoria; a
diferéncia do acontecido co
Deportivo a pasada campaña,
os vigueses ascenderon convencen do e apabullando ao
resto dos rivais. Desta forma
faise necesária a calma e unha precaución minuciosa á
hora de realizar as futuras fichaxes, pois de non desprenderse de nengun dos pontais,
a equipa olívica non necesitará máis que dous reforzas con
calidade contrastada.•

----------------------------------------------------------------------------

DOS AFEIZOADOS DEPENDE
O pasado sábado, Príncipe, Gran Via, Porta do Sol ou o próprio Balaídos transmitían unha eufória resultado dun exultante romance coa
equipa. Orabén, isto non nos debe levar a engano; ultimamente, os
romances entre o Celta e Vigo non pasan de seren romances quinceaneiros, tan curtos como intensos. Neste senso compre reflexionar e
observar dous dados: nos últimos anos, a equipa pasou por unha situación deportiva variopinta non só no tocante ás categorias, senón
tamén no relativo á clasificación nas mesmas; sen embargo, tanto
nun caso como noutr9 semella que os afeizoados asistentes ao estádio son os mesmos. E que acaso o aumento dos sócios depende da
taxa de fecundidade destes poucos?
1

Resistímonos a crer isto. Díxose que en Vigo seria imposíbel un apoio
masivo ao Celta pota alta cantidade de imigrantes que residen na cidade; pero isto non deixa de ser unha verdade a médias pois unha cidade como A Coruña (que segundo os últimos estudos urbanos da
Fundación Caixa Galicia ten máis populación foránea que Vigo) canta
cun historial futbolístico menor e non embargantes suma 22.000 asociados. Desde o noso ponto de vista consideramos que as directivas
celestes non infundiron confianzas á afeizón, de forma que atitudes
pretéritas desta non nos parecen criticábeis; sen embargo a traxectória neste último ano debe levar á reflexión aos afeizoados vigueses;
as actuacións foron distintas e o futuro é prometedor.

1

A directiva de lgnácio Núñez non deu mostras de inoperáncia e á cidade correspóndelle premialo coa merca de accións. Actualemnte o
capital coberto non é nen un 10% do total, o cal non é sumamente
preocupante -pois nós pensamos que dunha forma ou doutra completaranse os cartos-, pero si comporta unha importante consideración: Unha equipa de primeira pódese manter cun apoio mediano, pero nunca será unha grande equipa sen a base dunha magna afeizón.
Ese será o seguinte reto do Celta; os xogadores pasáronlle o balón
aos afeizoados para que estes metan o gol definitivo. Do tino destes
últimos dependerá o futuro do clube. •
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Non esperes a que
che dean un toque
para doar sangue.
¿Sabes que o sangue se utiliza a cotio en moitísimas intervencións médicas, que a súa necesidade é
constru:_ite en tódoios centros hospitafarios e que
dela se extraen ademais productos pára todo tipo de
tratamentos? Non esperes a que ocorra unha traxedia, necesitámoste tódolos días:
¿Sabes que· doar sangue non representa

ning~

perigo para o teu

organismo e que cada doazón pasa por un rigoroso control para
tranquilidade de quena dá e mrus de quena recibe?
¿Sabes ademais que ninguén puido reproducir este elemento
esencial para a vida e que só a xenerosidade de persoas coma
. ti Hes asegura a s~a subministración ós hospitais?
Recorda que estamos a falar de salvar moitas
vidas e que para iso nada te pode
substituír.

--
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GONZALO

VIUVOS
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO

Manuel Torre
lg lésias fala da
reúma no programa
Boa Saude que dirixe
para TVG. Unha
ouvinte chama para
contar que despois
de aborrecer en mil
consultas, curou sen
problemas no
balneário de Cuntis.
"Mágoa que o
Sergas non pague
este tratamento",
comenta a muller.
Torre Iglesias sae en
defensa da
Consellaria de
Sanidade. "Está
habendo uns
prógramas para
Balenários ... ". A
interlocutora córtalle:
"A min non me deron
nada, e mire que hai
tempo que pedin".
Torre lglésias mira
para a cámara de fite
e cala á bañista con
esta oración: "Xa
está habendo, xa
está habendo, xa
está habendo ... ".

Sen intención de
interferir a prol de
nengun dos bandos,
compre aclarar, sen ·
embargo, que o
Monte Faro, lugar
onde o PP pensa
celebrar un ha festa o
25 de Xullo, non
pertence a Lalín,
senón a Chantada.
Liortas intestinas
pase, pero que non
deturpen a xeografia!

No mundo hai
nacións prósperas
e nacións·
desastrosas. Non
todas as nacións
postradas e
dependentes están
dirixidas por unha
muller, pero todas as
que ·governan
mulleres son unha
desfeita. Esta
profunda lección de
teoria racista é do
presidente
provisional de
Afganistan,
Sibjatulah Mohadeidi,

Procuro evitar os funerais. Sei-me incapacitado para o rito do
pésame; mas, neste caso era impossível eludir o trance. O home
leva mal a viuvez e sabia que necessitava companhia.
Tal como pensei, estava só. El mesmo abriu a porta. Abra~amo
nos entre solu~os, sem dizer nada. A fotografiada difunta, de tamanho natural, permanecía no salom. Estava de pé , apoiada
contra um piano, com aquel aire indolente e cínico que a caracterizava , como mirando-nos, com aqueles olhos lánguidos e
descarados que sempre acreditei verdes, arqueadas as finas celhas e o sorriso desdenhoso e perverso, apenas emergente.
Eu tamém a amara. Enamoramo-nos dela antes de que nos
apontara o bigote e tiveramos DNI. Logo, compartilhamos sem
ciumes aquela mulher os joves pola tarde nas sessons contínuas
do cine Niza.
Estivemos vendo vídeos até a noite , sem dar fala, revivindo,
aquel amor infantil e as primeiras fantasías eróticas. Vaziada a
última botelha de Alvarinho decidim ir-me. Estava médio peneque e entrope~ei duas vezes; mais ainda tivem pronto acordo
para dizer: Animo! Hai que sobrepor-se! Hai que pensar em
Kathleen e em Kim!
-

Agrade~o-che

a visita. Tamém sei como te sintes -respondeu.

'ésALL E6o'
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Foi quanto dixemos em toda a tarde. Sobravam as palavras entre
dous viúvos de celuloide. Viúvos de Greta, Rita, Marylin e, agora, de Marlene. •

O exame
Luns: 9:50 A.M. Nunha facultade
calquer, un aluno está a ponto de
facer un exame; ás dez empeza
o vaciado da sua sabedoria nun
recipiente, e ás once os efeitos
desa sabedoria
imediata, irán
desaparecendo
entre as conver- Hai unha hora
sas dun café:
Faltan dez mi- tiñas unha
·nutos tan só, série de ideas
dez minutos pana cabeza, e
r a o suplício,
dez minutos pa- ao tilralas no
ra un dez. E as examexa non
ideas agólpanselle na cabeza, lle queda
o contido desas nada.
ideas está revolto, cheo de esquemas que se
interrelacionan, de palabras mnemotécnicas, daquilo que non enten-deu ben, e tamén daquilo que
"si no lo entiendes te lo chapas".

Chegou a hora do exame, e toda
a sabedoria até agora "enlatada"

e contida, bota f ora como se se
tratase dun espirrar molesto: é a
incontinéncia verbal, os irreprimíbeis desexos de escreber. A cantidade dos fólios vale o seu peso
en pontos, o aluno sábeo e escrebe até que o tempo remata. Antes
de entregalo, ten a estraña sensación de que o que fixo foi fotocopiará man os apo'ntamentos, e
pensa que é unha boa sensación,
pois a maior semellanza é sinónimo de calidade. Lembra a frase
dun vello profesor: "O exame debe ser o espello do dita na clase".
11 :00 A.M. O tempo acabouse, e
o exame remata.

Entra nun café cuns colegas e
compraba como a sua cabeza xa
está mais lixeira; todo o que sabia empeza a esvaecerse, primeiro desaparecen as ideas,
despois as frases, e ao fin tan só
quedan palabras inconexas e revoltas: "Marx ... cámbio social. ..
nº 10 ... ficción".
Lembra como ao estudar relacionara algunhas cuestións
aprendidas coa sua realidade.

AS AVES DE RAPINA EN GALIZA
Guía de campo e guía didáctica
Pablo Rod~uei: {Oitobén)

111
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Pero que importan xa!, no exame non lle pediron que fose criativo, senón que repetise o estudado. A que viña esa teima de
relacionar a Marx coa realidade?
Semellante sacriléxio púdolle ter
custado un cero, e sen dúbida fixo ben en talar doutros personaxes literários. Mentres tanto, os
seus colegas talan do exame
como de algo lonxano, unha
guerra vitoriosa da cal esperan
obter o máximo galardón. E el,
de súpeto descobre como foi vítima dun roubo. Hai unha hora
tiña unha série de ideas na cabeza, e ao tiralas no exame xa
non lle queda nada. Como pudo
tirar o seu pensamento nuns
cantos folios, e deixar que llo
roubasen todo sen opor resisténcia? Antes tiña unhas ideas
dentro de si , e agora séntese
vacio e non atopa nengun obxecto no que pensar.
Non se acorda das respostas,
tan só lembra como unha pergunta era o cámbio social na actualidade, e deixouna en branca.
A elocuentes perguntas, elocuentes respostas.

CoNVOCATORIA DE

Xa non quer a nota, nin o máximo galardón. Quer recuperar as
suas ideas, quer camiñar palas
ruas e gritar : "Teño ideas próprias". Agora sabe que facer, e
veo todo claro.
Martes: 9:50 A.M. Alguén le o
xornal. En primeira páxina: Un
aluno detido pola policía, ao intentar roubar o seu exame dun
departamento.+
LoIS FAGUNDES

(VEA-A ESTRADA)

Ateazados
pola estupidez;
aterecidos
polo egoísmo
Hai alguns anos escrebiamos
neste mesmo meio acerca do
cámbio que para o idioma galega, pode super que a maioria
dos monolíngües da nasa Nación saiban na actualidade -o
que non era asi nos anos trin-

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

eonvócase Xunta Xeral Ordinária de accionistas da compañia mercantil "Promocións Culturais Galegas, S.A." o
Venres 22 de Maio de 1992, ás 16,30, en primeira convocatória; en segunda e definitiva, o Sábado dia 23 de Maio, ás
16,30 no local da Asóciación Cultural de Vigo, rua López de
Neira, número 22, 1º B, de acordo coa seguinte
ORDE DO DIA
Primeiro.
Segundo.
Terceiro.
Cuarto.
Quinto.

Torres do Pino- Bloque Sul, 1Oº A. Telf. (988) 21 60 28
Apartado 1168 - 32001 OURENSE

- Aprobación do Balance, da Memória e da
Conta de Perdas e Ganáncias.
- Renovación dun tércio dos Administradores.
- Ampliación de Capitañ.
- Modificación de Estatutos.
- Vários. Rogos e perguntas.
Vigo, 28 de Marzo de 1992
Asinado: Francisco Carballo Carballo
Presidente do Consello de Administración
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ta-, falar tamén en castellano.
O ton era pesimista polo que de
empobrecimento da língua se
anunciaba. E transpasando os
papeis á política, pódese albiscar unhá certa connotación cun
nacionalismo galega que a fins
do século vinte
está en cueiros
e incluso peca
dunha certa in- Non precisan
c o n ti n é n c i a,
que máis ca da que Cuíña os
chupeta seme- fagocite.
lla diarreica.
Pratican
Desde o inxé- a autofáxia
nuo ollar de mutua
membro dunha
ecolectiva.
xeraci ón que
non viveu os
"heroicos" anos
sesenta, non
parece caber dúbida de que a
principal causa de que o nacionalismo sexa políticamente min oritário na Galiza radica na
asombrosa "ombigámia" (culto
ao ombigo) dos seus próprios
protagonistas. lmobilistas nunha
sociedade aceleradamente mutábel, vense sobardados polo
surprendente camaleonismo
dun Fraga que aprendeu estratéxia, quizá moi tarde pero ain-

da a tempo para conducir aos
nacionalistas cara a sua definitiva reserva tribial. Decatándose
dos imensos troces mundiais,
traduce acomodaticiamente os
noves "cleavages", o afortalamento da sua peculiar e idiosincrática ideoloxia -ou mellorcosmovisión: se os Estados-Nación son cadáveres que apodrecen, hai que apontalalos vía rexións (europeas, claro ; Estados
Unidos ou Africa son temas distintos); se a mareira independentista avanta imparábel, .encorámola compartindo a soberania; contra os imaduros neoxa~
cobinistas do PSOE, deseñemos un xerontocrático rexionalismo histórico de novo cruño,
mais claramente anti-independentista; contra o minifundista
divisionismo nacionalista dos
galegas, aprende a xogar xusto
aquí a eficaces políticas de
"catch-all-party" , facendo que
aquel estrague banalizando o
seu enorme potencial.
Namentres o panorama partidocrático autóctono debátase en
termos dun PSG-EG que, mudando de estratéxia, aspira a
reinventar u n B1o q u e 11, con
máis rexistros de siglas e allia-

dos nada sospeitosos de ser naO Governo Civil proibiunos todos .
cionalistas; un BNG tan desofacendo gala do seu talante derientado coma conf0rmista canmocrático.
to aos resultados eleitorais (1
·deputadiño en Madrid, 10-12 en
O Domingo 19 de Abril, despois dun concerto sai unha maSantiago respeitando a maioria
nifestación pacífica palas ruas
absoluta do PP), que caí ás veces en absurdas prepoténcias . de Sevilla. A policia carrega
contra ela e atropela a un rade leira, sen dar decididamente
paz. Chegan máis coches zeta,
o paso de canalizar un nacionalismo unitário, para o que parte
sacan as suas pistolas e tan
até 15 disparos. Eles din que
con posición vantaxosa; unha
ao ar ... dos nos os pulmóns.
nonnata -e predestinada ao
Resultado: 3 feridos de bala,
aborto natural- C'NG cuns prinvários mallados e 37 detidos .
cípios id eolóxicos tan programá:ticos, coma tonxanos das perigoSevilla está ocupada pola polic i a e hoxe en día quedan 11
sas fronteiras da autodeterminapersoas detidas na cadea. Por
ción, r esesos ate o embaloreci iso pedimos liberdade para os
meflto, e buscando ao líder sen
detidos na Expo-lícia. Alto ao
facer partido.
despilfarro 92. +
Non precisan que Cuíña os fagoK.E.G.
cite. Pratican a autofáxia mutua e
(TREBOADA)
colectiva, e cabe a posibilidade
de que o seu incomprensíbel fixismo se transmita a unha desnortada mocidad e galeguista,
que vaga con clara desorientación entre esquemas de partido
periclitados, e maniqueísmos esquerda-direita que xa feden que
allcatrean. Compr e, xa que logo,
imbuírmonos, da tdSia de, que os
tempos van oo naso arcaísmo de •
nacionalistas, que exclusivametne baixo o prisma da unidade
conseguiiremos amo sar dunha
vez cal é o noso principal interese: a Galiza; º' demais son manganchas que xa non se poden
aoobillar en espectrais disputas
ide>e:>ll óxicas, e xa case nen sequer en más e torpes estratexias,
senón en egoísmos sospeitosos
de complicidade con aqueles supostamente allleos que governan
aparentemente de forma irremisíbel segundo din todos, esta vella
e sobrevivente Nación.+
1

a explicar nunha roda
de prensa as razóns
·palas que ere que
unha muller non debe
presidir o futuro
governo. "A ver se
alguén ere por isto
que os musulmans
estamos en contra
das mulleres -advirte
a su ti 1cabeza da
revolución afgana-.
Ao revés: eremos que
son iguais aos
homes. Pero sempre
cadra que as nacións
que van mal están
dirixidas por
mulleres".

Segundo ven de
afirmar Julio
lg lésias, "o mellar
escritor e aquel que
máis libros vende".
Po is segundo o
anuário estadístico
da UNESCO (1988) a
lista de autores está
encabezada por .
Lenin, seguido de
Agatha Cristie, Julio
Veme e Walt Disney

Productións.

1

1

NENGUNHA INQUISICIÓN
NANINA SANTOS

Tanto me ten que a inquisición veña da relixión, do . ociali mo,
do femini mo ou da ciéncia. É inqui ición e non axuda ao er
humano a con truir a sua autodeterminación vital e collendo
de de o libre albedrío.
Sempr houbo xentes e confradias dispostas a decidirlle a vida
aos demáis en troques de pelexar para que cada quen decida
segundo go tos, curiosidades, desexos e posibilidades (sen violentar a ninguén).
Asi esa tendéncia do f eminsimo norte-americano que gasta as
enerxias contra a pornografía mantendo incólume a herdanza
puritana do feminismo decimonónico, segundo a que, como "as
mulleres non estamos interesadas no sexo ternos que atraer aos
homes ás nosas posicións".
Así Kathleen Bany. Aterrou en Madrid e pediu que se penalicen no
mundo pornografía e prostitución (como se esta vivise en estado
de liberdade). Veña, á fogueira co Kama Sutra, Priapeos, Grafitos
Pompeianos ... Logo cine, pintura e escultura. Fotografia, comics e
revistas. Pensarán elas que as xentes que gozamos co sexo estamos
alienadas. Estaremos! Porén mellor a alienación que a sua censura.

A pornografía reflexa, non podía ser menos, a posición secundária da muller na sociedade. Pero isto, cambiará. Como todo.
Ademais, hai muita variedade.
Confundir pornografía con opresión da muller é aquilo do touciño e as témporas.+
·

ÁLVARO X. l..oPEZ Mm.A
MEMBRO DA DIRECCION
COLEXIADA MOCIDADES
GALEGUISTAS

Explotación
universal
Pronto cumpriremos o primeiro
mes desde a inauguración da
exposición universal de Sevilla.
Esta é o mostrador dun mundo
rico e próspero, da Europa única de Maastricht, en definitiva
deste Norte que vive a costa do
Sul. Sul que vive hoxe unha durísima situación social de miséria, débeda externa e represión
que constituen o· "gran legado"
colonizador que agora festexamos !!!
Contra este espectáculo, e ca fin
de demonstrar solidariedade cos
povos explotados, convocáronse
charlas e actos públicos.

A cultura galega

a pral do Val
Glacial do Cenza
Asociacións culturais, ecoloxistas, artistas, poetas, escritores,
músicos, ... da Galiza queremos
manifestar a nosa total oposición
e rexeitamento á construción
dun encero, pola empresa lberduero, na cabeceira do Río Cenza e que fará desaparecer o derradeiro Val Glacial completo da
Galiza, dunha invalorábel importáncia ecolóxica, paisaxística,
histórica, cultural, de estudo ...
Manifestamos tamén a nasa indignación ante a postur ado MOPT,

Non é trivial, nen
caricaturesco
afondar no espíritu ·.
que moveu aos
negros de Los
Angeles a dicer ante
as cámaras: Que se
fodan ! Que /les dean
polo cú ! Poideron ter
dita:· Cabróns,
asesinos. Sen
embargo optaron por
insultos que mostran,
máis que enfado,
desprécio polo
mundo no que viven.
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Non están abraiados,
están anoxados. Na
revista Time saen
fotografiados en
ringleira co puño
erguido. Q_uizá señan
· eles os que compren
as estatuas de Len in!

non aportará nengun posto de
traballo debido ao forte grau de
mecanización do sistema do Sil.

TOKIO

Ante todo isto esiximos ás distintas institucións, Xunta, Concello,
Deputación e
Ministério a urxente paralización da constru- Está
ción deste encodemonstrado
ro e un plano de
recuperación de que este
todo o entorno encoro será
afectado polas
obras xa realiza- totalmente
das.
irrendíbel.

Josep-Vicent
Marques acudiu ao

Porque o Val do
Cenza é a nosa
história, a nosa cultura, a nasa
orixe e todos sabemos que "quen
esquece a sua orixe, perde a sua
identidade".

convite realizado en
Santiago pola
Comisión da Muller
de Galiza Nova para
ser testemuña da
proba sobre

Todos nós, artistas e escritores,
poetas e músicos ... asociacións
culturais da Galiza esiximos en
represetnación do pavo galega a
conservación do Val Glacial do
Cenza, como un anacq invalorábel e irrenunciábel da nasa cultura, da nosa história, da nosa orixe, da nasa vida.•

machismo
reciclabel que este
colectivo realizou aos
seus compañeiros
varóns. O sociólogo
valenciano,
nacionalista e
ecoloxista, é autor do
recente Manual para
varones sensibles y
machistas
recuperables da
editorial Papagayo.
Os resultados parece
ser que foron
positivos. Todo un
cámbio xeneracional,
tendo en conta que
os maiores ainda hai
pouco que suliñaban
con lapiz vermello a
palabra feminismo.+

•••••••••••••

AsEMBLEA DE GRUPOS

EcowXISTAS E NATURALISTAS
DAGAUZA

que está a forzar a construción
deste encaro aludindo a que cando se fixo a concesión do mesmo,
no ano 1974, non facia falta elaborar estudo de impacto ambiental, polo que neste intre estase a
cometer un atentado ecolóxico de
grande magnitude por culpa dun
ministério que se ampara en leis
vixentes no período da ditadura.
Manifestamos a nosa repulsa ante o que entendemos tamén como un asoballamento á dignidade do pavo galega que vai per-

der un pedazo da sua história, o
Val Glacial do Cenza que encerra millóns de anos da nasa orixe, un lugar de estudo, de vida e
cultura.
Non saimos do naso asombro e
aumentamos a nasa protesta
cando está demostrado que este
encaro será totalmente irrendíbel
debido ao seu alto custe de
construción, a pouca enerxia que
producirá (xa que está na cabece ira dun rio), que toda esta
enerxia será exportada e que

ca xa que aos tres anos de estar
curado un pequecho bocado induce a beber un bon tintorro, sexa
de Sanfiz ou Esperón da comarca
de Chantada.
Este queixo debe ser confeccio-.
nado en forma ovalada para ser
mais pitoresco. E ao estar ali radicada a Penitenciaria, aos reclusos debia encomendáreslles o
coidado deste gado. Logo teríamos unha indústria difícil <;Je superar, procedendo á exportación
mais alá das fronteiras coa denomianción de queixo cabirio de Baca/oura de inmellorábel calidade.
Asi os de Monterroso poderian
celebrar a Feira do queixo dos
queixos.
Tamén como a indústria e escasa, unha fábrica de elaboración
despois de dar traballo-emprego evitaría a marcha da xente
destas ricas e pitorescas terras
da Alta Ulla onde se comparte o
pan e o viño con todos os que
ali chegan procedan de onde
procedan
e
pensen como Unha fábrica
lles dé a gana de elaboración
dentro do respeito mútuo co- daría emprego
mo indica a se- e evitaría
ñera Constitua marcha
ción.

da xente

Os montes ·
de "Bacaloura"
en Monterroso
poden ser f ontes
de bon queixo
de cabra
O que escrebe, coñecedor e en
ocasións degostador do queixo de
cabra di: "Esta explanada de serra
pode ser povoada con cantos de
cabezas lanares. A cabra despois
de ser nai dá un leite, que, confeccionado o queixo, supera o de va-

Por último: o destas terras
que narra estivo
nunha
fe ira da Alta Ulla .
grande de Monte rroso que se
fai todos os dias
primeiros de mes, e ainda que
nelas hai de todo , unha máis
dentro de cada mes non lles viña
nada mal, e en vez de ser coma
hai anos a feira do 15 que non
progresou agora poderíaselle
chamar nova feira do queixo que
se colleita na "Baca/aura" e comérciase en Monterroso dando
máis vida e riqueza a todas estas boas xentes. •
DANIEL RANDULFE

(LUGO)

r------------------------------------------,
Proximamente:

A romanización da Galicia
de Felipe Arias

Historia de Galicia

Os Irmandiños

Textos, documentos e bibliografia

de F. Carballo, F. Senén, A. López Carreira,
Luís Obelleiro e Bieito Alonso

de Anselmo López Carreira
1' EDICIÓN ESCOTADA. A2ª EDICION AVENDA

Esta obra oferece documentos e
textos de leitura accesíbel para un
público preocupado pola historia
de Galicia, a quen compre dotar
dos meios para a interpretación
axeitada do proceso histórico,
que ten oeste período unha
inflexión fundamental.
PVP: 950 pta.
N 11 de páxinas: 148.

2ª EOICION ESCOTADA. A3ª EDICION AVENDA

EN PREPARACIÓN:
3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 5.-0 Reino de Galicia, de
X. Annas Castro. 7.-A igrexa galega, de Francisco Carballo.
8.-A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 9.-A desamortización, de
Ramón Villares. 10.-Historia económica contemporánea, de Xoán
Carmona. 12.-Lingua e Historia, de Santiago Esteban.
13.-Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena.
16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 17.-0 movimento obreiro,
coordenado por Dionisio Pereira. 18.-0 nacionalismo, de Xusto
Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo
Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana e outros.

Novas investigacións e novas
necesidades sociais esixen un
novo esforzo de interpretación
na mesma liña intencional:
obxectividade e visión do
proceso histórico de Galicia
desde Galicia.
PVP: 1590 pta.
N 11 de páxinas: 288.

L------------------------------------------~
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O escritor ponteareano

entrevistado polo sacerdote
mindoniense Carlos Polo

Fermin
Bouza-Brei
"O meu único projecto
é publicar

todo o que recolhim"
• J-M. MONTERO SANTALHA

Os antepassados

O sacerdote mindoniense

"Nasci em Ponteareias, província
de Pontevedra, em 31 de rnaryo de
1901, na casa da Pra~a Maior onde
meu avo materno, Dom Fermim
Brei Orosa, tinha o seu escritório
notarial".

Carlos Polo, já falecido,
amigo de N oriega e de
Iglésia Alvarinho,
publicou ern 1971, ern
Madrid, um livro de entrevistas com personalidades
galegas, intitulado
Galicia, en sus hombres
de hoy 1. Teve o seu mérito esta obra, elaborada
com grande amor a
Galiza, escrita num estilo
jomalístico de qualidade e
publicada pelo autor as
suas expensas, depois de
ter que aguardar vários
anos por causas de censura, e apesar de que sabia,
segundo declara no prólogo, que lhe daria "moléstias, perda de dinheiro e
algum que outro
desgasto".
Contém entrevistas com 50
personalidades nascidas na Galiza:
escritores, artistas, políticos, eclesiásticos, militares ... Sirvam como
mostra alguns nomes de escritores
em lfngua portuguesa da Galiza já
desaparecidos: Bou~a-Brei, CabaniJhas , Carvalho Calero, CelsoEmílio Ferreiro, Iglésia Alvarinho,
Vicente Risco, Eugénio Montes,
Otero Pedraio, Rei Soto. Sobre vári os deles há aí dados curiosos
pouco conhecidos.
A entrevista com Bou~a-Brei tem
especial interesse para conhecer a
sua dimensao humana, pois nao
abundam este género de informes
sobre o nosso escritor2. Ofere~o-a
aqui traduzida para a nossa língua
e levemente extractada.
Carlos Polo informa-nos de que o
diálogo tem lugar na casa santiaguesa do polígrafo, num andar alto
da Rua do Vilar. Nao se nos indica
a data exacta, mas já fica dito que
o livro, publicado em 1971, passara vários anos esperando sair: de
feito, a maioria das entrevistas parecem ter sido realizadas nos primeiros anos 60, e algumas até antes (como, obviamente, a de Cabanilhas, que morreu em 1959).

O entrevistador pergunta-lhe donde
lhe vem a sua afeiyáo aos estudos
históricos. E Bouc;a explica: "Meu
pai era um hornero de grande sensibilidade espiritual. Dirigiu jornais, políticos e literários, em Santiago e em Vllagarcia. Escreveu artigas e poemas. Era amigo de Murguia e de todos os escritores do
Ressurgimento das letras galegas
no século XIX. Posuía urna formosa biblioteca e urna boa colecyao
de moedas e de objectos antigos. A
ele devo muito da minha forma~ao
e do meu amor á Galiza".
E prossegue: "Entre os meus antepassados, por linha directa, figuram os Mendo9a, Sotomaior, Charinho, Losada de Lantanho, Moscoso, Caamanho, Figueroa, Andrade ... " "Também tenho na minha família um Arcebispo Patriarca das
Indias, Figueroa, e por isso, como
parente próximo, sou um dos que
desfrutam da fundayao por ele instituída. O chefe militar da faccao
que em 1823 lutou como realista
(como antes o fizera contra os
franceses) e que morreu no castel o
de Santo Antao, da Corunha, dom
Joao-António Bouca, e o seu filho
Filipe, arquitecto (autor das Burgas
e da estrada de Santiago a Ourense), e o alcalde rnaior de Santiago
durante a invasao francesa, Dom
Francisco Trilho de Soto, todos sao
antepasados meus".
Aduzindo estes dados genealógicos
Bouca suplicava a Polo que nao
publicasse nada disto, temendo seguramente que algum leitor melindroso os pudesse mal-interpretar
como presunyao. Afortunadamente, o entrevistador cornpreendeu
que bastava com deixar constancia
<leste protesto expresso.

Os anos de

forma~ao

"A infáncia e a juventude viví-as
em Vilagarcia. Aprendí as primeiras letras num colégio que dirigiam
duas senhoritas irmas; guardo delas urna lembran~a carinhosa. Fiz o
meu bacharelato nun colégio f amoso pelo seu tipismo, chamado de

dom Martín Gómez AbaL Tive
muito de autodidacta: lia e estudava todo quanto livro me caía nas
maos, mormente de cultura histórica... E chegaram os anos da Universidade. na de Santiago licencieime em Direito, e na de Madrid fiz
o doutoramento em Ciencias Históricas, depois da carreira de Filosofía e Letras".

Aminhaobra
principal f oi a
de esclarecer
o passado
da minha Galiza.

"Desde os primeiros momentos
procurei adentrar-me na vida cultural de Santiago, e conseguí éxitos
tao notórios corno a funda~ao do
Seminário de Estudos Galegos.
Desde logo ajudaram-rne muitos
companheiros entusiastas e, sobretudo, os catedráticos Cotarelo e
Cabeya, aos quais me unía urna
amizade cordial. Durante a minha
etapa de estudante, também logrei
fazer campanha ·constante, até conseguí-lo, para que fossem criadas
na Universidade as faculdades de
Ciencias e de História. Dos companheiros que me ajudaram nesta
empresa lembro a Lafuente Bermúdez e Romero Cerdeiriña, notários boje. Com eles organizei a tuna de 1923".

Na carreira judicial
"As minhas aspirayoes de fazer
oposi~oes a urna cátedra de Direito, a minha verdadeira ~feicao,
abandonei-as ao enfrentar-me com

a realidade depois de terminar os
estudos
universitários.
E
desempenhei funyoes de justiya
durante 27 anos, como juiz e magistrado por oposi~ao".
Das suas experiencias no mundo
judicial conta urna aned0ta significativa:
"Sucedeu no vale de Arám, aonde
fui para desempenhar, por vez primeira, o cargo de juiz de instruyao.
Numa disputa entre operários resultara f erido um deles e, de· momento, as suspeitas faziam responsável a um, que resultou ser galejgo. Cumprindo o meu penoso dever, tive que decretar a sua detenyao, precisamente na noite de
N oiteboa, ferindo-me o corayao
que naquelas latitudes pirenaicas
fosse a dar com um filho da Galiza
como o primeiro que na ininha carreira havia de· sofrer a minha justi9a. Sem míngua desta, enviei-lhe
a cadeia café e algumas gulosices
pela minha conta. E dias mais tarde
encheu-me de satisfaccao averiguar que nao era ele, mas outro, o
culpável do delito cometido".

A sua obra
Perguntado pela sua obra responde: "A minha obra principal foi a
de esclarecer o passado da minha
Galiza, e também daqueles lugares
onde acidentalmente estive, como
o vale de Arám, Lheida, Astúrias ...
Mas a minha melhor obra, completa e insuperável, sao cinco filhos
que actualemtne vivero e estudam
em Santiago. Casei-me com urna
ourensana, mulher culta, inteligente e boa, e pude lograr dar fim a esta obra, que me enche de orgulho".
Sobre os dois livros poéticos, Nau
senlheira e Seitura, afirma: "Tanto
um como outro livro nao teriam
visto a luz se firmes amigos nao tiveram tomado sobre os seus ombros a carga de editá-los". De Seitura faz notar que foi publicado

numa "grafía intermédia entre a
portuguesa e a galega, a fim de
acercar nesta ordem rnais ainda os
no,ssos espíritos".
A respeito do labor de investigayao, disseminado em multitude
. de trabalhos; declara: "Supoem uns
quantos milheiros de páginas de
primeira mao. O meu único projecto é poder publicar o que tenho recolectado. [... ] Quisera reunir em
vários volumes os meus trezentos
dispersos". Esse labor prosseguiu,
de modo que os dispersos andam
pelos quinhentos.
O entrevistador pergunta-lhe se está contento da sua obra, e Bou~a
responde: "Tive grandes satisfac~oes 1;1.sta minha tarefa cultural. Recehi inumeráveis prémios nos
meus trabalhos, e perten~o a múltiplas institui~oes de Europa, Espanha e América. A "Comisaría
General de Estudios Arqueológicos" nomeou-me Comissário Provincial de Pontevedra e de Oviedo
desde o dia da sua fundacao, e
subvencionou-me todas as excavayoes. Ora, se voce me pergunta
se estou contento da minha obra,
devo dizer-lhe que nao; nunca se
está contento da própria obra. Do
que sim estou contento, e muito, é
de ter salvado o famoso tesouro de
Caldas de Reís, sernelhante aos de
Troia e Micenas, em frase de Gómez Moreno".

Ohomem
Diz que viaja "muito pouco, em
· proporcao ao enorme desejo que
teriho de conhecer países. Portugal, Fran~a, Brasil, Úruguai e Argentina sao os únicos países qu~
visitei".
(Pasa a páxina seguinte)

l. Carlos Polo, Galicia, en sus hombres de
hoy, tomo I, Madrid 1971, 276 pp.

2. O. cit., PP- 35-38.
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Sobre o domínio de idiomas, declara: "Nao tenho o dom de línguas. Falo em frances e leio algo o
ingles e o alemao; ademais, naturalmente, do portugues, que a todos os galegos nos resulta muito
familiar".
"Son um pouco boémio em matéria de trabalho. Nao posso resistir
a monotonia e necessito estar variando constantemente no estudo.
[...] As horas nocturnas sao as que
mais seduzem para trabalhar: necessito ·silencio e paz, pois durante
o dia distrai-me qualquer cousa.
Mas nao tenho método algum, e
trabalho quando me dá a gana. E
salto de urna cousa para outra... "
"Desejaria ter sido um grande pintor. É a arte que mais me irnpressiona. A minha memória é quase
absolutamente visual".
·

A emigra~ao
noma anécdota
Á pergunta sobre a emigra9ao
galega, Bou9a responde lembrando um emotivo sucesso por ele
vivido:
"Em Buenos Aires convidou-me a
comer urna família descendente de
galegos, composta pelo avó, filhos
e netos. Todos eles eram argentinos, excepto o anciao. Todos faziam elogios da Galiza e comparavam-na com certas paragens da república do Prata: com as serranias
de Córdoba ou os lagos de Bariloche ... Calava o 'petrucio' e, de vez
em quando, contava dos dias da
sua infancia pelos montes da sua
terra ourensana como os mais felizes da sua vida. Os filhos e os netos seguiam comparando os pinhais e as terras argentinas:

Desejaria ter sido
um grande
pintor. É a arte
que mais me
imptessiona. A
minha memória
é quase
absolutamente
visual.

- ¡No me dirá, papaíto, que los
montes de acá no son hermosos
también como los de allá!
E o anciao, sem dar o brac;o a torcer, olhou-me como se fosse eu o
único capaz de compreende-lo, e
· disse entre_lágrimas:
-

Pero faltam-lhe as apóutegas!!

Com efeito, a apóutega é urna
planta que os meninos buscam avidamente para chupar-l~e o suco.
Na apóutega concentrara o .emigrado toda a sua saudade, libada rios
dourados dias da sua infancia feliz.
Nos bosques argentinos faltava esse suco, essa felicidade concentrada numa planta do solo galego. A
saudade ericamava esta vez num
vegetal da Galiza mae!"
Como se ve, podemos lembrar a
Bouc;a nao só como um grande poeta e investigador, mas também
como um galego de imenso corac;ao --que nao é menor honra.+

(Principal, 5 a 12 de Xuño); A
Coruña (Rosalia de Castro, 17 a 21
de Xuño); Pontevedra (Malvar, 24
a 26 de X uño) e Lugo (Gran
Teatro, 30 de Xuño a 3 de Xullo).+

,

• Solicitan o
prémio Xunta
de Galicia para
Avilés de
Taramancos

.

• Primeira
actuación da
Orquesta
Sinfónica de
Galicia.
O vemes 15 de Maio apresentouse
en A Coruña a· Orquesta Sinfónica,
formada por máis de 75 músicos
de diferentes nacionalidades. A
posta de longo da agrupación
tamén serviu para apresentar a
micropeza de Roxélio Graba,
Ultreia (o berro que daban os
pelegrins ao chegar a Compostela).
Despois desta actuación herculina
a Orquestra iniciará unha xira
polas cidades galegas até o
vindeiro 20 de Xuño. +

• Estrea do CDG
Despois de moitos meses de
siléncio, unha nova producción do
Centro Dramático Galego vai ser
estreada o 15 de Maio en Ourense.
Trátase da adapatación de
Shakespeare feíta por Manuel
Guede e Eduardo Alonso, Un soño
de verá(!-. O orzamento Jeito

Os

'~Prérnios

POUSNARQUIV0 °

· 11 O Otero Pedrayo
para Antón Fraguas
O etnógrafo António Fráguas recebeu o prémio que anualmente
convocan as catro deputacións de Galiza e que está dotado con millón
de pesetas. O prémio entregarase nos primeiros dias de Xuño e foi
concedido por unanimidade por un xurado do que formaban parte Paz
Lamela, Xosé Luis Baltar e Carlos Valle, director do Museu de
Pontevedra. António Fráguas, director do Museu do Povo Galego, é
unha figura que concentra todas as unanimidades neste recoñecimento,
e desempeña actualmente a responsabilidade de Cronista Xeral de
Galicia, en sustitución do falecido Emilio G. López. +

público, para producción e
distribución, non supera os 30
millóns de pesetas, e inclúese a
novidade de distribuirse para
estudiantes unha unidade diáctica
dirixida á aprendizaxe da linguaxe
teatral.

O calendário de estreas xa está moi
adiantado: Ourense (featro
Principal, 15 a 23 de Maio ); O
Barco de valdeorras (26 de Maio
na Casa da Xuventude); Vigo
(Centro Cultural Caixavigo 29, de
Maio a 2 de Xuño ); Santiago

A Asociación de Escritores en
Língua Galega, coa adesión de
asociacións culturais do Barbanza
e o concello de Noia solicitan que
lle sexa concedido, a título
póstumo, o Prémio Xunta de
Galicia de Criación Cultural.+

•xuntanza
Internacional
de Gaiteiros
O sábado 16 de Maio celébra e en
Ourense unha nova Xuntanza
Intrnacional e Gaiteiros,
organizada polas institucións
provincial e municipal e a Escola
de Gaitas. Rendiráselle unha
homenaxe ao gaiteiro e cofunda<;ior
da Coral de Ruda Virxílio
Fernández,. Entre os participantes
pódese sinalar aos rocadores de
gaitas étnicas de Estónia, ao Duo
Divertimento de Bélxica e a
Neilston And District Pipe Band
escocesa+

da Crítica", dependerán dun patronato

Este ano-estiveron patrocinados por cinco empresas galegas
•B. LAXE
Xosé Luís Méndez Ferrín, en
Criación Literária; Carlos Taibo,
no apartado de Ensaio; , o escultor
Silvério Rivas, en Artes e Ciéncias
da Representación; Begoña Bas en
Investigación; o Orfeón Terra A
Nosa en Música e El Correo Gallego erúniciativas culturais, foron os
galardoados na XV Edición dos
Prémios da Crítica·, fallados o 9 de
Maio en Vigo. Unha edición que
tiña a novidade de estar patrocinada por cinco firmas comerciais galegas e na que o seu tradicional organizador, o Círculo Ourensán Vigués, deixará paso a un patronato
que será o encarregado de pór en
marcha estes galardóns nos vindeiros anos.
Os Prémios d.(¡, Crítica de 1992 comezaron cunha forte ovación cando
se anunciou que Arraianos, de Xosé Luís Méndez Ferrín, era a obra
premiada no apartado de criación
literária, e despedíronse entre mostras de desaprobación polo galardón concedido a El Correo Gallego no apartado de iniciativas culturais: era a prirneira vez que se premiaba a un meio de comunicación,
ao que até de agora se negaran os
organizadores, ainda que o ano pasado xa llo concederan ~ outro home da casa, Xosé Luís Blanco.
Nesta ocasión os prémios tiñan outras navidades.O patrocínio, que ao
longo <lestes quince anos foi mudando, ao tempo que, dalgun xeito
condicionaban aos próprios galardóns e a cea en si, foi de cinco firmas galegas: Adega As Eiras, Castromil, Florentino, Larsa e Sargadelos. E abofé que se notou na calida-

Xosé L. Méndez Ferrin é a segunda vez que é premiado.

de das viandas, mellores ca nunca.
Atrás quedaron aqueles anos nos
que eran os próprios comensais
os que pagaban relixiosamente o
seu cuberto. Eran os tempos nos
que Alvaro Cunqueiro reclamou
"mil primaveras máis para a líng~ua galega", ceas reivindicativas
e frugais.
·Coa chegada da autonomia a
Xunta apoiou economicamente
esta Cea das Letras. Este apoio
levou consigo unha perda reivindicativa, certos devaneos nos galardóns e o conseguinte alonxamen to deste acto das persoas
máis comprometidas. Habia mes-

mo dificuldades para formar uns
xurados axeitados que, ainda asi,
tiveron, nestes últimos anos, unha
certa endogámia.

O patrocínio do concello
O Concello de Vigo comprometeríase máis tarde a facer seus estes
prémios, chegando asi a etapa de
menor prestíxio. Pero as desavenéncias políticas dos organizadores con Manuel Soto fixeron que
se virasen de novo os ollos cara a
Xunta, para podelos levar adiante.
Nesta ocasión contaron co apoio
do grupo depresiónsístole-diástole,cuxo reflexo púdoseollarnalguns
prémios, concretamente no outor-

XURXO LOBATO/VOZ NOTICIAS

gado a "El Correo Gallego".
Agora, o Círculo Our.ensán Vigués
cederá o protagonismo e a organización <lestes galardóns a un patronato 1
que será rotatório e no que se anúncia a entrada de "xente nova, xunto
a destacados persoeiros da cultura".
Pero a maior novidade desta XV
edición foi a preséncia dun representante de 5.000 viciños que viven nos concellos extremeños de
Valverde do Fresno, As Ellas e San
Martiño de Trevello, que falan unha língua da família galega-portuguesa emparentada directamente
con alguns dialectos Sul-orientais
galegos.+
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.Porqu_e Queremos
Saber de Nós
Galicia, O Oficio de Vivir:
A· :T ei-ra, O Mar, A Cidade.
Insólita recuperación en máis de setecentas páxinas e
seiscentas fotografías, de case cen anos da vida mariñeira,
urbana e campesiña. O vivir cotidiano captado pola cámara dos
mestres da fotografía e dos "retratistas de caixón"., · vellos
artesáns de gardapó, sabas e trípode ó lombo.
Tres volumes encadernados en Balacrón, tapa dura, bitono, presentados en
estuche, 246, 234 e 240 páx. respectivamente, papel Creamat 120 g.

D

20.000 pta. ao contado.

D 7.000 pta.

3 mensalidades.

D 3.500 pta.

6 mensalidades.

D 1 .625 pta.

12 mensalidades.

·G.al.i~ia:f.01agos,
$oldados e viaxeiros.
Májs de duascentas páxinas de percorrido histórico a través do
gravado galego dos séculos XVIII e XIX. Trinta e dúas láminas,
exentas na páxina, desde o vivir peregriño, os mitos e crenzas,
~ta: Galicia épica e· 1exendaria dos galeóns de Rande ...

a

.ur\ volume encardernado en tea, tapa dura, catricromia, estuche en tea gravado
en ouro, gravados colados a man, papel Phoenix 135 g. e Vergé 100 g.

· D 1o.ooo pta.
03.500 pta.

ao contado.
3 mensalidades.

e pr.oximamenté ...
• Galegos: as mans de América
· • Viños do Rosal e do Condado

DOMICILIACIÓN
Sr.

DiF,~ctor.

Prégolle q':le a partir da data se sirvan atender con cargo á miña conta corren~e/de aforro
NQ ....................................... .os documentos de cobro que serán presentados por NIGRA IMAXEN S.L. da
seguinte forma: ............. .m_ensaJidades .de ...... .. ....._..................................._. ... .......... pta.

<TITULAR DA CONTA
Nome ··· ··.········· ·:·· ··· ···· ············ ········:··········... .. .... ...... ...... .
Apelidos .. :........... ... .... ..... ... ........................ ........ ... .. ......
Enderezo .. .. .... ... .'.. ..................... :.. .......... ..'.. ........... ...... ... ..
CP .... ...... :........... ......Cidade .... .. ..... ...... .... ......... .......... ..
Provincia ...... ... .. .... ............... ....... ... .... ............ .... ............ .
.•

Banco/Caixa .. .... ....... .. ................................................ .
Axencia Nº ............ ....... .:.. ...... Enderezo ... .... ......... .... .
Localidade ................ .. ......_. .................... .. .. .. ..... ........... .
Provincia ..................... .. ..... ....... .................................. .
· Asinatura do interesado

NIGRA IMAXEN S, L.
· Alfonso X El Sabio 3, 4º B
Vigo
Telf. (986) 29 60 49

·
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juchitán das mu1lE
Graciela Iturbide fotografia o real mara vü
• XAN CARBALLA

Graciela Iturbide é
unha das grand~s
da fotografia de
Latinoamérica. O
seu traballo cos
indíxenas do seu
país, México,
constata a
deslumbrante luz
do real maravilloso
que definira
Carpentier, "pódese
pensar desde a
ollada europea, que
as miñas
fotografias

folclorizan a
realioade, pero é
que esa é a
realidade dunha
extensa povoación
mexicana e
latinoamericana".
Graciela Iturbide
fotografou nestes
días no bairro
pescador do Berbés
e a sua visión de
Vigo e de Galiza
poderase ver na
próxima Fotobienal
de Novembro.

A sua obra entre os indíxenas meos fotografíes porque din que lles · na a que se deben?
xicanos concentrouse en dous liroubas a alma. Pero en México e
bros sobre os selis e os zapotecos.
noutras partes de Latinoamérica
Os zapotecos sempre foron un poEste último libro, co título Juchiutilízase a fotografiapara bruxeria.
vo moi rebelde, resistiron até o fin
tán de las Mujeres, é un percorriPero cada vez menos porque xa
á conquista, sempre estiveron moi
do a meio camiño entre a antroeles mesmos van tendo cámaras
politizados e hai unha sorte de
poloxia e o documento realista
de fotos.
matriarcado. Ademais é un lugar
dunha comunidade deslumbrante
moi . sen~u'!l,_ ..c;ase e~ótico, e ten
no Sul de México, "traballei -moi · . :A escolla de Juchitán para fotocaracterísticas moi diferentes douintermitentemente neste proxecto
grafar unha comunidade indíxe- . tras zonas de México, falan a sua
que realmente foi unha idea de
Francisco Toledo, un pintor moi
coñecido en México, de orixe. zapoteca, deste Jugar de JuchiWi.
EJ procura levar á sua comanida~
de as mellores exposicións e: eón-.~
vidoume a facer fotografia~ na
comunidade con vistas a poñdas
despois na éasa da Cultura. Pasados os anos ofereceume facer: un
libro, e durante seis anos esti\ien
indo en diferentes ocasións. Elena Poniatowska, xornalista e escritora, escrebeu o texto con bastante independéncia pero tamén
coñecia as miñas. fotografias.
Tanto ela como eu apoiábamos á
Coalición Obreiro Campesina que
ten o governo en Juchitán, que é
unha comunidade desde sempre
moi politizada".
As suas fotografias, cando menos no libro Juchitándelas Mujeres, parecen ter un senso antropolóxico. Cal é a intención do
seo traballo en Juchitán?
Sempre traballo en zonas indíxenas e procuro contar unha história, moi subxectiva. Para fotografiar vivo un tempo na comunidade, nas suas casas procurando integrarme. Cando estás coa cámara ·
tes que intentar non ser agresiva e
iso reclama a máxima integrac-ión ·
nos seus costumes, nas suas festas, na vida cotián.
Tamén en Juchitán existe esa
convicción de que unha fotografia é unha sorte de roubo da imaxe própria?
En Jµchitán un pouco menos, pero
en México si, non lles gosta que

própria língua zapoteca, diferente
do castellano, está situado no Sul
de México, entre o Océano Atlántico e o Oceáno Pacífico. Ali se
pensara en facer en tempos a canle que uniria aos dous grandes
mares.
Hai unha visión fotográfica especificamente femioina?

Cada persoa ten unha visión diferente, pero definitivamente penso
que as mulleres ternos unha ollada
própria con rasgos comuns. Traballando con mulleres eu entro máis
facilidade en diferentes contextos
que gardarian máis segredos para un
home. Non creo que marque un estilo determinado, pero estamo~ máis
cerca de determinadas situacións. •

ANOSA TERRA
Nº 522 ~ 14 DE MAIO DE 1992

s
·a vi/loso · de México

29

GRÁCIA, GACELA, GRACIELA
ELENA PONIATÓWSKA

Se a alguén lle
foi dado o don da
dozura é a Graciela Iturbide.
Con razón puido
retratar até o máis
íntimo repligue
de Juchitán. Apenas si se lle sinte,
tece arredor de
cada un dos seus
retratados unha
invisíbel tea de
araña que os vai
aprisionando. Tira a sua cámara
dunha bolsiña e
nun revó de volvoretas, clic, clic,
clic, baten as suas
mans que son asas e se evaporan no ar. Docísima, os
_códices, os enigmas fúnden~e añte,el¡:i., as barreiras caen
. a terra, nube ela mesma. Como non ia recibila a xente
das nubes, os binizá, os antigos :iapotecas? Vento ela
mesma, puido confundirse cos povos do vento, e o seu
espírito de grácia-gacela-graciela apoderouse da alma
dos mareños. A sua fotografía traduce ao castellano a
língua nube dos vales de Oaxaca e os rasgos do seu espírito tirados do líquido revelador. Téndeos a secar e
· ponnos no papel a auga dos seus ollos que saben ver
máis alá do que nos vemos. Cos zapotecas, Graciela

(J

. contraeu uha
· ·.álianza de sangue. ·Pequenísim a, fráxih. ér. guese frente á
.·montana-mole
"cíe linfa auga e
l-gordura que son
as mulleres juc~Üecas que a
toman antte os .
seus brazos e
_lév.ana da man
ao rio a lavar a
:i;~upa e a bañarse, fana comer
güisado
de
iguana e bater .o
chiculate, empiANXO IGLESIAS
narse cervexas
ao sol do meiodia, colúmpiana na hamaca coidand_o que
non se lles perda, e ao cair a tarde, pédenlle que as
acompañe ao camposanto ou a míralas trenzarse no pelo con cordóns de córes, enfaixarse e porse dengues e
enáguas. Graciela, grauciño de anis, é parte de-todos s
seus ritos, bágoa de todos os seus prantos, ola dós seus
guisados, sábana de todos os seus leitos, escvuma de t<>das as suas bebidas refrescantes. +
Elena Poniatowsk~, é xornalista mexicana. Autora do texto no libro jucbitán de las mujeres, con fotografias de Graciela Iturbide.
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novidades no
COLECCIÓN CRITERIO
Fermín Bouza Brey.
Apaixón
dun humanista.
Dorinda Castro

·

GUIAS CUMIO

Guía de Galicia.
DoAóZ.

M~pa

X. L La.redo Verdejo
Efrén Vázquez

Escala: 1:250.000. Núcleos
clasificados por nº de habitantes. Límites nacionais, autonómicos, provinciais e municipais. AU[oestradas, autovías, estradas estatais, autonómicas, provinciais, pistas.

de estradas
de Galicia.

A primeira Guia de Galicia
ordenada alfabeticamente
por concellos para un máis
fácil manexo. ilustrada a toda cor, pon ó lector en contacto co máis importante de
ver en cada un dos 313 ·
concellos galegos: situación, como chegar, monumentos, paraxes, museos ,
etc. dignos de visitar. Índice
alfabético de topónimos .
Guía de restaurantes, hoteis
e campings.
-Desta Guía faise tamén
unha edición en castelán .

I A literatura galega de

preguerra (1900-1936):
panorámica xeral.
II Perfil biográfico e estudio da súa obra.
III Escolma posible.
IV Bibliografía

•
C .U 1Il10

Distancias quilométricas pa.rciais. Cotas importantes. Simboloxía de: castros, dolmes,
petroglifos, faros, conxuntos
monumentais, aeroportos,
aeródromos, santuarios e
igrexas, mosteiros, paradores
de turismo e albergues, castelos, pazos, museos, centros
de artesanía , estacións de inverno, campings, deportes
acuáticos e balnearios.

COLECCIÓN NARRATIVA
Pondo Pilatos.

Xerusalén, Xerusalén.
Xoán Bernárdez Vtlar

Roger Caillois

Trad.: X. González Gómez

ó

descer do vehículo deime
case de fuciños con algo absolu tmente inesperado. Un
rótulo comercial que en hebreu, en árabe, e en inglés
anunciaba: ''Vigo Fashions".
¿Que significado podería
ter esta denominación? Había moitos Vigos no mundo . Mais ¿de que Vigo se
podería tratar? Achegueime . No escaparte exhibíanse panos e traxes de home.

.

· Poncio Pilatos é a única
obra narrativa de Roger Caillois como tal: é un compendio do ideario, escéptico e
volteriano do seu autor.
Nela se presentan as vintecatro horas da vida de Pondo Pilatos que transcorren
entre o aprisionamento de
Xesús e a decisión que debe
tomar o representante de
Roma.

GUIAS DE LECTURA

DE PRÓXIMA APARICIÓN

Aesmorga,
de E. Blanco Amor.

De catro a catro,
de Manuel Antonio.

Guia das praias
de Pontevedra.

Manuel Forcadela

Carlos R. Bernárdez

Belén Menéndez
Carlos R. Braña.nova

Guias de Lectura
A colección Guías de Lectura fomece ao estudiante, ao interesado na literatura e ao público en xeral. Unha aproximación crítica, pormenorizada e a un nivel asequible, as
obras máis salientables dos nosos clásicos contemporáneos.

AESMORGA

Guías de Lectura
DE CATRO A CATRO

DE

DE

E BLANCO AMOR

MANUEL ANTONIO

Fotografías a cor, comentarios e información completa
sobre accesos, tamaño, forma, entornos, servicios e
campings de tódalas praias
de Pontevedra.
-Tamén se fai unha versión
en castelán.

Ramalleira (Cruce de Bértola) Telf. (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)

GV Í.\
d<rn

PRAi:\.. tlePOVfEYEDR.\

GuieirQ
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CULTURAL

Houbo
nova narrativa?

tor -por certo- nada rupturista).

Sobre un estudo
de Camiño N oia
Qué foi a chamada nova narrativa
galega? Un grupo de escritores cun
fin -literário- común? Ou, o que
é o mesmo, un movimento literário? Pensamos que non. Os escritores agrupados sob esta denominación (Méndez Ferrín, Gonzalo R.
Mourullo , Mª Xosé Queizán, Xoh án Casal, C.
González Suárez-Llanos
e
Carlos Casares) Se ben non
son ben distintos
entre si; e, ao son os
contrário
da padres
maioria de escri- fundadores ,
tores que se
agrupan nun mo- son os que
v i mento, nunca asumiron os
asinaron manidous
festos literários a
prol ou a contra tempos de
de algo. Xa que experiéncia
logo, e se seguimos a denomina- necesária
ción de rnovi- para a
mento literário criación
empregada polo
crítico checo Re- dunha
né Wellek ("mo- novela
vimento é un termo que debería- galega.
mos quizais reservar para un
colectivo en loita, provisto de autoconsciéncia, para unha série de actos e manifestos cuxa descrición
non oferece problemas particulares". Historia literaria. Problemas
y conceptos. Ed. Laia. Barcelona,
1983. Páx. 48, difícil é caracterizar
á chamada "nova narrativa" como
un movimento, tal e como se di nun
libro de recente aparición, e que
ven --dunha vez por todas- intentar aclarar que foi iso da "nova narrativa": A nova narrativa galega,
de Maria Camiño Noia Campos(l).
Aclarado que a nova narrativa non
era un movimento --como puideron
er o dadaísmo, o surrealismo, o ultraí mo ou o futurismo-; sabendo,
como avi a a autora, que son un
grupo de escritores ben diferentes
entre i, e mesmo que non todos se
cofieceron per onalmente (por
exemplo, o caso Xohán Casal), e
engadindo que os eus intereses literários, as suas formas de narrar, son
ben diferentes, que os pode unir?
Aparte da coincidéncia espazo-temporal (uns quince anos), a nova narrativa pódese estudar en conxunto
~ pódese chamar asi- porque a
podemos interpretar "a partir dun
dobre rechazo, dunha parte da narrativa galega de preguerra, sometida a esquemas arcaicos con demasiados elementos ruralistas, e doutra, da narrativa realista española
elaborada con esquemas ideolóxicos
de compromiso social" (páx. 167).
E, máis tamén, porque "o que une
aos autores deste grupo é que todos
eles teñen intención de aplicar nos
seus textos novas formas narrativas
e rnanifestan unha clara vontade de
ruptura co que se vifia facendo na literatura galega-anterior" (páx. 36).
Ainda que compriria matizar algunhas causas -Raimundo Patiño, nun
texto citado pala autora, remítese,
dentro da literatura galega, a Otero,
Devalar-, e ainda que se estexa de
acordo en planos xerais con Camifio
Noia, existe outro nexo entre estes
autores, ou entre os seus ralatos e
novelas, que determina que se poida
falar da "nova narrativa" coma un
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Carlos Casares.

conxunto de escritores: é a partir deles que a narrativa acada importáncia dentro da literatura galega. Non
só polos seus variados planos de exceléncia artística, senón porque, se
ben non son os padres fundadores
~n estrita verdade, da novela galega-, son eles os que asumiran os
dous tempos de experiéncia necesário para a criación dunha novela galega: tempo de experiéncia histórica
e tempo de experiéncia urbana (en
palabras de Otero Pedrayo).
Experiéncia história precisamente
polo "ahistoricismo" das suas narracións, por paradóxico que pareza.
Experiéncia urbana, porque son este
grupo de narradores quen introducen a cidade na novelística galega;
confusamente ás veces, pero introdúcena como elemneto vivo, como
paisaxe real e de fondo. (De aí a
irnportáncia que lle concede a autora á "ventá" na obra de Méndez Ferrín: desde a xanela o escritor da vida moderna, parafraseando a Baudelaire, apreixa o discurso das sombras que pululan nas mas da cidade
e levan consigo e plasman "só de
ouvir estas sombras de discurso humano que é afinal o tudo em que se
ocupam a rnaioria das vidas conscientes, un tédio de nojo, urna angústia de exilio entre aranhas e a
consciencia subita do meu amarfanharnento entre gente real, etc."~ F.
Pessoa. Livro do desassossego, Atica, páx. 54 ). Nunha palabra: só a
partir da nova narrativa se pode comezar a falar, en verdade, de tradición novelística na Galiza.
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Tamén penso que a autora erra ao
considerar este grupello de narradores como escritores vangardistas.
Os autores agrupados ~studia
dos----;- no presente voJume (nomes
aos que, tal vez, .haberia que engadir
V. Vázquez Diéguez, un epígono)
non son un grupo vangardista, para
iso teriase necesitado dunha tradición, inexistente, coa que romper
---0u ler dunha maneira outra. Se os
modos de narrar destes escritores
son diferentes ao que se fixera até
entón na narrativa galega é debido a
que das duas vías de re.cuperación
(ou de criación) a que podía optar a
novelística galega daqueles anos,
quer dicer, a via do folcloiismo ou
da sua liberación, toma esta última.
Via -a liberación do folclorismoque só poden tornar mediante a incorporación á cultura universal dese
momento, que lle empresta a tradición necesária para criar unha nova
tradición. Ainda que co custe de
evidentes falsificacións e de certos
erras que estes narradores correxiran máis tarde, xa que aquelas primeiras obras (as estudiadas aqui por
Camiño Noia), lago do seu afrontamento cós textos fundadores da narrativa galega, van producir un diálogo frutífero e as novelas e relatos
destes autores cóntanse, xa, entre o
mellar da narrativa galega.
Mais deixando de lado estes desacordos coa autora, e outros máis
que non podemos reseñar por falta
de espazo, e que teñen que ver moito co "reduccionismo" que leya a
cabo Carniño N oia nos primeiros

conta de libros

capítulos, provocado por un certo
afán pedagóxico, o estudo polo
miúdo das obras que conforman os
textos da nova narrativa galega é
unha incitación á sua leitura. A autora dá unha asisada visión dos relatos e novelas que estuda --cunha
linguaxe un chisco académica- fuxindo de toda intención polémica e
cun ton, a maioria das veces, unha
miga aséptico; o que f ai, ás veces,
que a leitura de A nova narrativa
galega sexa demasiado monótona.
Con todo, nun momento determinado, o xénio polémico da autora céibase: contra a intervención de certos críticos da "nova narrativa", e
sobretodo contra Baldomero Cores
que en 1954 dicíalle a Mourullo
que non se deixase influenciar por
"raquitismos sentimentales" e que
escrebese en español - lémbrese
que por aqueles anos, en octavillas
da imprensa sindical, pedíase que
non se fose "bárbaro" e se falase o
idioma do irnpério; digamos que a
campafia de Cores era máis "fina".

A nova narrativa galega é un libro
util para o estudiante que, por pre. guiza e certos prexujzos, non se
achegue aos textos. E interesante
como estudo de conxutnos, mais
bátase en falta un pouco de audácia interpretativa por parte da autora. Quizá por rexerse de máis
por certos mitos e certas pautas
académicas. (Con todo, saudemos
a sua reivindicación de Cambio en
tres, de C. Casares, ainda que non
atine a ver detrás deste autor o nome de Ernest Hemingway, un au-
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"""""""""""'"""·""""' de colonización da Mesoamérica e as suas consecuéncías. Na segunda
descrébese o desenrolo
das posturas de resísténcía autóctonas, que chega aos nosos dias. Na
parte final analísase o
papel do pensamento indíxena e a sua vixéncia.
Un libro para a esperanza pois que segundo un
saber índíxena tras un
ciclo adverso ven un favorábel (o que non di o
saber indíxena é que ás
veces os ciclos póñense
tolos). Para conseguir o libro, cun custe de 1.500 pesetas dirixirse a Cabuxa Distribuidora, Apartado 259.
15080 Compostela.+
Carlos Guzmán Bockler escrebeu o libro .Donde emnmudecen las conciéncias,
editado en Castelló polo
Grup de Suport als Pobles
Coñee.ido como espléndido
Indis. Guzmán é profesor de
poeta e fotógrafo, o vigués
Socioloxía e Antropoloxía
Vítor Vaqueiro fai a sua priSocial en México e fala da
meíra incursión narrativa
resísténcía indíxena durante
cun mangado de relatos edi500 anos. No libro inténtase
tados por Ir Indo, co título
liberar a hístória de GuateO soño dirixido. ·Os relatos
mala das líneas .i mpostas
tocan temas universais da lidesde a metrópoli. A primeiteratura (o J"Oder, a morte, o
ra parte adícase ao proceso

O lusco-fusco
de Guatemala

Novo narrador

soño ... ) dispersos na sua localización xeográfica cun
pano de fondo de mítoloxía
e ritual.+

·' i

O enigma
de Perozo'
Xosé António Perozo non é
novo nas lides da narración
dirixido a mozos/as. O enigma de Embívicus é o último que edita, da man de Sotelo Blanco. Nunha víla de
nome eufónico (Embívicus),
Calí enamórase dunha rapaza antes de coñecela e intenta que duas vilas secularmente rívais se reconcilian.
Perozo desenvolve a história
de duas cidades a cabalo da
realidade e da pantasia. •

Os escritores que conformaron a nova narrativa están hoxe na primeira
fila da novelística galega actual. Sen
aquelas primeiras obras, ás que
compre volver xa que teñen un valor
literário máis que estimábel e non só
arqueolóxico, como pode supor
máis dalgun, a obra dos nasos autores non teria acadado a calidade actual, e sobretodo, quizá hoxe seguisemos aturando "experimentos" literários, narrativos, máis que dubidosos. Os iniciadores da tradición narrativa galega decruaron o terreno
para os narradores que vifiesen despois. Só aconteceu que non foron
comprendidos naqueles anos (50 e
60) e posteriormente. Hoxe, cando
unha literatura "light" pode invadirnos como que a traición, aquela tradición, aqueles relatos e aquelas novelas, dinnos; como Manuel-António, que sempre, no relanzo do camiño, hai un "Máis alá!".+

X.G.G.
(1) Col. Agra Aberta n2 9. Editorial Galaxia

Vtgo , 1922. 180 páx. Esperemos que en próxiinas edicións se corrixan certos erros unha
miga tontos: Le vent, L' herbe non é un relato
de Claude Simon (páx. 23) senón duas novelas de tal escritor. O libro de Janvier sobre o
nouveau roman non foi editad.o en España
por Seix-Barral, como se di cada vez que se
cita, senón por Barral Editores. Tamén é mágoa que a autora non .pareza coñecer a excelente reseña que de Cambio en tres publicou
Manuel Cerezales na revista Chan .

Samir Amin:
A crítica do
vello e
novo caos
internacional
O Caos chegou a representar na cosmogonía grega a expansión da matéria existente que se esparexe polo
espazo sen nengun sentido xerando
un amoado sen leis nen finalidade
aparente, producindo violéncia e
confusión continua. Tal lle parece a
Samin ArninO> o actual panorama
mundial. Segundo el a expansión
quinsecular do capitalismo explica
-en boa medida a pauperización da
periféria do planeta. Hipótese na
que, dramaticamente, abondan os
datos da ONU no seu "Informe sobreo desenvolvemento humano"
feíto público hai pouco en Estocolmo: as diferéncias, medidas en esperanza de vida, educación e nível de
ingresos, entre ricos e pobres duplicáronse nos últimos trinta anos.
Internacionalización mundial acelerada, evidente! mais para Samir
Amin, e parte de tal premisa desde
a primeira páxina, tal interdependéncia global non ten porque significar a subordinación de todas as
sociedades do planeta ao critério
de racionalidade do capitalismo
central: USA-CEE-Xapón. E por
unha simple razón: favorece a ese
cerne industrial e tecinciamente
avanzado, aos previamente máis
fortes nese teoricamente libre mercado, tan louvado.
Para el, economista traballando no
denominado terceiro mundo, e antes xa do conflito oeste-leste, era
moito máis fondo o foxo NorteSur. No conxunto do planeta, e para a meirande parte da populación
mundial o problema é o capitalismo realmente existente, é dicer, a
mundialización polarizadora que
marxinaliza á meirande parte dos
países. O caso da África negra subsahariana é arrepiante. Neste senti(continua na páxina seguinte)
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(ven da páxina anterior)

do o sistema político-económico
mundial realmente existente agrava o caos e a barbárie que constitue o día a día das notícias de
prensa de calquer xornal.
Esta obra divídese en ciilco apartados adicados, alén da temática expresada polo próprio título, á nova
mundialización capitalista con vários centros; a crise do soCialismo
na que a velocidade da mesma foi
o máis rechamante; o desafio democrático; e os conflitos rexionais, estes tanto máis graves canto
máis directamente son expresión
do enfrontamento entre intereses

centrais e periféricos: o petróleo
no caso da guerra do Golfo. Libro
pois que intenta explicar a máis recente actualidade, e explicitamente
propón alternativas.
Interesantes resultan as actualizacións propostas na praxe política,
en boa medida tras o fracaso socialista no leste europeu, que sinalan a necesidade de democratizar
os procesos de cámbio social, ou
por outras palabras fan fincapé no
necesário incremento da consciéncia social para calquer proceso de
avance social.
O autor, baseándose nos tres mo-

delos revolu- Amín garda distáncias tanto
Pequín, centrácionários por
ronse
na necesádos populismos como da
exceléncia, a
ria
reforma
revolución xa- democrácia burguesa que se
agrária, considecobina france- detén xusto antes de calquer rando outros eisa, a rusa e a
xos de actuación
chinesa, abon- reforma social.
como secundád a no salto
rios. Hoxe en
cualitativo
día os seus fillos
que supón o recoñecemento da nee netos, obreiros ou estudiantes,
cesária consciéncia democrática en
urbanos en moita maior ·medida,
tales procesos de cámbio social,
demandan tamén reformas políticas que permitan unha mellor exentendida profundamente, e non
presión de novas necesidades socomo simple producto subalterno
da racionalidade do mercado ecociais.
nómico. Neste sentido cómpre
Neste sentido, Amín garda distánconcordar co exemplo proposto:
os maoistas que no 49 entran en
cias tanto verbo dos populismos

dictatoriais que negan, ou atrancan,
a necesidade da mobilización democrática das masas en política,
como da dem9crácia burguesa que
se detén xusto antes de calquer reforma social. Proponnos respecto
para os dereitos humanos, libre expresión e institucionalización das
e,leicións, separación de poderes ... e
asemade transforamcións sociais
que permitan a esperanza, ou a simples sobrevivéncia, para a meirande
parte dos habitantes de África,
América ou Ásia. A todo isto denomínao revolta anticapitalista da periféria mundial.•

M.G.PROBADOS
(1) Samir Amin, L'empire du chaos. París
1991. Ed. L'Harmattan, 133 p.
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A andaina
centenária
dos Cadernos
deEDG
Chega ás nosas mans a entrega nQ
95 dos Cadernos da Escola Dramática con data de fevreiro 92, e que
leva por título Monologas II. Os
cadernos, coordenados por Manolo
Lourenzo e dirixidos por Pancho
Pillado, son unha excepzón a respeito das publicazóns galegas independentes dada a sua lonxevidade e
mália ter padecido importantes
atrancos -fundamentalmente económicos- ao longo da sua história, hoxe continuan vivos -grácias
.en boa parte ao patrocínio de Caixa
Galicia- e son de referéncia obrigada, non xa para os amantes do teatro, senón para calquer interesado
na cultura deste país.
Monologos 11 recolle textos de
Carme Fernández Pérez San Julián, Isaac Ferreira, Joel R. Gómez, Henrique M. Rabunhal Corgo, Fmacisco Salinas Portugal e
Nacho Taibo.
Noticia que se di nova de Dona
Inés de Valverde é o titulo do lírico
texto da Carme, que tanto no ambente (un xardin que debuxa mil
amarelos (... )E o serán dun dia de
Outono (... ) todo se move nun ritmo de adagio) como na indicazón
rítmica, como na luz, como no léxico utilizado pala dona Inés apresen ta unha cadéncia demorada,
cun aquel de ruina -motivo temático principal- dos tempos pasados, da própria estirpe (Eu son a
última desta caste ... ). Pula ainda
unha segunda personaxen, a ama,
con presenza céncia. Chama-nos a
atenzón a afirmazón idéntica á feíta en A casa dos afogados de Fernán-Vello (Eu son a casa... ). Haveria que estudar en profundidade
esa identificazón muller-casa.
Ritual é un texto axil que insiste
no motivo da transformazón, tan
caro ao teatro por ser parte da sua
eséncia. Aqui recolle-se cunha clara intenzón sexual (Teño medo.
Medo de min. Este macho que
arrastro comigo) di El nos umbrais
da transformazón. E por suposto,
cumprida a noite, cumprida a
transformazón como é de recibo.
Data crucial é o denso percorrido
pola (des)espera dun opositor que
agarda os resultados dos seus exames. Joel aproveita para deitar-nos
en clave de humor as espectativas
funcionaríais da personaxen, que
non van muito lonxe das que ternos
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que padecer. Inserindo comentários
acerca do cotidiano e mesmo alguns de trasceridéncia filosófica.
Sen dúbida debemos destacar o logrado ambente de nervosismo conseguido, queizais. un algo hiperbólico, e ese final aberto, ou mellor
trncado que nos deixa-en-bolas,
tambén -como el gosta de contar- o poema
do mozambicano Jose Craveirinha que lle ser- Demónstrase
ve de introito.

que é

Oratio mare (O factível
cántico de Or- deseñar
feu) é o cántico unha
agónico do poeta (Ah, mísero publicazón
de min e infeliz!) na percura permisiva,
dunha Eurídice democrática
mal substituida tanto a nivel
polo mar (Volto
a ti porque ti normativo
sempre estás aí, coma
provlive a es- ideolóxico.
cuitar e a amar).
Será ainda o
mar veículo propício para o encontro? (ó, amada, resiste onde estiveres e aguarda que as miñas naus
arribem). Nun discurso próprio de
autores grecolatinos, cheio de invocazóns a deuses e herois transcorre
a inacabada busca. Resoa nos meus
ouvidos a fermosa aria que Gluck
musicou nos labios de Orfeu "Che
faró sensa Euridice... "
Persona.xe(s) conxunta dous monólogos, masculino e feminino, acerca do desencontro amoroso. Pre-

tende ser, un discurso plenamente
teatral con indicazóns mesmo lumínicas, e xogos de escena, mesmo
que o xogo cénico sexa mínimo ao
permanecer unha personaxen imó~
vel, calada, en canto a que fala discurre pola cena. Coa chegada do
monólogo feminino inverten-se as
posizóns e só á final se conxugan
nunha sorte de coreografía do desencontro. O discurso está fermosamente construido, cheio de incoeréncias e altibaixos que nunha situazón limite arrastran ás personaxens contra si próprias na procura
da ira e da vinganza, do amor.
Monologo do testamento é a narrazón entre irónica e burlesca dos recados do Vello (paco-el-caudillo)
para un rapaz (felipe gonzález) a
propósito de como actuar para
manter o psoto e ir para diante (Xa
fixeches o servicio á pátria? O honor mais grande que hai na vida ... )
(Ti has durar. Tempo. Todos acabarán por crer que eres un rojo) sempre que deixe en paz a manoliño (e
para Manolo Galicia, eh?). En definitiva o mais político dos monólogos e seguramente o mais representável con boas dotes de humor
se aproveitarmos os gags de (non)
se asentaren o felipe. ·

Xa para rematar indicar que é unha Jástima que textos asinados en
1984/85/88 -algu ns están sen
datar- tiveran que ver a Juz tan
tarde, non sabemos se por problemas editoriais ou por "preguiza"
dos autores en atopar editora,
saudar, sen mais, esta empresa
fundamental que demostra coa
sua andaina o factível de deseñar
· unha publicazón permisiva, democrática -rastrera palavratanto a nível normativo como ideolóxico. Insitir xa na necesidade
de axuda que se pode concretar a
nivel personal cunha subscrizón,
por exemplo. •

Olio aocan.

Olio aocan:
O desafío rural
Mentres a frustrada "Plataforma
folc" pasou a mellar vida, por mor
do cansáncio dos seus potenciais
integrantes, os "folkis" do País
móntano á marxe de acordos gremiais, e xa comeza a ser habitual o
que noutrora rexia no mundo do
"rock": que un mesmo músico simultanee máis dun grupo; situación na que se atopan actualemnte
algunhas individualidades, tanto de
"Na Lúa" como de "Armeguín",
que desde a experiéncia de ambas
formacións, están alentando coa
sua participación real, a criación
de novos grupos.
Ao tempo, resulta curioso, e cicais
sintomático, que conforme avantamos no tempo, os músicos con
"pouso folclórico" recuan na história á procura dunhas raíces, que a
miudo fican escurecidas na reciclaxe artística do "folc progresivo".

Dito o cal, pasamos a contarlle
que Darío Moreira teima en desvencellarse da sua experiéncia en
FRANCISCO SOUTO , "Na Lua'', cando comenta, entu-

Antonio Ferrandls

O xogo

das subvencións
inservíbeis
A primeira

longametraxe de
Juan Pinzás
Con bastante pouca pompa, e cun
retraso de vários días a respeito da
sua estrea en Madrid, levouse a cabo en Santiago a "premiere" do filme do director vigués Juan Pinzás
"O xogo das mensaxes invisíbeis".
Escasa prensa acudiu ao acto,
acompañada dun tamén pequeno
grupo de xente máis ou menos relacionada coa realización da fita,
entre os ·que destacou, ademáis do
autor, a sempre digna presenza de
José Luis López Vázquez.
"O xogo .. .", exibida simultaneamente en versión galega e castellana, obtivera unha saborosa dádiva
ou subvención de até uns 50 mi-

el

siasmado, o novo proxecto , que
comparte co seu irmán Gabriel e
Alfonso García "Patto": Olio ao
can é un grupo que nace Ito Porriño, ante a necesidade de comunicar através da
música os feítos, Refugan
ás veces asom- posibilidades
brosos, que a
cotio teñen lugar oferecidas
nos diversos de gravar
pontos da xeo- disco,
grafia galega,
maioritariamen- porque
te no rural".
prefiren
Os cantares de darse a
cego, a conti- coñecer
nuidade dunha
voz tan repre- dunha
sentativa do no- forma máis
so folclore coma Faustino directa en
Santalices, ain- festas
da que nesta populares.
ocasión
sen
zanfona, reviven nesta ver sión "sui-xéneris", presentada en forma de cantante, guitarras eléctrica e acústica
(Darlo), así coma baixo eléctrico e
"cobrador" (Gabriel); a outra función do grupo descansa nunha má-

tivamente notícia da supeditación
deste pusilánime señor coa sua nai
morta, unha improbábel escritora,
Asi pois repítese a história aconrelación expresada burdamente,
tecida coa subvención a Sancho
entre outras "fantasmadas", pola
Gracia e outras similares. Neste
conversa telefónica que mantén
caso acontece que o director. é
con ela, á que non se sabe qué tarigalego, ainda que traballou habifa se lle aplicaria, pero que como
tualmente por Madrid. Pero o
recurso no filme resulta do máis
plantel de actores é exclusivabarato. Porque toda esta aparataxe
mente do cine estatal: Ferrandis,
A pergunta que esta operación prePoncela, L. Vázquez, pois non · máxica semella metida con calzasenta é, por enésimo terceira ocador, incluíndo o personaxe de Lósión, a de que mérito ou contribu- . . irnos contar a intervención dun
pez Vázquez, ben composto polo
minuto aproximadamente dun
ción substancial para a cultura áudemais, e a man de Pinzás non deErnesto Chao
dio-visual galega aporta non xa a
monstra ter a finura necesária para
ou Luma Gómediocre "arte final" de "O xointegrala sen rasposidades na outra
mez como
go ... " senón o mesmo proxecto do
história. E esta, que poderia ter
filme (se é que o resultado final
aportacións de Aí foron uns
elementos de interese, pérdese poactores dunha
coincidiu co plano apresentado nun
quilos do
ta escasa subtileza coa que nos é
suposta indúsprincípio). Que o esmoreeimento
xeneroso
dada e sobretodo polas contínuas
tria galega.
anímico e físico dun apoucado ano
redundáncias, as reiteracións, os
dun pazo (que recorda, ben de lonerário
énfases excesivos sobre a "misteEn canto ao filxe, ao Lancaster de viscontiniana
riosa" relación entre Ferrandis e
"Confidéncias") se produza aí, nun
me en si mes- galego.
Poncela, e unha banda sonora trumo, só parece Pódenos ír
pazo; e que nas suas tribulacións se
. culenta, case máis própria dun filvexa asaltado por episódios non se
destacábel
a sumando
me de terror de Paul Naschy ou siaportación de
sabe se de realismo máxico ou de
Antonio Ferran- aos do
milar. Todo o cal fai que un estexa
máxia Borrás, parecen ser as máis
mirando o relóxio a cada paso, codis na composi- Palacete,
visíbeis marcas de "galeguidade"
ma nun mal e aborrido partido de
ción dun edípida película, amén da sua dobraxe
fútbol. E por riba, o remate é teleco, homosexual aos de Julio
ao galego, e aos esforzos do seu die decadente ren- Iglesias, etc. . grafado, máis que previsíbel e
rector para falalo na presentación,
isento de toda forza dramática.
dista a quen un
non podendo, por iso, evitar algún
que outro "hemos feíto". O bon de
amigo amante
Pois nada, que aí foron uns cinLópez Vázquez que, nunha breve
máis platónico
cuenta quilos do xeneroso erário
que outra cousa chantaxea afectialocución-presentación, resalta cagalego. Pódenos ir sumando aos do
vamente até facerse, auspiciado
tro tópicos sobre a hospitalidade
Palacete, aos de Julio Iglesias, aos
dos galegas e a máxia que nos
pola sua chabacana muller e un
da "Vuelta", etc., etc.... •
cura enredante, coa sua suculenta
arrodea cada dous por tres, e pouco
máis (e que conste que o actor nenherdanza en forma de tópico/típico
G. VILAS
pazo. Polo médio dásenos reiteragunha culpa ten de que o metan

llóns por parte da Consellaria do
"ramo" cultural. Este trámite da estrea, cumprido cunha lóxica nocturnidade pero cunha certa excesiva presura, era xa que logo unha
obrigada fórmula, como quen asina
formalmente o "recebin" de tan xenerosos mecenas.

nestos compromisos).

.so
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quina, que ao decir dos músicos,
"fai o que se lle ordena". Detrás
de todo o tinglado está na sombra
un outro integrante (Alfonso), que
ven sendo o responsábel da meirande parte das letras e relatos,
que a meio camiño entre o canto e
a declamación, conforman o orixinal repertório. Os contidos, do
máis galego que un se poida maxinar, versan sobre as loitas polas terras e regadíos, meigallos, incéndios forestais ... , títulos como "A
diviña tiña o diaño no corpo", "A
fortuna que fuxíu polo naipe",
"Canción da cabra violada" ... historias "reais como a vida mesma",
suavizadas na sua posta en cena
por "un producto galego de calidade: a retranca". Para tal desafio artístico sérvense de ritmos sudamericanos, portugueses e africanos;
co cal cabe albiscar sorte no éxito
da fórmula, tendo en conta que a
música "étnica" está de moda.
Daría Moreira sitúase artísticamente cun pé "na lúa" e outro a
rente do chán, materializando un
proxecto, que no seu manifesto
fundacional propón "unha viaxe
fascinante dende o corazón, a hu- ·
mildade e o orgullo do rural galego
até un palco". Á marxe das montaxes espectaculares de focos e potentes equipas de son, o novo grupo proponse e propón ó público
unha convivéncia colectiva sen
grandes alardes técnicos . Polo de
agora, levan refugando varias posibilidades oferecidas de gravar disco, porque prefiren darse a coñecer
dunha forma máis directa, en festas populares.
Así que xa o saben, no vindeiro
verán ¡olio aocan!, que cando menos o esperen, poden · verse sorprendidos con este "duo con máquina" emitindo desde un modesto
palco frases e cancións a xeito de
espello colectivo.•
X.M.ESTÉVEZ

axenda
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Convocatórias
Ecoloxia da paisaxe .
O colectivo de Educación Medioambiental está a organizar un cursiño de "Ordenacion e ecoloxia da
paisaxe", impartido por Carlos Ferrás: Povoación e paisaxe, evolución histórica; o dia 14. Pedro
Alonso: Ecoloxia e ordenación da
paisaxe, o dia 15. José Luís Otero
Pérz: Efectos dos incéndios forestais o dia 16. Será na Coruña na
rua Larcha 1O. Tlf. (986) 26 56 40.
Prezo simbólico vinte pesos.

Organizado pola Federación de Coléxios Veterinários de Galícia, terá lugar
na Faculdade de Veterinária de Lugo o
dia 23 deste mes, e estará centrada en
cuestiións alimentárias e sanitárias.
Para máis información chamar aos Tlfs.
(982) 24 11 93 e 81 0118.

Concurso de narración
"O mundo do tren"

N Certame de Relato

A Asociación Cultural Colectivo Ferroviário convoca este certame infan- .
til-xuvenil de narración, para xoves do
primeiro ciclo de EXB, BUP e primeiro
grao de FP. Os traballos, dun máximo
de dez fólios, remeseranse antes do 17
de Maio, á Estación de RENFE de Vigo, Praza da Estación s/n. 36201 Vigo.

A Asociación Cultural Cidade Vella
de Compostela organiza este certame ao
que se poderán presentar traballos inéditos e orixinais, apresentados baixo lema
ou seudónimo e por cuadruplicado. Deberán entregarse antes do dia 30 deste
mes en calquera pub da Cidade Vella ou
remesar por correo, indicando o tíduo do
certame, a: Rua San Paio de Entrealtares, 12. 15704 Compostela. Os relatos terán unha extensión máxima de 20 fólios
mecanografados a dous espácios por
unha só cara. O prémio consistirá na publicación dun volume cos tres relatos
que resulten gañadores, e se o xuri o decide, publicaranse tres relatos máis. +

Certame de fotografía
Medio Ambiente92
O Ateneo Ferrolán organiza este concurso para afeizoados con motivo da
celebración do Día Mundial do Médio
Ambiente. As fotos deberán estar relacionadas coa ecoloxía nos seus diferentes aspectos (fauna, flora, paisaxe,
agresións, etc.)
Cada participante poderá mandar como
• máximo 3 fotos, en branco e negro ou
cor. O tamaño mínimo será de 13 por
18 cms. e o máximo de 30 por 40 cms.,
montadas sobre cartulina branca que
sobresaia catro cms por cada lado. O
prazo de admisión rematará o dia l de
Xuño. As fotos remeseranse a: Ateneo
Ferrolán, rua Madalena, 202-204,1.
15402 Ferro!. Máis información no
mesmo enderezo. Os prémios serán de
75.000, 50.000 e 25.000 pts. e material
fotográfico cada un.

Iniciación á fotografía
O Ateneo Santa Cecília de Marín organiza este cursiño entre os dias 18 e
29 <leste mes. Para participar hai que
cubrir un impreso de matrícull;l e pagar
5.000 pts. os sócios e 8.000 os non sócios. Será de luns a venres de 20 a 22h.
Para máis información dirixirse ao local do Ateneo.

Seguridade e métodos
de traballo
na construción
A Consellería de Traballo e Servicios Sociais organiza estas xornadas a celebrar
dentro do marco do "Salón da Indústria
da contrucción, pedra e afines" (Construgal). Están dirixidas a empresários, traballadores e técnicos de prevención e teñen
como obxectivo fundamental a presentación de novas. nomiativas comunitárias.
Asimesmo abordaranse aspectos técnicos
de especial incidéncia na pequena e mediana empresa e finalizarase cun panelmesa redonda, onde se exporá o papel
dos düerentes actores sociais en formación e prevención de riscos no traballo
Celebraranse os dias 21 e 22 <leste mes,
en Ponievedra. Para inscribirse hai que
encher a solicitude e remeser a: Centro

Oferécese xoven para vixiante
xurado, ou traballos semellantes. Tlf.
(986) 55 5_3 66.

de Seguridade e Hixiene no Traballo,
Apdo de Correos 1599. 36200 Vigo.
Tlf. 40 04 00; e tamén a: Cúpula, S.A.,
Benito Corbal, 24 . 36001 Pontevedra.

I Congreso Federal
Veterinário da Calícia

Curto "Maio Literário"

Anúncios de balde

La mirada en la nuca.
Unha obra do xornalista
Rafael Torres sobre Amedo e o proceso do Gal,
con prólogo do a cada
máis lúcido Eduardo Haro Tecglen. Pódese conseguir en librarías ou en
Ediciones Libertárias
/Madre Tierra (Tfno. 91467 63 61).
Obra Viva. Escolma de
artigas publicados nos últimos anos polo recentem ente finado Avilés de
Taramancos. Unha oportunidade para achegarse
a textos quentes e pouco
coñecidos dun escritor
xenuino. Editados por
Laiovento.

PublicaciÓns

Teatro

Cacarexo

ElsJoglars

Revista informativa sobre os muiños. Cacarexo, ou tarablo, vara,
tenxedoiro, tangaño ... é ese pau
que toca na mó producindo unha
vibración que fai trequelear o caixón no que está o grau que se vai
moer, e que o fai bailar por se queda parado no adellón. Neste mesmo sentido, esta revista recén nacida, tenta ser esa peza necesária de
sensibilización e amor ao entorno e
á arquitectura popular. Cacarexo
pretende cada primavera, arredor
da Festa do Muiño de Coiro no
Morrazo, pular un proxecto informativo e de investigación aberto
a todo tipo de colaboracións. Este
número contén artigos como"Os
muiños de auga de Coiro a través
da História" e "Os muiños de Rio
Bouzos-Cangas", coa descripción,
localización e debuxo dos mesmos.
Poesia e receitas de cociña relacionadas co tema completan esta traba Uo dirixido pola Comisión
"Muiño e Fausto".+

A compañia catalá estará en Vigo
coa sua xa coñecida obra "Yo tengo
un tío en américa", será os dias 16
e 17 no Centro Cultural Caixavigo.

Merco ampliadora blanco e negro.
Chamar en horas de traballo ao tlf. 47
30 62, e de 14,30 a 16h ao 47 02 03.
Perguntar por Oiga.
Véndese piso en Ourense. Chamar ao
tlf. (988) 21 05 85, de 15 a l 7h.
Grande oferta en discos e cassettes. E.
Baños, Xoan XXlII, 13-7. Ourense.
Tlf. (988) 21 05 85.
Brasileiro, 35 anos, estudiante de Língua
e Cultura Galegas (normativa lusista) na
Universidade de Barcelona, Area de Filoloxia Galaico-Portuguesa. Gostaria corresponderse e facer amizade con xoves galegos, para intercambiar postais,
bbros, material informativo sobre a Galiza, etc. Escribir en galego ou portugués
a: Xaime Burgués de Siqueira, Riera San
Miguel, 47- Pral. 2a. E-08006 Barcelona.
Interésame conseguir o vídeo da película
Castelao, de Jorge Prelorán emitido pola
TVG o día 30 de Xaneiro. Chamar ao
(986) 45 01 25, perguntar por Alberto.
Agradezo todo tipo de información para
viaxar a Eire no verán, con preferéncia
pola zona de Galway. Xesús Vázquez,

O Ponche
Representación a cargo do grupo
"Kalandraka" odia 15 ás 11 e 16h
dentro da Campaña Teatro Escolar
Caixavigo.
• MC/A CORUÑA

Danza
Solistas
do Bolshoi
e do Kirov
Actuación deste internacionalmente
recoñecido grupo o dia 17 no Pazo
de Congresos da Coruña. +

Somos Os Skornabois, un colectivo
que estamo traballando no ámbito do
noso concello pota cultura. O nome
vennos porque atopamos un lugar chamado Escomabois e gostarianos por en
contacto con alguén que sexa de ali.
Colectivo Skomabois. Xermán Pérez.
V. Lourenzá. Castro 27769 Lugo.
Impártense clases de gaita. Tlf. (986)
42 53 58. Vigo.
A agrupación A Fiada de música e
baile tradicional agarda as vosas chamadas para contratar actuacións. Tlf.
982-14 0216.
Desexaria ter' correspondéncia con filatélicos para cambiar ou mercar selos
novos e usados, sobres ou postais antigas da Galiza. Escribir a Xosé L. Veiga. Rua Mallorca 7, S/Atco. 43001 Tarragona.
O Comité Cidadán Galego Anti-SIDA informa que permanecerá aberto
os martes, xoves e venre de 16 a 2lh.
Ademáis está o Apdo. de correos 117
de Compostela.•

hoxendia o seu labor polos lugares
onde, curiosamente, xentes como
Valentín fixeran "pátria' , ainda
que os seus próprios "cai:xóns"
xan máis futuristas. Por i o convén
retratar e por iste derradeiro arti ta
de cando en vez e gardar o dagurrotipo como ouro en pano para
comprender o que eran capace de
facer estes especialistas doutras
-xa- épocas. A foto informa
dunha maneira veraz do que un é,
sen retouques. E, asi, vémonos tal
como somos ao tempo que non vale dicer aquilo de "mira como aín,
parezo un mafioso". Non é que o
P.areza un. É que un se o parez o é.
E a arte do artesano, sinxelamente.

Comezará o dia 16 coa representación dun espectáculo infantil a cargo do grupo "Mimelas"

Os dias 16 e 17 estarán no Teatro
Principal de Compostela coa obra
"Tatuaxe", ás 21h. +

Véndo moto Yamaha 400-XS. PO
4746-T. Carenado integral. Tlf. (986) 29
14 72. Eladio Puente Rodriguez.

Novas sensuais

IV Certame
de Teatro Infantil
e Xuvenil
de Vilagarcia

Compañia
Pífano

Fraguas 21, 12 • 15703 Compo tela.

Na alameda compostelán "vive" Valentín, unha persoaxe que leva sesenta anos
ao carón do seu útil de traballo, que non
é nen máis nen menos que un daqueles
caixóns mouros que enfian a un e, despois duns minutos, conquiren -tras o
paso potas expertas mans do artesano-a miragre de ollar como a física humana
aparece arrodeada por deseños singulares que dan o efeito cómplice dese recordató rio con sinatura específica .
Amais, Valentín é un experto e consumado rapaz a pesares dos seus cerca de
noventa anos, que se move como un auténtico especialista en artes marciais, segundo nós mesmos poidemos comprobar persoalmente. Fican, xa, poucos inventos daquela esforzada profisión, ainda que os artistas da imaxe desenvolvan

Montaxes de diversos xeitos, "encontros, cousas moi curiosas, moi
bonitas", desfilarán perante un
CHELO
mes por ese lugar de paso "da outra cultura" que ten nome de perra gorda: O Patacón (ou Pataco), xa cun feixe de anos traballando nesa dinámica.
Por aí pasaron xentes de tódalas cores.
E a confirmación figura no seu .museo
particular fronte á mesma barra. Personaxes como Mon Vasco --con quen fixemos algunha que outra trastada- ,
Xesús Campos -ao que ainda fai pouco tempo se lle lembrou cunha homenaxe-, Xaime Vaello - grande poeta
e fácil conversador-, foron alguns dos
que nos deixaron sós nas noites brincadeiras do lugar. Outros - ainda que xa
con menos gana de bulir-, se manteñen na brecha. Porén aí están outros,
con nova semente. E Xesús Carballido
-por certo, non somos parentes-, que
é quen nos ocupa nesta xeográfica mostra, anda nese camiño, na busca diso
con nome de liberdade. •
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Música

A crítica

Orquestras británicas

Muxicas

Ciclo Cine e Alcol

Royal Liverpool Philarmonic Orchestra e The Children Choir of
Liverpool Cathedral.Concerto o
dia 14 no Auditório de Galicia, en
Compostela.

Folk o dia 16 en Vilagarcia de
Aro usa.

Os días 20, 21 e 22 no Centro Cultural Caixavigo, organizado pola
Asociación Viguesa de Alcohología.

Dimitri Bashkirov
Concerto de piano o dia 14 no Pazo de Congresos de A Coruña.

Orquestra Sinfónica da
Galicia
Presentación o dia 15 no Pazo de
Congresos de A Coruña e o dia 18
no Centro Cultural Caixavigo.

Concerto fin de curso
Odia 14 no Centro Cultural Caixavigo os alumnos e alumnas do
Conservatório Superior de Música
de Vigo darán un concerto conmemorativo.

Coral Frol Nova
de Chapela
Concerto odia 15 na Sala de Concertos de Caixavigo.
Orquestra de Cámara de Colonia
Actuarán o dia 16 no Centro Cultural Caixavigo, organizado por
Xuventudes Musicais.

Mitchell Terraza Quartet
Concerto de Jazz o dia 14 no Círculo das Artes de Lugo.

Orquestra da Radio
Televisión da Polónia
Actuarán o dia 19 na Sala de
Concertos do Centro Cultural
Caixavigo.

Concerto Instrumental
O dia 17 no marco do Templo Vello de Marín. ·

"Antiexplotación
Universal", concerto
"Sin Dios'', "El Enjambre" e "Tarzán" son os grupos que actuarán
nos concertos organizado por
K.E.G. Treboada: o dia 16 ás 20h
na Casa da Xuventude de Ourense;
o dia 17 ás 20h no Bar Sá do Penal
de Compostela e o dia 15 ás 20h
no local da Asociación de Veciños
Val do Fragoso en Vigo. Os cartos
destinaranse á. axudar aos detidos
en Sevilla nos actos de protesta
contra a Expo. •

Vive o Cine Galego
Odia 21 ás 21h "Sempre Xonxa'',
no local do Ateneo Santa Cecilia
deMarín.

Cine Semanal no
Ateneo da Coruña
O 20, as 17 ,30, 20 e 22,30h , pasarase o filme "Un mundo sen piedade", de Eric Crochand.

Ciclo História do Cine
Organizado polo Cicne-Clube Pontevedra, o dia 21 ás 22h proxectarase no Teatro Principal o filme "O
Sarxento York", dirixida por Howard Hawks en 1941.+

Televisión
Esperanza e Glória
O 15 ás 2 l ,30h , en "Telecinema
Venres" da TVG, ernitirase este coñecido filme, dirixido por John Boorman en 1987, no que reflexiona
sobre o que viviu e sentiu cando
era un neno de sete anos e os alemáns bombardeaban Londres. O
cine de Boorman caracterizase polo rigor formal e polo particular
coidado nas ambientacións.

Urxa
Filme de producción galega que se
estreou en 1989 xunto con outras
duas longametraxes, destinadas ás
salas comerciais. Realizada en cola-

boración por Alfredo García Pinal e
Carlos López Piñeiro. Destaca a
banda sonora do grupo de folk-rock
"Alecnn", do Carballiño. Emitirase
odia 17 ás 19,55h na Tvg.

Problemas no Paraíso
O luns 18 ás 19, 25h o espazo Entrada Libre da TVG oferece a
oportunidade de ver unha vez máis
un filme considerado como unha
das obras mestras da chamada "alta comédia" que axudou a facer do
seu director, Emst Lubistch, un
dos grandes cineastas de todos os
tempos. Ironía, elegáncia e humor
negro para esta história de ladrons
aristocráticos. •

Exposicións
ganiza esta exposición de antiguedades e aparellos non
usados na actualidade, pezas
de artesanía, sabas, colchas,
pratos moedas, documentos,.
etc. Nos locais do Ateneo
Santa Cecilia de Marín.

Colectiva
de Fotografía
Xoves fotógrafos galegos
expoñen na Galeria Hispano
20 de Compostela

Paco Pestana

Susana Gil e
Miguel Muñiz

Esculturas na Galeria Pardo
Bazán de A Coruña.

Fotografías na Casa da Xu ventude de Ourense.

Pintores
contemporáneos
da CEI

Tres artistas
Na Sala da Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra expoñen obras Xoan
Pardiñas, Xulio Maside e
Maria Xosé Díaz.

Mo tra no Casino do Atlántico de A Coruña.

Manuel Lastra
Obras na Sala Abel Lepina
de Vigo.

Sergio Vázquez
Pinturas no Centro de Arte
Museum de Ferro!.

Acuarelas e
Insectos

Uxio López

Na Aula de Cultura de Caixa Ourense móstranse acuarelas de Camot e unha colección de insectos de Enrie
Macias Güell.

Pinturas no Teatro Principal
de Pontevedra.

Cachorro
Esculturas na Casa da Cultura de Rubia, dentro do
"Maio Cultural".

O París
de Boubat
Retrospectiva de fotografias
de París realizadas por
Edouard Boubat entre 1946 e
1990. Organizan Concello de
Vigo e Fundación La Caixa.

FP de Ribeira
Mostra artística de traballos
elaborados por alumnos e

Ollo de Vidro
Unha das fotografias expostas no París de Boubat.

profesores deste instituto.

Sellaño
Oleos na Sala do Banco Galego.

UNTA
u
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do tempo
O grupo xuvenil de danza galega "Fentos e Froumas" or-
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Mostra de fotografia deste
colectivo fotográfico na Sala de Arte Caixavigo. •
Pax1nas coorden adas por
MARGA R. HOLGUIN

En defensa do idioma ... español
XURXO .ESTÉVEZ

Horror! Acabo .de descubrir -é o 92- que Catalina de Austria, guapa, simpática, católica e que quer alomenos seis fillos pronto, botoulle o ollo ao nosó príncipe -o que estivo
en Marin- e a cousa é viábel pois o rapaz que eleximos
xeneticamente para a sucesión ás rendas do incombustíbel
cabalo de Ferrol dixo, hai tres anos que, "Home, de entre
o mercado das colegas -verbo fácil o do mozo- é, sen dúbida, a que máis promete".

E

eu digo non, como Raimon no 68. A língua é a nosa
pátria, colegas, o noso escudo, e iso vale para todos, mesmo que na cédula de empadronamento poña: Pazo da
Zarzuela.

Que a nasa tradicional hospitalidade levounos a aplaudir
aqueles discursos nos orfelinaatos que, con forte acento
helénico, conclamaba: -Ezpanholes!? Ben está pois hai que
acariñar aos turistas xa que sempre deixan uns cartiños,
mais pensar que até meados do século XXI a coroa manci11ará a gloriosa língua de Camilo José Cela cada vez que
Catalina berre: "Olé, torrros!'', é demasiado para un pobre
corazón vermello-amarelo, só porque unha fulana leve o
noso deportivo aprendiz de monarca ao ·catre para sempre.
Non contará co meu voto cando convoquen eleicións á
Xefatura do Estado, como en Fráncia, Rúsia e Guatemala. Abofé!+

Actos
América Latina

(.

O día 20 o teólogo e membro da Comisión contra o V Centenário Rui
Manuel Gracio das Neves pronunciará a conferéntia tiduada " América Latina: morte e esperanza" ás 20h
no Centro Fonseca da Coruña, dentro dos actos organizados polo COSAL coa colaboración da Fundación
Municipal de Cultura de Oleiros. O
día 21 Jorge Palencia, representante
do FMLN do Salvador falará sobre
"El Salvador: por fin a paz"

Xudeus,
mouros e cristiáns
O dia 19, nos locais do Ateneo de
A Coruña, o Historiador Julio Valdeón pronunciará unha conferéncia
baixo o lema "Toleráncia e intoleráncia das tres culturas. na España
medieval", dentro dos actos das
xornadas que se están a celebrar
sobre as tres culturas.

Vídeo galego
O día 28 dentro do ciclo "Vídeo
Galego", organizado polo Ateneo
Santa Cecilia de Marín e o Centro
Galego das Artes da Imaxe proxectaranse os cortos: "Salvamento e
Socorrismo", "Ai amante", "Ringo
Rango", "After Shave" e "Código".
Será ás 20h no local do Ateneo.

Bouza-Brey
O dia 21 no Centro Cultural Caixavigo Xesús Alonso Montero pronunciará unha conferéncia adicada
a Fermín Bouza Brey.

Allariz
Até o dia 17 deste mes, a concelleria
de Cultura do Concello de Allariz e
6 Módulo de Animación socio-cul-

tural da Escola Obradoiro Ziralla teñen organizados unha série de actos
para celebrar o Dia das Letras Galegas. O día 16 inaugurarase a Biblioteca Pública, que terá a sua sede na
Casa da Cultura. con este motivo actuará o grupo de teatro Galileo de
Ferro], coa obra "Descubrir a leitura
é un espectáculo" e repartiranse entre os asistentes uns Trípticos informativos sobre a Biblioteca. o inauguración será ás 18h. Dura.-ite estes
días terá lugar a "III Mostra do Libro Galego", na que colaboran várias editoriais. Será na Sala de Exposicións "A Fábrica".

O Couto-Ponteceso
Con motivo desta celebración, a
"Asociación Cultural Monte Blanco" desta localidade organiza unha
série de actos adicados a Eduardo
Pondal ao longo de todo o dia 17.
Haberá pasaruas, unha Marathon
Fotográfica, farase a presentación
dun vídeo, unha unidade didáctica
e un vídeo sobre Pondal, ao cumprirse o 75 cabodano do seu pasamento. Haberá ademáis danzas.tradicionais,un recital poético-mudical, e diferentes concertos, títeres
e espectáculos de humor. Para
completar a xornada estarán abertas a Feira do Libro Galego e a IX
Feira da Artesanía. Vários escritores firmarán exemplares dos seus
libros.

O Descubrimento,
500 anos despois
Este é o tema da mesa redonda que
terá lugar no Centro Cultural Caixavigo o dia 15 ás 20h , organizado polo Clube Faro de Vigo, e que
contará coa preséncia dos membros de "Els Joglars". +
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TRES EN RAIA

Marlene Dietrich:
•
•
.un mito a revisar
B CELSO X. LOPEZ PAZOS

E

ntre Xuño e Setembro de 1986,
TVE adicaba un ciclo de 16 películas a Mar/ene Dietrich, a actriz alemana
que veu de morrer aos 90 anos de idade
no seu apartamento de Paris. Agora,
mentres moitos volven a ela con apoloxéticas reseñas mortuórias ou panexíricos
saidos da febre necrófila que invade a
moitas plumas, paréceme pertinente adicarse non á mera repetición do xa dito en
exceso, senón, a reflexionar e situar a traxectória da actriz no panorama xeral da
história universal do cine. Tendo como referente a revisión enlatada desas 16 películas, que, desde logo representa un coñécemento incompleto pero sustantivo da
sua carreira, o balance definitivo poderia
ser o seguinte: Marlene Dietrich, foi non
só unha actriz mediocre, senón moi inferior a outros nomes de intérpretes da sua
mesma xeneracíón como Joan Crawford,
Bette Davis, Marie Dreisler, Louise Rainer,
Katherine Hepburn, Mirna Loy, Rossalind
Russell, ou , por suposto, Greta Garbo, a
outra ilustre europea do cine hollywoodiense da década dos trinta. Agora ben,
con Marlene acorre o mesmo que con Bogart ou con Dean: o atractivo dos tipos
que representan distraen a atención debida ás calidades da interpretación. Desde
lago, sedúcenos a persoalídade de LolaLola ("O anxo azul") , de Amy Jolly ("Marrocos") , de Shanghai Lilly ("O expreso de
Shanghai") ou Concha Pérez ("O diaño é
muller'') ... mais Marlene, actriz, é decepcionante e non resiste, nen de lonxe, a
comparanza coas suas colegas máis enriba citadas. Certamente, as suas personaxes engaiolan, pero ela, espida diante dun
primeiro plano, ou fronte á correcta resolución
interpretativa nunha
secuéncia comprometida dramaticamente,
amasa mais ben pouco
talento como actriz.
Cando no 1930 rodou
"O anxo azul" non era
unha descoñecida e tiña
xa
sobre as

suas costas unha vintena de filmes feítos
na Alemaña ás ardes de. realizadores como Korda, Pabst ou Dieterle, amais dunha
notábel experiéncia no teatro das mans
dese xénio da cena que se chamou Max
Reinhardt. Non era pois unha novata. Porén, a sua criación da personaxe da cantante de cabaret Lola-Lola, que vampiriza
e humilla ao vello profesor Rath (un xenial
Emil Jannigs) é máis ben esquecibel, ainda que teñamos sempre na retina a secuéncia na que sobre un cenário de cabaret cutre da Alemaña de Weimar amasaba, con delírio exibicionista, a extremada
lonxitude dunhas pernas enfundadas en
medías de seda negras. Pero, naturalmente, aí estaba o talento de Joseph von
Sternberg para disfarzar o producto, para
envolvelo en celofán e vender a ganga a
prezo de aura. Porque seria el (e este é
un tópico certo) quen inventaria o mito,
quen lle daría forma e vida, quen o puliria
restándolle o sobrante. A sua receta era a
mellar: uns primeiros planos perfeitos, onde as luces e as sombras, as zonas luminosas e as penumbras, alternábanse sabiamente para mitigar a dureza dun inexpresivo rostro. Eses antolóxicos primeiros
planos que ocuparon unha boa parte da
filmografía da actriz e que o xenial Sternberg lanzaba como arietes aos ollas dos
espectadores de todo o mundo, ian ser
perfeitamente completados por unha matemática concepción das secuéncias longas, onde unha Marlene radiante emerxia
altiva sempre envolta en preciosos traxes
e iluminada ou escurecida grácias ao máxico segredo que Sternberg posuia para
tratar os contraluces e para criar atmósferas cheas de suxeréncías sensuais, onde
a torpeza do seu camiñar e a vulgaridade
da sua máscara de actriz pasaba desapercibida ou era obviada polo espectador.
Lago de "O anxo azul" chegou "Marrocos".
Ali o mito converteuse en realidade e a
"muller fatal", a cantante Amy Jolly, descalzábase na area do deserto para perseguir, tola de amor e paixón, a un xuvenil e
lampiño Gary Cooper. Estamos en 1931,
era a sua segunda película para Paramount e por primeira vez aparecía vestida
de home, con smoking, inagurando ese
travestismo tan ambígüo que haberia de
estar presente na sua filmografía e, mesmo, na sua vida privada. A colaboración
con Sternberg proseguirá ao longo
de cinco películas máis, a
derradeira delas, "O diaño é muller", realizada en 1936. Pouco
despois separábanse. Pero
non importa, o mito camiñaba
só, e cando Rouben Mamouliam dirixiuna en "O cantar
dos cantares" a sua tarefa
foi a de ampliar o eido
aberto polo xermano catro . anos atrás. O
mesmo lle acorrerá a
Borzage en "Desexo",
a Lubitsch en "Anxo"
ou a Garnett en "Sete pecadores". Asi
pois, entre 1930 e
1940, Hollywood
é quen de lanzar
ao mundo un
novo mito erótico, unha nova devoradora de homes, encarnacíón do
mal

e da muller fatal capaz de facer esquecer
aquelas facianas de féminas sobranceiras
da época muda como Theda Bara, Pola
Negri ou Gloria Swansom. Só unha muller,
mais plebeia, pero sen dúbida con maior
forza provocadora e capacidade de escándalo, estaba en condicións de facerlle
a ·competéncia: Mae West. Porén, se por ·
unha banda o mito Marlene se consolida,
pouco poderemos sinalar sobra as suas
calidades como actriz que escasamente
mellaran. Quédanos, iso si, a máxia duns
fotogramas maxistralmente compostos,
duns primefros planos deslumbrantes e
cegadores, dunha figura de muller á que
non foi difícil investir dunha insospeitada
sensualidade capaz de seducir a uns espectadores que, orfos dela, ainda combatian contra o monstruo saido do crack do
29. Certamente, Marlene deixounos na
sua imaxe o talento dos que a moldearon,
e deixounos tamén, a lembranza da sua
faciana inexpresiva, · das suas interpretacións crispadas, do seu repertório de tics
seductores e exibicionistas (outra volta) ,
das suas posturas provocadoras e lascivas (era maravilloso e vulgar ollar a sua
silueta cando colocaba, indolente, o brazo
dereito sobre a cadeira... ) que nunca soubemos ben se eran un recurso para encher o valeiro ou unha argúcia máis do difícil arte de seducir.

O tempo de Lili Marlen
A partir dos cuarenta as suas aparicións
na pantalla escasearon e Marlene, incapaz de competir cos noves mitos eróticos,
-Rita Hayworth, Ava Gardner- converterase nunha paródia de si mesma. Mediocres realizadores, mas películas; será
o seu sino nese periodo. Cando o mito
esvaece, a coxuntura da guerra mundial
dalle unha bafarada de ar puro que ela
acolle como táboa de salvación. A sua
voz , ronca e suxerente, e unha cantiga,
son os elementos que relanzan a sua popularidade; unha cantiga que en 1943 incorporará ao seu repertório e que fará
própria sin selo, e facén,doo transformaraa en lenda: Lili Mar/en. Catro anos máis
tarde concédeselle a "Medal o Freedom"
polos servícios prestados aos EEUU na 11
Guerra Mundial.
A fins dos 40 saberá manter o tipo grácias
a cineastas de gran talento que tamén a
chamarian na década seguinte. Asi , no 48
encarna para Billy Wilder en "Berlín Occidente" a Erika von Sclutow, unha cantante
de cabaret que nos lembraba á Lola-Lola
de 18 anos atrás. Lago Hitchcock reclámaa para interpretar a Charlotte lnwood, a
actriz de teatro protagonista de "Pánico na
cena" (1950). Despois, Lang procúraa para
ser a altiva Altar Kane, a proprietária do
salón en "Rancho Notorius". Veñen lago
sete anos de siléncio forzoso até que, de
novo Wilder, a diríxa maxistralmente como
Christine Helm en "Testigo de cargo". Lago
será o xénio de O. Welles quen a· moldeará en "Sede de mal". Por fin, despois dunha breve aparición en "Vencedores e vencidos" de Kramer (1961 ), a sua carreira
quedaba definitivamente pechada no 78
con "Just a Gígolo". E Marlene Dietrich,
aquela muller que á mención do seu nome
fixera exclamar a Cocteau "ao princípio
suave como un agarimo, convértese despois no estoupido dun latigazo", ou berrar
a Hemingway "pode derretir a un home
cunha elevación de cellas", actriz que deixou cincelar o seu carácter e que serviu
para dar unha imaxe pertinaz de vampiresa, devoradora de homes, de muller-díaño,
terrorista do amor e saboteadora da moral
e das convencións burguesas -ela que
sempre o foi- capaz de agardar, impertérrita, soia e eternamente distante, a chegada da sua derradeira amante.+

Selección
natural
• XOSÉ A. GACIÑO

D

esde lago, non é nada sana unha sociedade na que vive do
subsídio a xente en idade de traballar,
como di o señor ministro. Certo que
piaré non ter nen subsídio e adicarse,
quen sabe, ao "tirón" ou á venda de
drogas ilegais para poder ir tirando .
Mala cousa isto da economía sumerxida, debe pensar o señor ministro, ainda que case ninguén -e mensa que
ninguén quen se moven no mundiño fi nancieiro- pode dícer que deste diñeiro negro non tomarei , especialmente
se son cantidades consíderábeis (é dicer, cantidades merecedoras de toda
consideración).
Pero o subsídio, ainda que sexa unha
conquista da socialdemocrácia -se
ten que haber exércíto de reserva de
man de obra no capitalismo, polo menos que non morra de fame--, non estimula ao persoal, como di tamén o señor ministro. A supresión do subsídio,
en troques, é unha maneira de forzar
aos desempregados a buscar traballo
mais activamente, e tanto máis activamente cantas menos posibilidades teña de atopalo.
Darwinismo puro e duro : a selección
natural das espécies traballadoras, na
implacábel loita pala supervivéncia ,
provoca o reaxuste automático das estadísticas . Cairán os que non sexan
capaces de resistir sen traballo e sen
subsídio. E producirase o resultado
que todos desexan , incluido o señor
ministro: diminuirá o paro.
Só que alguns -románticos solid á~
rios?- preferimos , señor ministro ,
que os que causen baixa nas listas
de desemprego podan seguir simplemente vivos. +

VOLVER AO REGO

O

s veciños da Fonsagrada solicitaron ante o governo de Cuba a intermediación de Fidel Castro na
liberación de tres veciños da vila "presos políticos do governo Fraga".

•

A maiores do valor irónico da solicitude, tamén é certo que Xosé Maria Mera Álvarez, Xosé Diaz Rodríguez e Xosé Maria Campo González son veciños
acusados de agresión ao alcaldP~~rrRk
narcotraficantes e instala
~i
bombas como os liberado
ás xestións de Fraga.+

