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Fraga xustifica o acoso sexual 
"Hai un refrán 
andaluz moi 
gracioso que di: 
Mujer que ar -
andar culea y · 
al mirar sus 
ojos mece, yo 
no digo que lo 
sea, pero si 
que lo· parece. 
Esta foi a res
posta de Ma~ : . 
nuel· Fraga á · 
revista de Ma
drid Diez Minu
tos, ante a per-

. gunta de que 
· opinaba o pre

sidente da Xun
ta sobre o aco
so sexual no 
traballo. 

Sobre o mesmo tema, Fraga in
dica que "eu nunca o fixen, nen 
se me pasou pola cabeza. Pero 
tamén hai que recoñecer que 
hai señoritas que van ao traba
llo con vestimentas pouco axei
tadas e provocativas, en cuxo 

·caso, quen é o acosado?". 

O presidente afir
ma finalmente 
que "o que bus-

. ca algo máis alá 
do piropo, debe 
ser sancionado". 

Hai várias se
manas o Cori
selleiro de Tra
bal! o e Serví
cios Sociais, 
Xosé António 

.Gil Sotres foi 
acusado de re
alizar acosos 
sexuais por re
.presentan tes 
dos sindicatos 
da administra
ción pública 
autónoma. · 

As organizacións feministas te
ñén criticado reiteradamente de
claracións deste tipo ao consi
derar que serven para xustificar 
o acoso sexual e a violación. 
"Na mente do home está a pro
vocación" é un dos lemas máis 
coreados cada 8 de Marzo.+ 

Carlos M ella: 'Fíxenme nacionalista 
non por sentimento, senón por .razón' 
Estudou en Deusto coas élites 
que hoxe moven os resortes 
tanto das empresas privadas 
como do próprio Estado. Presi
d i u compañias privadas, foi 
subdirector xeral de política fi
nanceira. Cando estaban a pór 
en marcha a autonomia cha
márono da Galiza e foi conse
lleiro de Economia e vice-presi
dente con Albor. Cando a re-

conversión naval fixo un "libro 
branca" que deixou bocabertos 
aos poucos que se inteiraron 
do trasfondo. Despois estivo 
en CG, no PNG e, agora reco
ñece, con igual tranquilidade 
que asume o seu pasado, que 
se converteu ao nacionalismo. 
Carlos Mella Villar é, sen dúbi
da, "un caso raro". 

· (pax. 14 e 15) 

Cuiña usou cartos da Deputación 
na campaña eleitoral do PP 
Xantares eleitorais , merendas 
de medio milleiro de . cubertos 
arredor de Fraga, facturas por 
obras nas que nen sequer. figu
ra o neme do contratista ou re
cibos por informacións en pe
riódicos .foron pagadas pala 
Deputación de Pontevedra du
rante os governos de Xosé 
Guiña e do actual presidente 
César Mera. Moitas destas fac-

turas están raspadas ou gro
seiramente corrixidas con tinta 
branca. O pleno da corpora
ción recusou designar unha co
misión de investigación para 
estabelecer que recibos de 
máis de 300.000 foron irregu
larmente pagados, segundo a 
denúncia de César Mosquera, 
deputado do BNG. 

(pax.7) 

Preocupación nos Estados 
pala emerxéncia das nacións históricas 

Apantasma 
do nacionalismo .. 

percorre Europa 

O influxo de 
Cataluña e 
Escócia, a 
inestabilidade 

· de Bélxica 
(dividida entre 
flamencos e 
valóns) e o 
incremento 
previsibel dos 
desequilíbrios 
territoriais 
preocupan 
nas principais 

- chancelarias 
europeas. As 
declaracións 
taxativas de 
Felipe 
González 
mostran esa 
fonda 
inquedanza. 
Os . 
nacionalismos 
poden dar 
lugar a unha 
nova xeira de 
recomposi~ión 
europea, pero 
eles non 
suporán un 
deterioro da 
convivéncia. 
Ao contrário, é 
a convivéncia 
deteriorada a 
que promove 
aos 
nacionalismos 
como 
alternativa de 
coesión. 

Mapa a cor 
da Europa 
das 
Nació ns 
{incluido neste 
número) 
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A Cataluña reivindica a-sua identidade desde a Olimpiada, Euskadi negócia co Estado e a 
Galiza recupera protagonismo desde a ARE e a CONSE 

Europa reconstrue o seu .·· mapa 
desde as novas soberanias 

• • ·nac1ona1s 
XAN CARBALLA - MANUEL V~IGA 

O cinto de siléncio sobre as nacións sen estado ernpezou a quebrar polo Leste europeu, rnais nesta outra parte do 
continente seguen abertas todas as expectativas. Cataluña reivindica a sua identidade desde a plataforma olímpica; 
na Irlanda do Norte ábrense negociacións bloqueadas durante décadas, ao igual que en Euskadi; Galiza reaviva a 

sua reivindicación tan profundamente que obriga á impostura á direita tradicionalmente anti-nacionalista. O mosaico 
europeu quer mostrarse peza a peza e reagruparse desde as soberanias. 

Foron anos vertixinosos. Quen 
pensaban que todo se ia reducir 
ás independéncias das tres na
cións bálticas (Letónia, Estónia e 
Lituánia), viran correr coma rego 
de pólvora a reivindicación na
cionalista por todos os estados 
da multifederal ex URSS. Se 
Ocidente recoñeceu aquelas pri
meiras independéncias, só a far- · 
za da realidade, entrecruzada 
polos intereses económicos, vai
na empuxando paseniñamente a 
tentar controlar as independén
cias que se achegan máis á sua 
imediata zona de influéncia. 

O que eran argumentos limpos 
sobre liberdade e direito de auto
determinación, voltábanse lanzas 
se se talaba das próprias realida
des nacionais dos seus estados. 
As comparacións entre as na
cións do Báltico e Euskadi, Cata
luña ou Galiza foron anatemati
zadas e abriuse un fondo debate 
sobre o nacionalismo en termos 
do conflito que Europa sempre 
remataria por resolver violenta
mente. A guerra na antiga lugos
lávia é usada desde aquela como 
permanente espantallo. 

A actualidade do debate nacio
nalista ven ademais marcada po
lo intenso proceso de mudanzas 
que se aviciñan coa aprobación 
do Tratado de Maastricht. O que 
ia reducirse, en apariéricia, a un 
trámite parlamentário abriu, mer
cé ao referendo danés, todas as 
discusións sobre a construción 
europea e a cesión de soberania 
desde os Estados á CE. 

Freedom for Catalonia 

A presenza do catalán, en posi
ción de priviléxio na cerimónia 
de abertura olímpica, nun está
dio e nun país que se enche de 
pancartas coa consigna Free
dom for Catalonia ou a campaña 
da Generalitat de publicidade en 
meios de comunicación interna
cionais puxo na mesa as cartas 
nacionalistas catalanas. O Esta
do español, considerado como 
un dos máis estábeis en termos 
de fronteiras, non podia evitar 
que a sua realidade multinacio
nal aparecese con toda a forza, 
apesar do coidado que quer pór 
en evitar que a atención xorna
lística mundial en Barcelona sir
va de plataforma ao independen
tismo catalán e á realidade multi
nacional do Estado. Nesa liña to
dos os movimentos dos últimos 
meses foron destinados a conse
guir que a ETA non actuase du
rante as semanas olímpicas, o 

Gaiteiros na Praza do Obradoiro durante a toma de posesión de Fraga. O político conservador, antigo crítico das autonomías, 
súmase hoxe á causa do galeguismo e a autoidentificación. DELMI ÁLVAREZ 

A actualidade do debate nacionalista ven 
ademais marcada polo intenso proceso de 
mudanzas que se aviciñan coa aprobación 
do tratado de Maastricht. 

que levou á última trégoa e o iní
cio, semella que imparábel, dun
ha negociación que xere unha 
nova situación en Euskadi. 

Nesa mesma liña poderíase si
tuar a polémica da ARE nos últi
mos meses. Concebida como 
operación política de lexitimación 
europea de Fraga, o trunfo de 
Pujol anúncia a vitória da tese 
nacionalista nun organismo que 

só hai uns anos, como a CONSE 
(Confederación de Nacións sen 
Estado de Europa), era menos
prezado e considerado sen futu
ro. A necesidade de darlle mei
raride protagonismo político no 
governo da CE e de dotala de 
meios de financiación pró
prios, pode converter a es
te e outros organismos que 
agrupan ás máis de 150 re
xións europeas recoñeci-

.A preséncia do catalán, 

das como tales pola comunidade, 
nas institucións que recollan par
te da forza das nacións sen esta
do, pésie a que até ágora está 
concebida como unha enorme 
mistura sen perfis políticos claros 
en moitos dos seus membros. 

As palabras de Leguina, antes 
das votacións de ARE en Santia
go, eran despectivas sobre a im
portáncia do organismo. O seu 
rosto e talante posterior á elei 
ción de Pujol, mudou radical 
mente e pasou a expresarse con 
total corrección. Dias antes nun
ha rolda de prensa na televisión , 
Felipe González, ao se referir á 
Administración única proposta 

en posición de previléxio na cirirnónia 
olímpica nun país que se enche de 
pancartas con Freedom for Catalonia 
puxo na mesa as cartas nacionalistas 
catalanas. Sean Connery, defensor dos direitos nacionais 

da Escócia. 

Manéxase con 
profusión o 
discurso da Europa 
das cidades, na 
extrema dunha 
argu rnentación que 
quer apresentar ao 
nacionalismo corno 
fora de época. 

por Fraga, limitaba a ampliación 
de competéncias ás tres nacio
nalidades históricas recoñecidas 
constitucionalmente, porque "te
rnos que manter elementos de 
coesión de España", sen acadar 
a expresar cales eran eses pon
tos comu ns de coesión. Rodrí
guez lbarra, presidente extreme
ño, voltaba a golpear o mesmo 
cravo ao defender a vixéncia dun 
Ministério de Cultu ra centra l, 
"porque está chamado a darll e 
coeréncia a España como na
ción". Eran tres cualificadas mos
tras da preocupación sobre a si
tuación nacional no Estado. 

A resposta do PSOE ao fenóme
no nacionalista é dupla. Dunha 
banda por elevación talando da 
integración europea como nega
dora das reivindicacións nacio
nais, e apresentando as sobera
nías das nacións sen estado co
mo contrárias a esa integración, 
algo que tercamente négase 
cando os países que acceden á 
sua independéncia maniféstanse 
partidários de participar no pro
ceso de construción europea. A 
outra peza que se manexa con 
profusión é o discurso dunha 
"Europa das cidades", na outra 
extrema dunha argumentación 
que quer coller no médio ao na
cionalismo e apresentalo como 
f óra de época. 

Vontade democrática 

A decisión de checos e eslova
cos de reconstruir as suas rela
cións entre si e ca resto do conti- .. 
nente desde a sua própria sobe
ranía, rompendo un pacto federal 
de várias décadas, ten amasado 

. o raseiro de comenéncias con 
(Pasa á páxlna segulnte) 
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O pequeno · 
pode ser máis rendíbel 
Para saber se o auxe dos na
cionalismos no Leste vai reper
cutir tamén no Oeste europeu 
compre determinar se . existen 
elementos da crise do socialis
mo real comuns a esta banda 
do antigo telón. A cada son 
máis os dados e os autores 
que mostran que o que esta
mos a presenciar é unha crise, 
non do socialismo ou do capita
lismo, senón de certo tipo de 
industrialismo e da filosofia pro
dutivista. Estariamos entón an
te unha crise xeral dos valores 
até hoxe predominantes. 

do consumidor. Velai un factor 
comun co socialismo real: final
mente tampouco no capitalismo 
os consumidores deciden. 

O carácter unidireccional da 
economia dase non só empresa 
a empresa, senón país a país e 
rexión a rexión. O resultado é a 
distribución pouco equitativa 
dos rendimentos, quer dicer o 
desequilíbrio entre uns países e 
outros, o Norte e o Sul. 

O mito dos grandes espazos 
económicos, de moda indiscutí
bel nas últimas décadas, se
gundo o cal o pequeno é sinó-

nimo de atrasado, comeza a 
ser cuestionado desde o pró
prio ponto de vista da eficácia. 
Un sistema deixa de ser rendí
bel se xera inestabilidade, con
flitos, polución, se se rompe o 
equilíbrio e a convivéncia entre 
persoas e países. O custo de 
estiñar as feridas comeza a ser 
visibelmente máis elevado que 
os benefícios de;> modelo actual. 

" En que país está Barcelona? En Catalunya, claro". Publlcldade inserida pola Gene
ralltat en várlos meios de prensa europeus. 

As burocrácias non son exclu
siva do comunismQ. Os teóri
cos da empresa capitalista criti
can cada vez con maior dureza 
os grandes mónstruos burocrá
ticos nos que se converteron 
as grandes multinacionais, un
h a serte de megaempresas 
controladas por un escaso nú
mero de altos executivos que 
se colocan a si mesmos os sa
lários, dedicados a especular e 
non a inovar. Froito diso seria 
en parte a actual crise que vi
ven os Estados Unidos. Naquel 
país o 60% do Produto Nacio
nal Bruto está baixo o control 
de 500 empresas o que, en ter
mos equivalentes, seria como 
se a metade do producido na 
Galiza estivese en mans de 
quince famílias. Trátase dun 
sistema oligárquico onde atra
vés de grandes campañas pu
blicitárias se dirixen os gestos 

Frente ao absoluto 
poderio.de · 
governos 
anónimos emerxe 
a necesidade de 
reforzar a própria 
identidade, non xa 
como forza 
romántica, senón 
para sobreviver. 

A internacionalización, forza 
centrífuga, xera tamén forzas 
centrípetas. Unha delas é o na
cionalismo. Frente ao absoluto 
poderio de governos anónimos, 
á marxe dos parlamentos (défi- . 
cit democrático), cada vez máis 
visíbel e encarnado nos Sete 
Grandes (os sete principais es
tados do mundo), o FMI, o Ban
co Mundial, o GATI, emerxe a 
necesidade de reforzar a pró
pria identidade, non xa como 
forza romántica, senón para so
breviver. Este é o sentido do 
ascenso do islamismo e dos 
nacionalismos na Europa e que 
desde este ponto de vista non 
poden entenderse máis que co
mo un esforzo liberador. 

(Ven da páxJna anterior) 

que se meden as independén
cias que están refacendo o ma
pa europeu. A decisión foi toma
da en referendos democráticos, 
ao igual que en todos e cada un 
dos casos que se iniciaron nas 
ribeiras do Báltico. Aquela onda 
foi bañando todo o território eu
ropeu, agora si desde os Urais 
ao Atlántico, con exquisito res
peito por darlle un camiño á von
tade popular. Resgatouse para 
Europa un conceito como a auto
determinación que alguns conce
bian só para países do denomi
nado terceiro mundo, e fíxose 
uníndoo á expresión da demo
crácia conquistada. 

que todos os olios se volvesen 
para esta nación da península 
de Xutlándia (43.000 km2 e me
nos de seis millóns de habitan-· 
tes) que ademais é considerada 
a máis feliz do mundo polo Co
mité de Crise de Povoación 
(PCC) no seu recén publicado 
Indice internacional de sofri
mento humano. • 

Resgatouse 

Congreso nacionalista en Córcega. 

A necesidade de preservar o 
meio ambiente limitado, de afo
rrar enerxia, de eliminar a nova 
pobreza, de correxir os dese
quilíbrios xeográficos xa non é 
unha externalidade, un fleco a 
engadir ao sistema, como su
cedía durante o período de vi
xéncia do estado de benestar, 
os felices sesenta. A crise ac
tual ten un calado que abrigará 
ao sistema a unha profunda re
formulación. 

Parte da alternativa é naciona-
1 i sta e ecolóxica, basada nos 
recursos próprios, en crecimen
tos endóxenos (alguns docu
mentos da CE comezan a to
mar en canta este critério), a un 
sistema de certa autosuficién
cia que non impede a relación 
co exterior, pero que garante 
un progreso máis equilibrado, 
menos drástico para amplos 
colectivos como é o actual. As 
nacións sen estado forman par
te dese su/, desa cara negada 
pola realidade oficial de hoxe. • 

Ninguén propón a viabilidade 
autárquica de nengunha das na
cións independizadas, que so
brevivirán con novos pactos de 
integración , federación ou con
federación , sexan grandes ou 
pequenas . O mellor exemplo 
deuno Dinamarca. Co seu pe
queno território, a sua forte con
ciéncia nacional e a sua capaci
dade para decidir o seu destino, 
co referendo de Maastricht fixo 

para a Europa un 
conceito como a 
autodeterminación 
que alguns 
concebian só para 
países do 
denominado 
terceiro mundo. L---~------------------------------------------------------------------------

Non perder esta hora 
O interese na celebración do dia da Páttia non é puro 
sentimentalismo, nen só µnha palestra de debate de 
ideoloxia.s encontradas. E a constatación dunha 
oportunidade: estamos nunha conxuntura apta para 
alcanzar os teitos competenciais da nosa nación. 

A caída do muro de Berlin significou moito máis que o 
desmoroamento do "Socialismo real da URRS". Máis 
que o final da "Guerra fria". Foi o sinal para decisións 
dubidosas ata aquela sobre a organización mundial da 
economia e do poder en xeral. A CE podia contar cun 
espazo no Leste, como USA podia ter máis libre toda 
Latinoamérica inda que se precisase do dogal para 
afogar a Cuba, Nicarágua, etc. Os estados ocidentais 
ian ter nas nacións da URRS uns posíbeis auxiliares 
para desmontar o poderio soviético e deixar libre o 
espazo á penetración dos capitais. 

Neste novo marco mundial, no que sori determinantes a 
CE, USA, Xapón e zonas emerxentes inda á proba, os 
estados-nacións teñen que reformularse. Nen constituen 
un "espazo óptimo para a economia", nen queren 
desaparecer pretextando unha convulsión total. Na 
Europa dos estados aparecen entes rexionais como 
auxiliares do estado e para que prosiga o ocultamente 

doutros entes históricos máis vivos e con poder na 
conciéncia humana: as nacións históricas. Unhas con 
longa xeira de loitas pola sua soberanía ou 
independéncia, segundo os casos, outras nun momento 
de emerxécia, outras divididas polos intereses dos 
estados-nacións actuais. 

Os estados europeos teñen certo medo ás nacións 
cando estas son nacións asoballadas polo estado
nación; aplauden a sua independéncia,.cando desfán 
o espazo soviético. Temen represálias e perda do 
poder do seu partido, do seu lobby, do grupo 
oligárquico. Asi podemos observar os mecanismos 
de que bota man o PSOE: fala da Europa das 
cidades, ou da Europá dos cidadáns como bases 
progresistas ao contrário que as nacións. Ese recurso 
de feito engana porque os nacionalismos teñen unha 
polisémia da que pode abusarse segundo o próprio 
interese. Non se tala dos abusos do nacionalismo 
español, inglés ou francés. Nen dos vellos 
antagonismos cidade-campo a superar de todo. 
Apreséntanse os nacionalismos como agresivos, 
como forzas de división. Asi talan do nacionalismo 
catalán, basco ou galego, nos que os de carácter 
liberador e democrático son predominantes. 

Para eles os nacionalismos son só aqueles que usan a 
violéncia ou están en guerra como en Saraxevo. Unha 
tal mistificación proba o temor á realidade das nacións 
que non deben perder esta hora.. 

Galiza atravesa un momento crucial: hai que reestruturar 
a sua economia, lograr uns consensos sociais de boa 
convivéncia, dinamizar as institucións ou substituilas, 
facer unha nova escala en galego e desde a Galiza. 
Todo isto require poder político e só. un poder político 
nunha sociedade de consenso democrático nos garante 
un futuro normal e de criatividade na busca dunha arde 
mundial máis humana. 

Que no Día da Pátria aparezan as alternativas 
programáticas e haxa tmha demostración da 
capacidade cidadá para levalas a cabo, entra no bon 
camiño. O nacionalismo galego sempre estivo 
asociado a reivindicacións de clase. Galiza nación e 
os intereses das clases dominadas van unidos na 
conciéncia e na praxe diária. O dia da Pátria quer 
tanto reflectir estas urxéncias, como proclamar a paz 
e concórdia fraterna entre todos os cidadáns . • 

ANOSA TERRA 
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DA REVOLUCIÓN FRANCESA Á CAÍDA DO MURO 

No senso moderno e desde a perspectiva 
política, a,palabra nación é recer:ite. Salta 
á primeira páxina no uso que dela fai a 
Revolución Francesa, no prólogo á consti
tución do 1791 , como portadora da sobe
ranía. No vocabulário político prevalece a 
sinonímia nación=povo=estado; presupón 
unha referéncia territorial e a presenza 
determinante da decisión popular. Só na 
constitución de 1793, a primeira constitu
ción democrática da ldade Moderna, apa-
rece esa decisión como direito da nación 
revolucionária: "Cada pavo é independen
te e soberano, calquer que sexa o número 
de indivíduos que o compoñen ~ a exten
sión do território que ocupa. Esta sobera
nía é inalienábel". 

Frente a esta reivindicación revolucionária,. 
os dirixentes dos destinos da Franza na 
época.da RF e tamén Napoleón sacrifican 
á idea de progreso e dunha suposta felici
dade a realidade dos pavos que perten
cian ao Reino dos Borbóns e os reclaman 
como parte da nación francesa. Mentres, 
provocan sublevacións en ltália e nos terri
tórios do conglomerado austro-alemán. 
Estes "revolucionários" subliñan o valor 
dunha língua ---a francesa neste caso- e 
da conveniéncia dun marco amplo de di
rección económica; estabelece asi, lenta
mente, o predomínio de estados-nacións. 
Será de. bon ver que se unan territórios , 
que se unifiquen ltália, Alemaña ... , pero 
quedará para os "románticos" apostar pola 
independéncia de Grécia, Bélxica, etc. 

Unha língua única e un espazo económi
co apto para a competéncia no mercado 
mundial $On os elementos que valoran os 
governos libarais do XIX .e aos que pres
tan elaboracións ideolóxicas os intelec
tuais. Para isa non se teñen escrúpulos 
en forzar a aprendizaxe da língua elexida 
e de suprimir as fronteiras que obstaculi
cen o espazo recomendábel. Incluso Maz
zini (1805-1872), un dos teóricos do nacio
nalismo máis voluntarista, aceita un "limiar 
territorial e de povoación" mínimos para ta
lar de nacións. No mapa que elabora en 
1857 para a Europa das nacións, estabe
lece unha dúcia de estados-nacións. 

Este comportamento. do liberalismo expli
ca que as reivindicacións do "princípio da 
nacionalidade" acaben por ser asumidas 
con maior énfase polos tradicionalistas e, 
parcialmente, polos conservadores. Am
bos os dous fornecen análises das condi
cións obxectivas para que exista unha na
ción: son as coñecidas de "território, lín
gua própria, costumes; cultura e história 
en-comun". Desde esa situación inícianse 
reivindicacións nacionalistas tanto na área 
dos impérios -v.g. Austro-Húngaro- co
mo nos estados-nacións. Son iniciativas 
moi tí midas nas que destacan aspectos 
relixiosos, costumistas etc. Aos liberais 
estes movimentos só lles merecen des
prezo, tanto máis xustificábel canto máis 
se inspiren en restauracións dinásticas ou 
estamentais. 

Posibelmente todo isto influiu nos socialis
tas, anarquistas, etc., para os que a na
ción é algo subordinado e que pode ser 
destruído en aras da loita de clases ou do 
progreso sen máis. 

En síntese: ata 1880 Europa unificase en 
estados-nacións, concretamente ltália, 
Alemaña; perduran as Monarquias de Es
paña, Portugal, Reino Unido, Suécia-No
ruega, que se modifican adoptando o sis
tema constitucional; surxen Bélxica, Gré
cia, Roménia, Bulgária; os impérios turco, 
austro-húngaro e ruso mantéñense con 
diferentes graus internos de conflitividade. 

DE 1880 A 1918: 
NACIONALISMO E DEMOCRACIA 

O princípio mazziniano "cada nación un es
tado'', serveu de xustificación na unificación 
da ltália, ese mesmo princípio empeza des
de os anos 70 a aplicarse a todo conxunto 
de persoas que se consideren "nacións". 

Asi a finais de século e ata 1918 son moi-

FRANCISCO CARBALLO 

tos os que elaboran un discurso "naciona
lista" que lexitime as aspiracións de pa
vos, ben apropriados polos estados-na
cións, ben membros de impérios multi-na
cionais. Otto Bauer, Kaustky, Rosa Lu
xemburg e Lenin, todos da órbita socialis
ta, participaron neste discurso; Stalin deu 
un formulário que tivo éxitq na primeira 
metade do s. XX .. B. Hayes( 1931) e H. 
Kohn (1944), "pais fundadores do estudo 
académico do nacionalismo" resérvanlles 
moitas páxinas. Murguía e Brañas forman 

. parte deste esforzo, inda que desde o li
beralismo e o tradicionalismo, respectiva
mente. Os partidos democráticos e os so
cialdemócratas víanse forzados a respon
derá esixéncia dos direitos das nacións .e 
concretamente ao de autodeterminación. 
Mentres que a fíngua e a étnia podían ser 
asumidos como condicións dunha nación 
por calquer liberal, a autodeterminación 
daba preponderá.ncia ao subxectivo, á 
vontade popular. 

Para a paz de Versalles (1918) o portavoz 
dos "direitos dos pavos", segundo este 
discurso nacionalista, foi .Wilson, presi
dente dos USA. Quen foron beneficiados 
coa liberdade de formar unha nación en 
1918? Só unha pequena parte dos países 
nos que habia movimentos nacionalistas: 
é a Europa de vinteseis estados-nacións 
resultantes, aos que se une, en seguida, 
Irlanda. Tampouco nesta ocasión tivo éxi-

THIERRY CHESNOT 

to o princípio de autodeterminación invo
cado por Wilson, senón unhas negocia
cións en bastantes casos ás costas dos 
povos. lugoslávia, Checoslováquia·, Ro
méni a (máis extensa que a anterior a 
1918), eran tan multi-nacionais como o 
império Autro-Húngaro. 

Outras nacións quedaron englobadas co
mo minorías en ltália, Polónia, etc. En 
cámbio acadaron ser estado-nación Lituá
nia, Estónia, Letónia, Finlándia, Hungría, 
Albánia. Desde aquela, as reivindicacións 
de pequenas nacións como Escócia, Ga
les, Catalunya, Galiza, Córcega, etc., etc. 
van atopar os ouvidos xordos da diplomá
cia europea. Coa mesma esperanza coa 
que loitou Irlanda pola independéncia, 
criáronse movimentos a pral da soberanía 
nacional, v.g. entre nós e grazas ás lrman
dades da Fala. 

DE 1918 ATÉ HOXE: 
EXTENSION MUNDIAL E 

REFORMULACIONS NACIONALISTAS 

A paz de Versalles non satisfixo a nin
guén; un dos resultados menos gratos foi 
·o crecimento da agresividade de certos 
estados coas mesmas ánsias imperialis
tas que os vencedores da 1 ª Guerra mun
dial. Alemaña e ltália ven crecer un "na
cionalismo racista ou de estirpe" tan vio
lento cos "minorias nacionais" como pro-

vocador das "democrácias imperialistas" 
e da URRS. O sistema názi e o fascista 
son o paradigma da violación tanto das re
lacións libres da sociedade coas suas loi
tas de clase como das colectividades hu
manas na busca da autodeterminación. 
Os fascismos serven de pretexto aos go
vernantes dos estados-nacións para de
souviren as reclamacións nacionalitárias: 
estes governantes desvian cara os nacio
nalismos de liberación e de defensa popu
lar as agresións tan longas na história dos 
estados-nacións, digamos de España, 
Fráncia, R. Unido, ltália, Alemaña, etc. 

Lago da 2ª Guerra mundial (1945), as 
guerras de liberación das colónias contri
buiron á consolidación da conciéncia na
cional de, moitos pavos da Europa: as de 
Alxéria , India, Vietnam , etc . Certo que 
moitas destas colónias, ao independizá
rense, non se converteron nun estado-na
ción senón nun conglomerado étnico de 
futuro ince~o . Tales estados fixáronse de 
acordo coas fronteiras prévias , obra das 
metrópoles, e que tiñan en canta só facto 
res de transporte e de economia. Todo is
to se ben animou, serveu á sua vez de os
curecento para un debate das nacións 
dentro de Europa. 

A situación das nacións na URSS e nos pa
íses "socialistas" foi outro factor de cataliza
ción para a reformulación do discurso na
cionalista a partir da década dos sesenta, 
neste s. XX. Desde 1968 abundan os teori
zantes das nacións e isto converte o nacio
nalismo nun tema de máxima atención. 

As nacións europeas sen estado, os na
cionalismos reivindicativos da liberdade 
destas nacións atópanse nunha nova si 
tuación ao acabar a "Guerra Fria". Os da 
Europa ocidental quedan atrapados en 
novas criacións económico-políticas, a CE 
especialmente. Os do Leste , que posuian 
unhas constitucións lexitimadoras dos di
reitos de cada nación xunto cunha realida
de negadora de tales direitos, agora teñen 
que "operativizar" a liberdade autodetermi
nativa nunha circunstáncia económico-so
cial moi difícil. Parece que estamos nunha 
conxuntura apta para decisións novido 
sas: é o intre de que as nacións consigan 
os seus poderes políticos e tomen parte 
nas convencións internacionais para a or
ganización mundial.+ 

O ESTADO-NACIÓN NON É SUFICIENTE 
Se nos perguntamos cales eran os factores determinantes da 
criación de estados-nacións no s. XIX, inda que desvirtuasen o 
postulado esencial da revolución liberal, e negasen os direitos 
dos pavos a sua autodetrminación, vemos que foron dous: a ne
cesidade de espazos económicos governados desde un centro e 
a das oligarquías para a preservación do seu poder social. Afor
tunadamente ambas necesidades están agora en aguda crise. 

O estado-nación no é un marco suficiente para para a dirección 
económica. Por un lado depende maiormente das grandes multi
nacionais, por outro non ten capacidade para prestar os servizos 
requeridos polo cidadán. lnevitabelmente a economía está na 
man de grandes con~untos, como a CE, e á vez os cidadáns esi
xén un poder próximo que achegue a eles os servizos e lles dé 
participación no control da distribución da riqueza. As nacións 
existentes, máis grandes ou máis pequenas son os instrumentos 
adecuados para este intre histórico. 

Cando se obxecta a multiplicidade de entes a poñer en comun os 
problemas e chegar a acordes, agáchase que estes entes poden 
confederarse en unidades intermédias se a técnica diplomática o 
aconsella. 

Europa é tal pola riqueza cultural e de criatividade das suas na
cións. Parece que chegou a hora de que 
estas se expresen libremente e nunha 

co intermédio entre a CE e as nacións; os actuais estados poden 
servir de atracción para confederacións nacionais. Os len'tos pasos 
da história tenden a aproveitar o pasado. Só intereses oligárquicos 
se opoñen á liberdade nacional e aos cámbios humanizantes. 

As nacións do Leste contan coa oportunidade do desprestfxio 
da URRS, da aparición da CEI tan feble ainda, da presenza po
pular dos idiomas escolarizados durante a existéncia dos ante
riores sistemas políticos. Parten de avantaxes ná saída, pero 
teñen en contra os longos intereses do neocapitalismo occiden
tal que prefire un espazo único de subordinación. As guerras 
dos eslavos do Sul (Sérbia, Bósnia ... ) expresan unha fronteira 
de intereses económicos ocidentais, uns resentimentos ideoló
xicos e unhas aspiracións hexemónicas en crise. Tales enfron
tamentos non son froitos de nacionalismos, son o resultado dun 
determinado pasado. 

Hobsbawm, na sua obra sintética "Nations and mationalism since 
1780" (1990) pronostica unha perda de protagonismo aos naciona
lismos a curto prazo:" Non é imposíbel que o nacionalismo decaia 
coa decadéncia do estado-nación, sen o cal ser inglés, irlandés ou 
xudeu, ou unha combinación de tres cousas, é só unha maneira 
que usa a xente para descreber a sua identidade entre as moitas 
outras que empregan para este propósito ... A história do mundo 

será en gran parte supra-nacional. Verá 
os "estados-nacións" e as nacións ou 

democrácia máis profunda que sirva a 
todos os cidadáns. A Europa das re
xións non é ynha alternativa á 'Europa 
das nacións. As veces a rexión coincide 
cunha nación; outras reune partes de 
várias. Asi reintroduce os erras da paz 
de Versalles e non supera os avances 
que a conciéncia "dos direitos da própia 
nación" xera nos cidadáns. 

Os enfrentamentos 
os grupos étnico/lingüísticos principal
mente en relación coa nova reestrutura 
supra-nacional do globo." (pp. 196-97). 
Se Hobsbawm acerta, os galegas con
taremos coa própria pátria e as entida
des supra-nacionais que nos interesen. 
·Non é unha má esperanza. + 

As rexións poden exercer un rol económi-

en Iugoslávia non son o 
froito do nacionalismo, 
senón dun pasado 
concreto 

Sobre este mesmo tema, ver artigas publicados en 
" ESQUERDA, DEMOCRACIA E NACION" . 

Cadernos A Nasa Terra, n2 11, Xullo 1991. 
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A ·crise que padece Europa agranda os desequilíbrios na periféria 
A retirada de capitais extranxeiros estrangula 
as previsións económicas do governo de González 
• MANUEL VEIGA 

Rosa Conde, ministra 
portavoz do governo, e o 
próprio Felipe González, 
imaxinábanse un mes de
satisfacións en rodas de 
prensa festivas e .actos 
inaugurais nun ano 
cabalístico. Non pensaron 
nunca que o motivo seria 
outro ben distinto: anunciar 
a suba dos impostas, a 
baixada dos salários dos 
funcionários e un recorte 
dos subsídios. E coma se 
o governo levara tres anos 
contando o conto da 
leiteira e agora acabara de 
rachar o cántaro. A crise 
europea e a retirada dos 
investimentos extranxeiros 
son a causa do tropezón. 

O canto empezou asi: Se ofere
cemos boas oportunidades aos 
investidores extranxeiros chega: 
rán a España moitos capitais. E 
certo que virán con ánimo espe
culativo, que investirán en finan
zas e en inmóbeis. Pero algo 
disto quedará e aJgunhas empre
sas crearanse. E o modo máis 
rápido de aproximarse aos pai
ses ricos da comunidade. Lago, 
concentrando os cartas en Ma
drid e Catalunya (as áreas que 
recebiron o 90% dos investimen
tos extranxeiros) elevarase o ní
vel de vida nestas zonas, xunto 
con Andalucía. Certo que outras 
áreas como o Noroeste e a Cor
nixa Cantábrica quedarán atrás, 
pero isa chegaºrá nunha segunda 
fase, grácias ao tirón de Madrid 
e Barcelona. 

Chegan as más notícias 

Enton chegaron as primeiras no
tícias de que a balanza por canta 

A indústria do Estado español produce actualmente ao 75% da sua capacidade. O 
índice mínimo apropríado é do 80%. Na fotografía, a factoría Citroen. ANXO IGLESIAS 

corrente, a que contabiliza a en
trada e saida de capitais a curto 
prazo, comezaba o seu decai
mento até ser negativa o ano pa
sado, despois dun periodo de 
esplendor. 

A sobrevaloración da peseta fi
xo rentabel a entrada de capi-

tais exteriores. Os benefícios 
dos bancos acadaron marcas 
non alcanzadas antes. Pero es
ta elevación da peseta é a que 
dificulta agora a exportación de 
produtos españois. Até a balan
za agrícola é deficitária actual
mente, unha verdadeira anoma-
lía histórica. · 

r----------~--------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 • 

: A economia e o Tour l 
l 
1 
l 
l 
l 

Os cidadáns pouco interesados 
na evolución da economía po
den comprobar estes días que 
certos acontecementos do Tour 
de Fráncia só teñen explicación 
desde o ponto de vista da crise 
pola que atravesan gran núme
ro de empresas. 

O pelotón roda a máis velocida
de que nunca e moitas das es
capadas surprenden a todos . 

Corredores situados polo zona 
média da clasificación fuxen de 
repente en solitário, realizando 
un estarzo sen aparente senti
do. lsto sucedeu mesmo cando 
o primeiro xa cruzara a meta e 
cando o líder, lndurain, parece 
indiscutibel. Alguns dos grandes 
como Fignon, Roche, Delgado 
ou LeMond, que tivo que retirar
se, realizan accións sen razón 
deportiva algunha. 

A explicación hai que buscala 
no feito de que tres da princi
p ai s equipas ciclistas están 
pendentes actualmente de 
sponsor publicitário e moito 
dos corredores non teñen se
g u ro o contrato do ano que 
ven. Nestas condicións unha 
longa escapada é como un bon 
reclamo publicitário. Unha vitó
ria de etapa pode significar un
ha oferta. 

As grandes equipas holandesas 
están á beira da desaparición, o 
ciclismo francés atravesa unha 
crise e algunhas equipas como 
Gatorade viran fracasar os seus 
investimentos. 

A crise económica que afecta a 
toda Europa abriga ás empre
sas a recortar gastos e un dos 
primeiros en reducirse é o publi
citário. • 

Crise polo Leste e 
polo Oeste 

O governo de González non con
taba con que Europa ia ser ame
azada por duas crises paralelas: 
a que viña polo Leste e a que 
desembarcou polo Oeste. Os ca
pitais alemáns, principalmente, 
comezaron a dirixirse aos paises 
ex-socialistas, alarmando a Feli
pe González, que fixo ver a sua 
preocupación en várias declara
ci óns. A recesión en Estados 
Unidos, principal país importador 
de produtos europeos, contaxiou 
co virus da crise o continente. 
Alemaña, o motor europeo, país 
volcado nas ventas ao exterior, 
acusa este descenso. 

O cinto de Maastricht 

Os estranxeiros, en consecuén
cia, comezan a despedirse an
tes do previsto e ao mesmo 
tempo instauran unhas duras. 
condicións en Maastricht: a in
flación non debe superar en 1,5 
pontos o promédio dos tres paí
ses que teñan os índices máis 
baixos; o deficit público non de
be superar o 3% do PIS ; a dé
beda pública non pode superar 
o 6% e a moeda debe fluctuar 
na banda máis estreita (o que 
reduce o marxe de movimentos 
do governo de cada Estado en 
política monetária). 

Alarma vermeHa 

En Xuño, os datos macroeconó
m i cos compuxeron un cadro 
alarmante: os investimentos ex
tranxeiros caían á metade duran
te os cinco primeiros meses do 
ano e o deficit exterior aumenta
ba nun 62, 7%. 

O Governo, que xa lanzara o 
Plan de Converxéncia esixido 
pola Comunidade, e polo cal , en
tre outros gastos, reducira os 
dos seguros de desemprego, ve
se agora abrigado a tocar a alar
ma vermella: O IVA pasa do 13 
(xa subira recentemente un pon
to) ao 15%, aumentase o IRPF, 
descenderán os salários dos fun
cionários e recóortase a política 
de investimentos. Os Ministérios 
máis atectados serán lndústria e 
Obras Públicas. 

O fin de KIO e dos 
felices oitenta 

A CEOE pide medidas máis du
ras, a dereita di que non son su
ficientes, mentres os sindicatos, 
pala contra, piden que se t~ña 
en canta a política social. Nen os 
médios máis achegados ao 
governo poden ocultar xa a mag
nitud e da crise e a mala cara 
que presenta a economía. KIO, o 
emblema dos felices 80, dá en 
quebra. Todo cando ainda non 
se iniciaron os Xogos. O número 
de visitantes á Expo é moi infe
rior ao previsto e as axéncias 
aterecen précios de ganga (Por 
vinte mil pesetas págase hotel e 
billete de ida e volta en lbérra). 

Se os efectos eleitorais para o 
PSOE non van ser os piores, 
deberase simplesmente á que a 
oposición (Aznar) carece de pro
grama alternativo.• 
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• Folga de fame 

polos presos 
Cinco independentistas galegas 
manteñen unha folga de fame 
desde hai unha semana nun 
templo de Compostela.A esta 
protesta sumaríanse lago nove 
·presos galegas esparexidos por 
sendas cadeas do estado. 
Apoiados palas JUGA, a 
protesta diríxese ao pedimento 
do traslado daqueles aos 
cárceres galegas, demandando 
que se dé fin á dispersión e as 
pouco humanas condicións nas 
que se atopan, agravadas pola 
separación entre eles, dos seus 
familiares e amigos. 

* 
* 

As JUGA pergúntanse porque 
Fraga non ten consideración por 
estes presos e si polos recluídos 
en Cuba, e pensan pór no 
coñecimento de Fidel Castro estas 
circunstáncias, para que, agora, a 
intercesión sexa ao revés. 

Ademais destes nove 
presos,outros cinco, 
desvencellados, segundoteñen 
comunicado publicamente, do 
EGPGC, atópanse nas mesmas 
condicións de dispersión e 
cámbios contínuos de cárcere. 
Segundo poñen de manifesto os 
seus familiares.os translados 

non só dificultan tremendamente 
as visitas, senón que supoñen a 
perda das pertenzas persoais na 
mudanza, asi como a imposición 
de novas reximes disciplinários, 
entre os que se atopa o de non 
poder escreber ou receber cartas 
en galega. 

recollida económica para axudar 
aos presos, ao tempo que están 
a denunciar ·a situación que 
están a padecer 8 presos de 
ETA e o ex traballador de 
Vulcano Xaime Simón Quintela, 
que levan desde o 5 deste mes 
en folga de fame para reivindicar 
condicións dignas, entre as que 
se atopan a des-ratización e 
desinfección da cadea. + 

Pola sua parte a ACPG está a 
realizar unh~ campaña de 

• Actos anti-castristas 
A "Plataforma Galega pala Liberdade do Povo Cu
bano", promovida polo deputado do PP e membro 
do Opus Dei, Xerardo Conde Roa (na foto durante 
a sua campaña política á alcaldía de Compostela), 
celebrou un acto en Compostela que apresentou o 
mesmo político direitista; ao que asistiron cuarenta 
persoas, a metade das cales mostráronse a pral da 
revolución no decurso da reunión. 

A disertación de tres oradores pertencentes á opo
sición cubana noexílio converteuse nun "conti
nuum" de descalificacións a Fidel Castro. Foi com
parado con Hitler, Lenin, Franco, e n:iesmo talaron 
de "polpotización" de Cuba. Tamén houbo frases 
pintorescas e acusaron a Castro de ofender a Es
paña "no seu V Centenário" e de "exercer o impe- . 

. rialismo en Panamá e Granada". 

Cando o primeiro orador reproducia unhas verbas 
de Fidel Castro sobre Cuba e a revolución estas fo
ron saudadas cun prolongado aplauso pola metade 

DELMI ALVAREZ 

de sala, ante a surpresa e a airada reacción dos 
cubanos que compuñan o resto do auditório. 

Asi, cruzáronse frases como "hable español", " un 
respeto por los exiliados", "en Cuba no podía usted 
hablar, cabrón", e outras que evidenciaron un viru
lento nervosismo entre os cubanos, alguns de 
avanzadaidade. -

No remate só se permitiu unha pergunta, cortando 
Conde Roa a palabra aos que calificou como "albo
rotadores a soldo", ao descalificar unha persoa a 
intervención dos oradores. 

O acto rematou entre berros dun e outro signo e 
coa marcha apresurada dos "marielitos" cara o 
avión, mentres un deles, visibelmente alterado afir
maba : "nen no exílio se pode talar". 

Estas persoas foron recebidas oficialmente polo 
Presidente da Xunta, Manuel Fraga, quen se com
prometeu a presionar a Castro para que democrati
ce o réxime.+ 

•As FP-25 
disólvense 
formalmente 

A disolución formal das 
Forzas Populares Vintecinco 
de Abril (FP-25), está a ser 
considerada polos seus 
máximos dirixentes. Luís 
Gobernlopes e Fernando 
Rodrigues da Silva 
remetéronlle unha carta aos 
demais afiliados alertándoos 
da "existéncia dunha nova 
ofensiva policial". 

Os dous dirixentes afirman 
"estar a ponderar as 
consecuéncias da 
disolución'', nomeadamente 
no campo dos compromisos 
que se anulan e do material 
que está disperso. 

Nas últimas senténcias os 
tribunais tiveron en conta os 
pedidos de reinserción e o 
abandono da loita armada, 
indultando a catro dos 
presos. As FP-25 están a 
reclamar a amnistia, mentres 
tanto debaten sobre as 
solucións intermédias como 
o indulto, que só se dá no 
caso do abandono da loita 
armada.• 

•Visita de Rabin 
a Exipto 

O recentemente eleito 
presidente israelí , Isaac 
Rabin, realizou esta semana 
a sua primeira visita oficial. A 
viaxe non foi a outro país que 
a Exipto , onde foi recebido 
polo presidente Mubarak. 
Esta circunstáncia foi 
interpretada como que "o 
proceso de paz no Oriente 
Próximo toma un novo 
impulso'', en palabras do 
próprio Mubarak, que se 
comprometeu a devolver a 
visita a Israel.• 

• Celta e Deportivo 
na primeira 
xornada 

Os dous máximos 
representantes do fútbol
espectáculo galega, o Celta 
e o Deportivo que este ano 
militan ambos na máxima 
categoria da competición 
profisional, terán que 
enfrentarse na primeira 
xornada da Liga, que se 
celebrará o 6 de Setembro. 
Asi o deparou o sorteo que 
tamén emparellou nesta 
mesma xornada ao Real 
Madrid co Barcelona. • 

• A máfia gaña 
en Palermo 

A máfia asasinou ao fiscal de 
Palermo Borsellino, pouco 
tempo despois de matar en 
Maio ao seu amigo e colega 
Giovanni Falcone, xuíz 
experto na loita contra o 
crime organizado. 

Estas martes levaron a unha 
cadea de demisións na 
xudicatura afirmando que "os 
riscos persoais e os 
resultados das investigacións 
están moi desequilibrados". 

As máximas autoridades da 
República foron rece~idas en 
Palermo con berros entre os 
que figuraba o de "estes 
mortos son nasos". No 
funeral tamén houbo quen 
puxo de manifesto que 
moitas das autoridades que 
estaban no dó pertencen á 
máfia.+ 

• HB inícia 
conversas con EA 

Herri Batasuna fíxolle un chamamento 
explícito a Eusko Alkartasuna para ini
ciar un proceso de conversas similar 
ao que mantén co PNV. 

HB considera que nestes momentos se 
dan as condicións para este diálogo, 
superadas xa as reticéncias entre am
bos partidos, e que do que se trata é 
de concederlle aos partidos poi íticos o 
protagonismo que teñen. Ambas for
macións xa realizaron os primeiros 
contactos, polo que a resposta da EA 
foi acollida "con aprécio". + 

•Cámbios 
na selectividade 

O Consello de Universidades, reunido 
en Compostela, acordou propor cám
bios nos exames de selectividade. Trá
tase de mellorar os contidos das pro
bas para que sexan máis xustos, fun
cionando no sentido de fiscalidade an
te uns centros que están a "inflar" as 
notas en moitas ocasións. Tratarán asi 
de que os exames sexan máisobxecti
vos e dependan menos do crjtério cali
ficador.+ 

•Os sindicatos 
agrários 
márchanse das 
negociacións coa 
X unta 

Os sindicatos agrários , na sua totali
dade, decidiron abandonar a mesa da 
Agro-indústria, ao non aceitarse a sua 
propostade ter presenza tamén na 
mesa xeral e nas de economía e polí
tica social , como están os sindicatos 
operários. 

Para os sindicatos agrários esta discri
minación mostra ás claras o conceito e 
o desprezo que a Xunta ten dos agri
cultores e o desinterese que ten en 
buscarlle solución aos problemas de 
máis da metade dos galegas. A postu
ra da Xunta estivo apoiada por UGT e 
CCOO.+ 

• Novo baremo 
na contratación de 
docentes 

Educación asinou un novo haremo 
apra a contratación de ensinantes cos 
sindicatos UGT, CCOO, CSFF e AN
PE, ainda que se opoñen a maioritária 
CIG e o STEG. 

A reforma a respeito do anterior é míni
ma: os ensinantes que aprobaron as 
oposicións en 1991 pero cuxa nota non 
lles chegaba para obteren praza,serán 
seleccionados en quinto lugar, segun
do o baremo. 

Primeiramente terán preferéncia aque
les que aprobaron as oposicións en 
1991; lago os interinos acollidos ao 
acordo de estabilidade, en terceiro lu
gar os interinos sen compromiso de es
tabilidade e no cuarto lugar aqueles 
que fixeronsubstitucións no anterior 
curso. 

En último' lugar terase en contra as so
licitudes daqueles que estexan integra
dos nas listas de espera. Lista que a 
Xunta acaba de abrir de novo.+ 



GALIZA E M NDO 
CRISE DAS DEPUTACIÓNS 

As ilegalidades denunciadas implican a Guiña e ao actual presidente César Mera 

A Deputación de Pontevedra pago~ 
. máis de 2.000 millóns en facturas ilegais 

• G. LUCA DE TENA 

Xantares eleitorais, 
merendas de medio 
milleiro de cubertos 
arredor de Fraga lribarne, 
facturas por obras nas que 
nen sequer figura o nome 
do contratista ou recibos 
por informacións en 
periódicos foron pagadas 
pola Deputación de 
Pontevedra durante os 
governos de Xosé Guiña e 
do actual presidente César 
Mera. Moitas destas 
facturas están raspadas ou 
groseiramente corrixidas 
con tinta branca. O pleno 
da corporación recusou 
designar unha comisión de 
investigación para 
estabelecer que recibos de 
máis de 300.000 foron 
irregularmente pagados, 
segundo a denúncia de 
César Mosquera, 
deputado do BNG. 

Trinta e cinco alcaldes sentáron
se en Agosto de 1 989 á mesa 
con Xosé Gu iña e deron canta 
dun xantar de 590.000 pesetas. 
O actual conselleiro de Ordena
ción do Território era daquela 
presidente da Deputación de 
Pontevedra e disputaba á Vaz
quez Portomeñe o primeiro pes
to na lista do Partido Popular pa
ra as autonómicas do 89. A De
putación pagou a canta dun res
taurante de Pontevedra, que fi 
cou arquivada cun sinxelo Comi
da 35 alcaldes. Cada cuberto sa
leu por case vinte mil pesetas. 

a cada máis afeito a lanzar desa
f ios de coeréncia nacionalista, 
autorizou coa sua asinatura o pa
go da edición El Origen del Topó
nimo Puenteareas, avaliado polo 
alcalde Xosé Castro. A factura foi 
de 200.000 pesetas. 

A pesar de que o Servizo de In
tervención advirte sucesivamen
te á Presidéncia de irregularieda
des flagrantes no procedemento 
de pago, sucédense as autoriza
cións de adquisicións de sumi
nistros e contratos de obras irre
gulares, antes do exercício do 90 
e no do 91 . Neutras facturas e 
baixo o carimbo de Conforme, 
por el Ayuntamiento aparecen fir
mas de persoas non autorizadas 
e sen nengunha representación 
legal dos concellos que se cita. 
Estes casos danse en concellos 
non governados polo Partido Po
pular nos que representantes do 
partido de Fraga arróganse du
rante a campaña eleitoral repre
sentatividade institucional a can
ta de obras (ver ANT, número 
495 As Deputacións ao borde do 
colapso económico). 

Xosé Cuiña gábase entre os 
seus compañeiros de partido de 
dominar o profundo segredo da 
intendéncia dos baños de multi
tudes de Fraga lribarne. Os que 
o coñecen ben aseguran que o 
actual conselleiro de Ordenación 
do Território asume a personali
dade dun mando militar en cam
paña que ametralla ordes para 
que todo resulte perfecto. O que 
non lembran ben é quen paga a 
comida. César Mosquera deu, 
entre outras moitas, cunha factu
ra de dous millóns de pesetas 
por 500 cubertos dunha meren
da campestre na que se corea
ron vivas a Fraga lribarne o 5 de 
Agosto de 1989, en plena pre
campaña eleitoral. A inaugura-

César Mera asumiu ilegalidades da Presidéncia de Cuiña. Agora o conselleiro da COTOP responsabiliza a Mera. CARLOS . 

Outras irregulariedades denun
ciadas son a utilización de fun
dos dunha partida para finalida
des distintas das previstas; gas
tos realizados durante o exercí
cio 89 que se incorporan ao do 
90 e manipulación de facturas, 
con riscado ou borrado de datas. 
Nalguns casos apréciase' a rees
crita con letra distinta de facturas 
que foron previamente correxi
das mediante tinta branca adesi
va. Entre as ilegalidades rese
ñadas na denúncia, chama a 
atención o listado de nove factu
ras que entraron na Deputación 
a 30 de Decembro de 1989 e fo
ro n expedidas pala empresa o 
día 31 do mesmo mes, do que 
resulta que terian sido presenta
das a cobro antes de seren ex
pedidas. 

ción dun monumento ao emi
grante na parróquia de A Ermita, 
do concello de A Lama, foi na re
alidade o precedente directo da 
romeria do Monte do Faro. 

Crónicas de a peso 

Pero de pouco serven as iniciati
vas políticas se non crian opi
nión. Nunha deputación con 
15.450 millóns de débeda, o ca
pítulo dos Gastos de Publicidade 
non é pequeno. Para César Mera 
toda mención en letra impresa é 
publicidade, ainda que non apa
reza como tal aos olios do leitor. 
Este foi o caso das 200.000 pe
setas entregadas en man ao re-

dactor do Diário de Pontevedra 
pola crónica do pleno de toma de 
posesión de Mera. Nas cantas 
aparece como un pago á canta 
do discurso de toma de posesión. 
No diário aparece unha informa
ción. Por unha entrevista de duas 
páxinas a César Mera, incluida 
nun Extra Instituciones de El Co
rreo Gallego, a Deputación pa
gou 400.000 pesetas. 

O presidente da Deputación ne
gou a César Mosquera o acceso 
aos arquivos. A evidéncia osten
síbel de que durante a campaña 
eleitoral sairan cartas da 'corpo
ración para facturas de obras, 
sen respeitar a normativa de 

contratación, non tiraba o soño 
do resto dos representantes no 
pleno. Mera puido derradeira
mente consultar a documenta
ción como cidadán, no Nadal de 
1991 , durante o periodo obriga
tório de exposición pública. A re
visión dunha parte das facturas 
dalle elementos para colexir que 
as cantidades defraudadas po
derian significar 2.200 millóns de 
pesetas durante 1990 e 1991. 

Durante a presidéncia de Guiña, 
a Deputación pagou unhas foto
grafías en cor da visita qu~ Fraga 
lribarne fixera a un coñecido seu 
ingresado no Hospital Provincial. 
O actual conselleiro da COTOP, 

O xulgado de instrucción número 
1 de Pontevedra trasladou as di
lixéncias da denúncia ao tribunal 
superior de Xustiza, pala condi
ción de aforado do ex-presidente 
da Deputación Xosé Cuiña que 
aparece inculpado xunto cori Cé
sar Mera. Este último declaraba 
co gallo da primeira denúncia pú
blica de irregulariedades nos pa
gos, en Setembro do 91, que ''to
do o mundo sabe que nas cam
pañas eleitorais os partidos polí
ticos procuramos ser xestores 
eficientes e polo tanto acelera
mos o gasto".+ 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O recente fallo do 
Tribunal Superior de 
Xustiza, anulando o 
concurso de traslados 
para mandos da policia 
local e dos bombeiros 
de Vigo, destapou o 
último enfrontamento 
político e sindical neste 
Concello. A denúncia do 
mesmo por parte da 
CXTG-CIG ao 
convocarse, no 89, e a 
implicación direita de 
UGT e PSOE, ao se 
beneficiar afiliados seus, 
son eixos desta 
polémica. 

Afiliados a ambas organizacións acusados pola CIG de se beneficiar cos ascensos 

Unha senténcia desmonta o pacto 
UGT - PSOE no Concello de Vigo 
• HORÁCIO VIXANDE 

No momento de pre5entación do 
recurso de reposición diante do 
Concello , en agosto do 89 , a 
CIG argumenta que as plazas ti
ñan que ser ocupadas por médio 
de promoción interna mediante 
concurso oposición, e non a tra
vés do concurso de traslado. En
tón o Concello rexeita o recurso 

e a CIG recurre á via xudicial. 

O conflicto, na actualidade, estri
ba en como susbtituir ás persoas 
afectadas pola anulación e que 
vai ser delas. 

Enfrontamento 
entre sindicatos? 

Mentres , o Alcalde da cidade, 

Carlos Príncipe, presentaba o 
conflito como un enfrontamento 
entre sindicatos. O ex-Presidente 
do Comité de Persoal, Xosé Ca
baleiro, da CIG, contestaba dicin
do que era un "razoamento sim
plista e interesado". Príncipe foi 
membro do Goberno que levou 
adiante o concurso de traslado. 

O papel de CCOO non é tan cla-
r----------------------------------------------------------------------------, 
1 

l Unha Presidéncia arelada 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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A competéncia sindical no Con
cello de Vigo é moi dura. "8es
que son o Presidente do Comité 
de Persoal -comenta Juste-, de
cátome do peso que ten este 
posto, nalguns aspectos mane
xamos máis información que as 
unións comarcais dos nasos 
sindicatos e estamos na mira 
de todo o pais". 

A representación no Comité de 
Persoal non é proporcional por
que se trata dun órgao conxunto 
que engloba a representantes de 
funcionários e de persoal laboral. 
O Concello de Vigo emprega a 
uns 1 . 700 traballadores, dos que 
1.300 son funcionários. O núme
ro total de delegados é de 43, 
pero só 21 deles representan 
aos funcionários . lsto produce 
unha distorsión importante. 

A elección , no 90, de Xosé Ca-

baleiro da CIG, como Presiden
te respostou a un pacto entre 
CIG, CSIF e CCOO, xa que en
tre os tres sumaban 23 delega
dos, fronte aos 20 da UGT. A 
CIG, con 12, era a forza maiori
tár ia entre os sindicatos que 
pactaron . O pasado ano, pou
cos dias antes da marcha de 
Manuel Soto da alcaldía de Vi
go, este e Cabaleiro asinan un 
convénio colectivo que é califi
cado como histórico porque ga
rante unhas subas salaríais e 
uns dereitos moi superiores aos 
que houbera nunca, ademais 
da duración do mesmo, 4 anos. 

Posteriormente comezaron as 
disensións entre os sindicatos. 
Por esta razón Cabaleiro somé
tese a duas mocións de con
fianza, a primeira no Pleno do 
Comité, na que gañou ces vo
tos da CIG, xa que o resto abs-

tivéranse, e a segunda en 
asemblea de traballadores, na 
que renovou a victória. "Os ou
tros sindicatos pretendian que 
Cabaleiro dimitira -asegura un 
delegado da CIG-, non querían 
mallarse botandoo". Posterior
mente unha moción de censura 
aparta á CIG da presidéncia. 
"Unicamente queriamos -acla
ran en CCOO- que a CIG cam
biara a Cabaleiro porque perde
ra a nosa confianza porque ac
tuaba á marxe da permanente 
do Comité, e non entendimos a 
razón pola que presentou a mo
ción de confianza, por isa nos 
abstivemos". 

"Eu fun deposto porque non in
teresaba que algüén da CIG to
ra o Presidente do Comité de 
Persoal do Concello de Vigo 
polo que iso representa", quei
xase Xosé Cabaleiro. + 

ro, xa que un dos seus dirixentes, 
Florindo $ánchez Fernández, pa
sou de asinar o recurso de repo
sición a lexitimar o concurso de 
traslado, coincidindo cun cámbio 
de alianzas no seó do Comité. 

Outro elemento importante é a 
Concelleira de Tráfico, Maribel 
Ayuso, daquela membro signifi
cada da UXT e pertencente ao 
tribunal que examinou a policias 
e bombeiros. Esta concelleira en
trou na administración municipal 
viguesa como auxiliar administra
tiva, protagonizando unha escinti
lante carreira ao ascender a ad
ministrativa primeiro, a Xefa de 
Estadistica, despois, e ao Gabi
nete Técnico da Alcaldia, final
mente. A sua independéncia no 
proceso é cuestionada pola 
CXTG-CIG. 

Se ben o actual Presidente do 
Comité de Persoal, António Jus
te, da UGT, asegura que houbo 
un distanciamento entre esta 
concelleira e o seu sindicato. Na 
CIG aseguran que 12 dos 13 be
neficiados polo concurso de tras
lados na Policia Municipal eran, 
ademais de membros do 092, 
persoas afins a UXT e ao PSOE. 

Por outra banda, as críticas de 
Príncipe ao Comité son debidas 
a un enfrontamento solapado 
que mantén coa UGT, os seus 
sócios no Goberno Tripartito obrí
gano a esquecer os vellos com-_ 
promisos de Soto coa UGT. • 

ICONA INFORMA: 
A DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS obriga a que cada ano MAIS- DE 
20. 000 PERSOAS, entre cuadrillas-retén, axentes forestais, bombeiros, 
pilotos e mecánicos de avións e helicópteros, conductores, 
tractoristas, · gardas ci vís, técnicos forestais, soldados mobilizados 
para este fin, voluntarios, etc., realicen un traballo moi duro, CON 
RISCO PARA AS SUAS VIDAS, para conquerir extinguir os lumes que outros 
insensatamente prenderon. 

O ENORME CUSTO DESA INTERVENCION PODERIA AFORRARSE se todos, labregos e 
cidadáns, se abstivesen de empregar o lume no monte. 

r-----------------------, 
Oposto 
modelo 
sindical 
"Pretendemos defender á 
xente que xa ten ese pesto 
de traballo" aseguraba Antó
nio Juste, da UGT. "Nos que
remos defender a todos os 
traballadores, dentro e tora 
do Concello -asegura Caba
leiro- e ademais quer'emos 
que se cumpra a lei". 

O polémico concurso de tras
lados significou a promoción 
interna dentro do Concello de 
Vigo, na que todas as plazas 
a completar, pastos de man
do, foron convocadas interna
mente. No exame non se tivo 1 

en conta a obrigatoriedade 
de titulación. O concurso 
oposición, que logo da sen
téncia terá que poñerse en 
marcha, reserva o 50% das 
prazas á promoción interna e 
o resto é para todos aqueles 
que queiran presentarse, fun
cionários ou non do Concello 
de Vigo. 

Con todo, tanto UXT como 
CCOO acolleron de boa gaña 
a senténcia, mais matizando 
que desexarian que a titu
laión non tora un elemento 
imprescindíbel. 

"A senténcia produce unha 
situación anómala -asegura 
António Juste-, porque estas 
persoas levan dous anos e 

1 médio no seu poste, habia 
unha estrutura criada e 
agora terán que ser substitui
dos por outros cunha expe
riéncia profesional moito máis 
limitada". En Comisións son 
máis atinados: "Esta xente 
vai perder o pesto e ver re
baixado o seu salário cando 
está capacitada para cumprir 
co traballo que estaba reali
zando". Xosé Cabaleiro, o 
deposto Presidente do Comi
té de Persoal, vai moito r:náis 
aló: "Cando presentamos o 
recurso anunciamos que o 
concurso de traslado era ile
gal , a xente sabia que a lei 

1 non permite esta situación , 
mais pensou que podia gañar 
ou que a situación no Conce
llo, con Soto á cabeza e cos 
cambalaches de sempre, ia 
ser sempre a mesma. Agora 
atópanse con que hai que 
cumprir a lei. Terán que per
der o pesto e o soldo".• 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 
PESCA Y 
ALIMENTACION 

ICONA 

-TODOS CONTRA o L U .ME -
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NOVAS FORMACIÓNS POLÍTICAS 

Con Pastor Alonso de portavoz 

Alternativa Galega pretende superar 
o raquítico espazo ·do nacionalismo 
•B. LAXE 

Pastor Alonso resultou 
eleito portavoz de 
Alternativa Galega, partido 
propiciado polo ex alcalde 
de Noia, que realizou o 
seu congreso fundacional 
o 19 de Xullo en 
Compostela. Fernando 
Abraldes será o 
coordenador nacional,· 
aparecendo tamén entre 
os dirixentes Miguel 
Piñeiro, do Sindicato 
Unificado da Garda Civil e 
Ceferino Trillo, do sindicato 
de aduaneiros, SESMA. 

Alternativa Galega nace, segun
do recolle o seu documento polí
tico "para dar resposta aos pro
blemas reais da Galiza, para fre-

ar a penetración do narcotráfico 
e da corrupción e para demandar 
diante das instáncias do Estado 
español e da Comunidade Euro-

MERCE ARES!VOZ NOTICIAS 

pea solucións e mellara das na
sas condicións de vida". 

Segundo afirmou o seu portavoz, 

25 DE XULLO 
# 

DIADA PATRIA GALEGA 
Polo direito de ·auto-determinación e 

a soberania nacional 

• 
Por unhas meHores condici,óns, sociais e laborais 

para os trabal'ladores 

• 
Non á colonización 

Pastor Alonso, no acto de clau
sura do congreso fundacional, 
AG "non vai reducir o seu campo 
de traballo ao raquítico espazo 
nacionalista", afirmando tamén 
que non é necesária a "definición 
ideolóxica con moita precisión, 
pois esta xurdirá na prática,se
gundo vaia medrando a organi
zación" ao tempo que calificaba 
a demanda de autodetermina
ción como un problema que non 
lles interesa nestes momentos. 

Alternativa Galega apresentouse 
como unha formación que pre
tende ser maioritária, ten do co
mo primeiro obxectivo o de influir 
no Governo de Madrid, afirman
do o seu portavoz que, segundo 
os seus inquéritos, van conse
guir dous deputados nas próxi
mas eleicións xerais. 

Pastor Alonso xustificou a escasa 
asisténcia ao acto aducindo que 

ali só estaban os cadros sociais e 
que o congreso fundacional só 
era o motor de arranque. 

O documento político fundacio
nal de AG céntrase sobretodo na 
crítica ao narcotráfico e a sua in
cidéncia na sociedade, con críti
cas ao PSOE e aos principais al
caldes galegas deste partido. En 
nengun lugar do documento se 
fai referéncia á Xunta ou ao PP. 

Pastor Alonso afirmaria no acto de 
clausura que estamos a viver un
ha terceira guerra mundial palas 
loitas nacionalistas que "están de
sangrando a média Europa", fixo 
referéncia a que o acto ia ser re
collido por diversos meios de co
municación europeus, atirmou 
que mantén relacións con xorna
listas doMiami Herald, para rema
tar pedindo a chegada da demo
crácia a Cuba para evitar que na 
illa se produza unha guerra civil.+ 

INTERVENCIÓN MILITAR ESPAÑOLA 

Saída da fragata do porto ferrolán. RODRIGO R ARDA VOL NOTICIAS 

Galiza non chorou a 
marcha da Extremadura 
• E. SANFIZ/FERROL 

Ao contrário do que ocorreu con 
ocasión da partida dos buques 
de guerra da Armada española 
que participaron no conflito do 
Golfo, a saída dos buques milita
res que se dirixen á costa de lu
goslávi a en cumprimento dos 
acordes da UEO, estivo isenta 
de momentos de tensión, e ta
mén de protestas antimilitaristas. 

A maior tranquilidade desta des
pedida pudo vir provocada pala 
auséncia de familiares dos mari
ñeiros de reemprazo, dado que 
os asistentes á partida da fraga
ta Extremadura eran na sua 
prática totalidade parentes dos 
militares profisionais. Os familia
res dos 85 mozos de reemprazo 
que van embarcados no buque, 
non tiveron tempo para acudir á 
despedida, pela rapidez coa 
que· o Ministério de Defensa or
ganizou a expedición, e tamén 
pela lonxania dos mariñeiros de 
reemprazo destinados na fraga
ta en cuestión proceden doutras 
nacións do Estado, aínda que 
cumpran o seu destino na deno
minada "Zona Marítima del Can
tábrico". Semente os pais dun 
mariñeiro de Burgos achegáron
se ao peirao militar e despedi
ron entre bágoas ao seu fillo, 
que non quixo facer declara
cións aos meios informativos. O 

seu pai si se manifestou moles
to pala escasa marxe de tempo 
co que se avisou ao seu fillo da 
misión da Extremadura e indi 
cou que a ese tipo de viaxes de
bían ir unicamente os militares 
profisionais. 

Tamén sen dúbida influiu na 
maior tranquilidade, a impresión 
xeralizada de que a Extremadu
ra non entrará en zona de gue
rra,' e polo tanto non terá risco de 
conflito, limitando o seu labor a 
un control do cumprimento do 
embargo decretado polos orga
nismos internacionais a Sérbia e 
Montenegro. 

Os colectivos anti-militaristas 
tampouco fixeron acto de presen
za, ainda que un voceiro dos ob
x ectores de conciéncia relacio
nou esta auséncia con problemas 
"loxísticos". O movimento de in
sumisos, segundo este voceiro, 
mantén a sua oposición ao envio 
de buques a lugoslávia, "xa que 
nos parece que existen escuras 
intereses detras desa misión, 
igual que no conflito do Golfo, 
ainda que a guerra teña un ca
rácter diferente". Os obxectores 
transladaron a sua perplexidade 
"por enviar un buque de guerra, a 
unha presunta misión de paz, na 
que participan os mesmos que lle 
venden as armas aos sérbios e 
aos croatas".+ 
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Diversos grupos arremeten contra a celebración e oficialmente móstrase cada vez máis desídia 

O nacionalismo 
pretende institucionalizar o Diada Pátria 
•A. EIRÉ 

A celebración do Dia da 
Pátria de 1992 ven 
marcada, en certo 
modo,por ser a antesala 
dos acontecimentos do 
Xacobeo-93. Desde hai 
anos o nacionalismo loita 
por institucionalizar esta 
celebración, tentando que 
sobarde o seu ámbito e 
sexa acollida tanto palas 
institucións como pola 
maioria da povoación. 
Pero, ao mesmo tempo, 
estanse a producir 
movimentos propiciados 
palas organizacións 
católicas máis 
intransixentes e palas 
ideoloxias totalitárias para 
facer da data unha festa 
de exaltación da 
españolidade. 

Un grupo falanxista convoca a 
"todos aqueles españoles que 
por enriba de calquer diferéncia 
de rexión, de clase ou de parti
do, queiran dar mostra de patrio
tismo e pública profisión do seu 
amor a España" a unha concen
tración o 25 de Xullo en Com
postela contra os "nacionalismos 
separatistas". O feito, que pode
ria ser anedótico pola sigla con
vocante, a Falange Española ln
dependente (escisión de Falan
ge Española y de las JONS), ten 
a importáncia de ser, despois de 
moitos anos, a primeira convoca
tória anti-nacionalista que se ce
lebra en Compostela, ademais o 
próprio dia da Pátría. 

En círculos nacionalistas obsér
vase con preocupación esta con
vocatória, considerándoa o refle
xo dun movimento que, nos últi
mos anos, está intentando orga
nizarse para tratar de recuperar 
o 25 de Xullo como o "Dia de 

Santiago, Patrón das Españas", 
e furtarlle ao nacionalismo gale
ga esta data a prol do "chauvinis
mo imperialista español". 

Desde que hai catro anos o arce
bispo Rauco Varela clamou na 
apresentación da oferenda ao 
Apóstolo por recuperar a identi
dade española e relixiosa da da
ta, os movimentos da clerecia 
compostelá máis reaccionária e 

XAN CARBALLA 

dos grupos políticos afins, viñe
ron mobilizándose para tratar de 
revitalizar a Santiago Matamou
ros. A Monarquia española 
apoiou nos discursos dos últimos 
anos esta iniciativa. 

Confundir 
a opinión pública 

Basan a sua estratéxia en 
apresentar a celebración relixio-

sa e española como "cousa de 
todos", como "festa popular", 
mentres a celebración do Dia da 
Pátria seria unha usurpación, por 
celebrarse o mesmo dia, e "parti
dista", só asumida por algunhas 
organizacións. Estes consideran
dos adórnanse ás veces con in
quéritos onde se procura de
monstrar que o 25 de Xullo non 
ten connotacións políticas e que 
os cidadáns prefiren que só sexa 
unha data festiva. 

Ademais, oferecen supostas 
alternativas: que o Dia da Pá
tria se celebre noutra data 
calquer e, se isto non é posí
bel, polo menos que se proi
ban as manifestacións nacio
nalistas en Compostela, obri
gando a ·que se realicen neu
tra localidade. 

Nos anos 1980 e 1981 , coa ce
lebración do "Ano Santo" e coa 
visita do Rei Xoán Carlos 1, xa 
se lles proibira aos nacionalis
tas a entrada no casco antigo 
de Santiago. A firmeza de "non 
renunciar á Pátria Galega", (un
ha das consignas máis corea
das naqueles anos frente ás 
cargas policiais) e o comprobar 
que era pior o remédio que a 
enfermidade, deixou paso á 
normalidade. Desde o naciona
lismo témese que os grupos ra
dicais españois tenten provocar 
altercados para asi poderen 
proporcionar unha desculpa pa
ra proibir as manifestacións o 
próximo ano. 

As proibicións do comezo da dé- · 
cada dos oitenta coincidiron ta
mén co "desentendimento" que 
os partidos democráticos non na
cionalistas fixeron desta data, até 
o ponto de que despois do fraca
so da manifestación unitária de 
1978 no Obradoiro a prol da auto
nomia, non volveron celebrar esta 
data. Este ano é a primeira vez 
desde aquelas que o PCG (nesta 
ocasión EU) volve manifestarse 
e CC.00. a apoiar a convocató
ria. Desde a Xunta foise, ano a 
ano, limándolle o carácter de ce
lebración nacionalista. 

ANOSATERRA 

Campaña "para
institucional" do BNG 
O BNG considera que é necesá
rio institucionalizar a celebración 
do Dia da Pátria, polo que puxo 
en marcha unha campaña califi
cada polos seus voceiros de "pa
ra-institucional", na que non só 
colocaron, carteis,valados, publi
cidade radiofónica, etc., senón 
que celebraron médio cento de 
actos neutras tantas localidades, 
apresentando mocións nos dis
tintos concellos co obxectivo de 
que asumisen a data e chamen 
aos cidadáns a celebralo, enga
lanando as fachadas con bandei
ras galegas. As mocións só foron 
aprobadas naqueles concellos 
nos que o BNG ten maioria e no 
de Vigo, producíndose un retro
ceso a respeito do ano pasado 
onde outros concellos, como o 
de Ferrol, celebraron institucio
nalmente a data. 

O BNG considera que todos os 
galegos "deben facer seu o Dia 
da Pátria e celebralo segundo a 
sua óptica" e que ~·cantas máis 
celebracións e manifestacións 
haxa moito mellar". 

Pola sua banda a CXTG pontuali
zou que non apoian explicitamen
te a chamada manifestación uni
tária, e que ainda sen situar a to
das no mesmo plano, o seu cha
mamento é á participación, reme
téndose ao comunicado no que 
afirman que "a CXTG valora posi
tivamente os esforzos realizados 
por algunhas organizacións -en
tre as quenas atopamos- para 

- acadar unha só manifestación, 
expresión de unidade real do na
cionalismo. Lamentamos que 
existan, várias convocatórias. Xa 
que logo, o Consello Confedera! 
da CXTG-CIG, chama aos afilia
dos e afiliadas a mobilizárense e 
participar nos actos que se orga
nicen en Santiago para celebrar 
o Dia da Pátria". 

lnzar, formación nascida da fu
xión do MCG e LCR, pola sua 
banda, decidiu sumarse á convo
catória do BNG. + 

Pase polo no so pasto . e f ágase accionista 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Segundo o autor a acción política debe afincarse no traballo de base. Na foto mobilización viciñal en Vigo. .AN XO IGLESIAS 

UNIDADE E TRABALLO SOCIAL 
XOAN CARLOS CARREmA 

A Galiza que queremos é posíbel co traballo de to
dos e. todas. Esta é a mensaxe que o B.N.G. lanza 
neste 25 de Xullo. Por desgrácia dentro do que se 
adoita en chamar "família nacionalista" hai quen 
non quer entender. Oeste xeito, nos últimos meses 
levantouse unha polémica (outra máis!) sobre a 
unidade do nacionalismo, na que moitos participarí
amos de boa gana, pero non o fixemos porque con
cordamos plenamente con quen expresou a posi
ción maioritária do Consello Nacional e porque non 
nos parecia oportuno prolongar un debate "cara a 
galeria" (si por suposto que o debate interno fose o 
máis amplo posíbel). 

Agora, sen embargo, aproveitando que o Dia da 
Pátria é unha data apropriada para facer balanzo 
do ano político, atrévor:ne a enviar a A Nosa Terra 
unha cantas reflexións. 

Cando unha organización política non acacia o 
apoio social que considera debe ter, só lle quedan, 
ao meu entender, tres opcións. 

A primeira é agardar tempos mellares, no ca~o de 
que se pense que a liña é correcta e polo tanto que 
a falta de apoio é conxuntural, pero que se ha de 
~roducir no futuro. lsto, por pór un caso, foi o que 
f1xo o B.N.G., que tivo que pasar a sua particular 
"travesia do deserto", facendo modificacións tácti
cas, pero mantendo a sua liña estratéxica na con
fianza de que como dicia Castelao o naso povo moi 
logo teria té en nós. 

Se pola_ ?ontra a organización en cuestión chega á 
conclus1on de que o seu "'proxecto está esgotado, 
ábrense duas posit>ilidades: ou ben integrarse neu
tra existente e que si estexa acadando apoio social, 
ou ben, se considera que nengunha das existentes 
é válida, proceder a experimentar outra nova. 

En nengun dos tres casos, a organización da que 
talamos ten direito nen lexitimación ética para invo
l~crar a outras no seu próprio fracaso. Facelo signi
fica que non se busca tanto o ben do país ou a de
finición do seu futuro como "competir" con outras 
forzas. O resultado obxectivo é que se serve aos 
inimigos do proxecto comun nacionalista. 

Desde esta perspectiva, entendo que o lóxico dunha 
organización esgotada como proxecto político é a 
su'.3 i~tegración noutra sobretodo se se considera que 
co1nc1de en tantos aspectos que pode permitir mes
mo unha coalición eleitoral e se a integración é tan 
doada que non lle abriga a desaparecer como colecti
vo. Pola contra, se algo se ten demostrado nos últi
mos tempos é que a xente xa 
non segue experimentos polí-
ticos superestruturais que pu-
de ron ter algun sentido na 

se acada apoio social de dous xeitos: ou co control 
dos meios informativos e a manipulación da opinión 
pública, ou ben coa acumulación de traballo social du
rante anos, asentado nunha ampla base organizativa. 

Asi o apoio social ao B.N.G. non é máis que a pon
ta dun iceberg. Todos/as sabemos que se os ice
bergs se ven por riba da auga é pola enorme masa 
de xelo que se oculta debaixo: Do mesmo xeito, os 
resultados eleitorais vense debido á enorme canti
dade de traballo social que os xera. Quen pretenda 
que se vexa o iceberg colocando no mar só o trozo 
de xelo que se ve por riba da auga, xa sabe o que 
lle espera: máis ben cedo que tarde, derreterase. 
Quen pretenda hoxe obter votos sen traballo social 
detrás posibelmente non tardará en desaparecer. 

A acumulación de traballo social necesária sé se 
produce co paso do tempo, co esforzo das persoas 
e o traballo nas organizacións sociais e nas institu
cións de base. 

Velai por que o B.N .G. non pode entrar en refunda
cións nen coalicións que o oculten aos olios do pa
vo. Non é un problema de prepoténcia ou interese 
partidista, é unha necesidade obxectiva do país. 
Asi é doado decatarse de que apesar do boicoteo e 
mesmo belixeráncia de maioria dos meios informa
tivos co traballo parlamentar e nacional do B.N.G., 
este segue consolidándose. Eu coido que é debido 
ao traballo nos sindicatos e organizacións sociais, 
ao traballo nas organizacións de base e nos Con
cellos, onde se multiplica a alternativa nacionalista 
dun xeito moi difícil de controlar. 

Unha forza que queira cambiar esta sociedade non 
pode estar continuamente inventándose porque a 
transformación conquírese coá penetración no teci
do social e iso require constáncia, persisténcia e 
continuidade nas mensaxes e na liña de traballo. 

Fago estas consideracións desde a perspectiva de 
militante dun partido, a UPG, que hai uns meses 
recebeu un acoso ideolóxico en certa maneira se
mellante. Os acontecimentos os .países do Leste, 
deron coma resultado contínuas chamadas a que a 
UPG abandonase o seu "conservadurismo" e se 
sumase á construción dunha "nova esquerda". Non 
pasaron moitos meses para ver que esa nova es
querda quer situarse na fronteira do P.P. (a vella di
r~it_a), ou ab~nzoa o tratado de Maastricht (a vella 
d1v1s1on de neos e pobres). Este posibelmente é te
ma doutro artigo, tráioo aqui como exemplo de que 
as "novas propostas" descóbrense moitas veces 
como pretextos para abandonar unha política de 

transformaciór, social, ao ca
bo, a razón de ser de organi
zacións como o B.N.G. 

transición, pero que despois 
fracasaron sempre tanto a ní
vel de Estado como na Galiza. 
O povo parece valorar máis 
as organizacións que amasan 
unha certa traxectória, tradi
ción e traballo durante anos e 
admite moito mellor, mesmo 
modificacións tácticas ou es
tratéxicas nestas organiza
cións que novas inventos. 

O pobo parece valorar 
máis as organizacións 
que amosan unha 
certa traxectoria, e 
admite moito mellor 
modificacións tácticas 

Neste momento histórico, o 
afortalemento da organiza
ción frentista, o aperfeizoa
mento da participación demo
crática das bases fuxindo da 
tendéncia á burocratización 
do aparato, é a única alterna
tiva de futuro. Todos e todas 
teñen cabida nun afortunado 
modelo organizativo que na 
Galiza xa se inventou hai uns 
anos e ten contrastado a sua 
eficácia no fundamental.+ Polo demais é léxico. Hoxe só que novos inventos. 

A rácia na redacción 
de El Temps 

"Eran case que as seis da 
tarde do Luns 6. Petan á 
porta da redacción de El 
Temps. Está Oriol Malló?. 
Asi arranca a información 
que título de Racia 
Olímpica, petan na porta, 
publica EL TEMPS, eneal da 
detención de trinta 
cidadáns dos Pa"isos 
Catalans , entre eles o 
redactor da revista, Oriol 
Malló. A información 
aparece no número de 20 
de Xullo. "Un home duns 
trinta anos pergunta polo 
naso compañeiro -canta a 
crónica asinada por Pere 
Martí e Jordi Sebastiá. Non 
está". O home, sempre en 
catalán, teima en velo. 

ti tW" l~~ ~-. Nós insistimos en que non 
....._ ______ _:;:__: __ ::..____, está. Mentres talamos, 
outros dous homes e unha muller xúntanse ao primeiro ( ... ) 
"Sabemos que está aqui". "Non tal ", insistimos. Soben o ton de 
voz, ainda en catalán, que a cada é máis autoritário. 
"Queremos entrar para comprobalo". "Pero quen sodes", 
perguntamos. "Non o ven?". Arrimando unha placa da Garda 
Civjl ao naris do que pergunta, entran decantado. A partir deste 
momento diríxense en castelán aos redactores, reclaman os 
documentos de identidade e revisan todos os cuartos. Non está 
Oriol e non o atopan. Por se volve, deixan un centinela na rua. 
( ... ) Informado de que o buscaban, Oriol resolve presentarse á 
mañá aos Mossos d'Esquadra, a policia de Catalunya. Pero 
non vai sé. Son moitos os que o acompañan en solidariedade: 
deputados de Esquerra Republicana como Xabier Bosch e 
Joan Puigcercós; o xornalista Josep Maria Cadena, en 
representación do Col.legi de Periodistes de Catalunya; o 
historiador Josep M. Solé Sabaté ; os xornalistas Ramón 
Barnils, Vicent Partal , Pilar Rahola e Jordi Balló; o 
comunicólogo Josep Gifreu; o dirixente da Crida Jordi Sánchez 
( ... ) Unha vez nas mans dos Mossos estes acompáñano á 
comandáncia da Garda Civil de Barcelona onde lle aplican a Lei 
Anti-terrorista". 

A guerra da CIA no Afganistán 
O xeneral paquistaní Yousaf, que fora un dos principais 
protagonistas da conspiración de Reagan e da CIA na guerra 
afgana, ven de publicar en Europa e Paquistán unhas 
memórias co título de A trampa do ursa. O diário W ASHINGTON 

PosT de 20 de Xullo canta a visita do director da CIA William 
Casey, en Outubro de 1984. "Casey foi en helicópte~o a tres 
campos secretos na fronteira afgana. Ali puido comprobar os 
adestramentos dos mujaidin con artillería pesada asi como a 
fabricación de bombas con Goma 2 e detonantes enviados pala 
CIA. Casey deixou coa boca aberta aos paquistanies cando lles 
propuxo levar a guerra afgana dentro do território inimigo: ás 
repúblicas islámicas da Unión Soviética. Co asentimento dos 
paquistaníes, a CIA enviou milleiros de exemplares do Corán 
asi como de libros sobre as atrocidades soviéticas no 
Uzbequistán". ( ... ) "Podemos facerlle un dano enorme á Unión 
Soviética", foron palabras de Casey que lembra Yousaf. A visita 
de Casey foi o limiar dunha decisión secreta de Reagan en 
Marzo do 85, refrexada na Resolución 166 sobre Seguridade 
Nacional, para aumentar a intensidade da guerra secreta. 
Superando a política de axuda indirecta á guerrilla musulmana, 
o governo Reagan tomou o acordo de ir a por todas e entregar 
o mellar da sua tecnoloxia de guerra aos comandos afganos 
p;;i.ra atacar e desmoralizar aos soviéticos". 

Sociedade bi-sexual 
No semanário NEw TIMES, de Londres, do dia 27 de Xuño o 
periódico editado por Esquerda Democrática publica un ~rtigo 
de Peter Thatchell encol da convocatória de Euro Pride. O autor 
argumenta que nunha sociedade sen tabues, a bi-sexualidade 
será a ~or~,a: "Que nos permite aseguralo? A pesar da 
demornzac1on da homosexualidade, as relacións entre persoas 
do mesmo sexo son moeda corrente. Asi aparece nas 
investigacións de Kinsey, Masters e Johnson, Pomeroy e 
outros. O que descobren é que nas sociedades de Occidente 
un dez por cené sé ou predominantemente homosexual· un ' 
quince é bi-sexual case toda a a sua vida e dun 25 a un SS por 
cento ten polo menos unha experiéncia homosexual que 
remata en orgasmo e un 50 experimenta atracción emocional 
ou sexual por persoas do sei.J sexo. Se isto é certo nunha 
sociedade homofóbica, canto máis non medrarían as 
porcentaxes nunha cultura non represiva. Sen tabues culturais, 
todos poderiamos gozar destas delícias a xeito". + 



A INFORMACIÓN· o M ·E L L O R PARA 

' I 

P R E V 1 

ANOSA TERRA 
Nº 532 -23 DE XULLO DE 1992 

LA SIDA 

13 

' 

COMO SE TRANSMITE: 
Hoxe en día sábemós que" só se transmite polo sangue, pola vía das secrecións xenitais nas relacións sexuais, de nai a fillo e 

polo leite materno. Está claro que non se transmite nas actividades da vida cotiá. 

COMO PREVI-LA: 
Ainda non se sabe como cura-la SIDA, anque sí se pode actuar eficazmente para evita-lo cspallamento da epidemia. Seguindo 

estas sinxelas recomendacións podemos previ-la·SIDA doadamente: 

- Evita poñe-lo teu sangue en contacto co dun portador do virus da SIDA. 
- Non compartas xiringas ou agullas usadas, nin fagas uso de coitelas, maquiniñas de barbear ou cepillos dos dentes doutras 

persoas ·que poidan ser portadoras do virus. 

- Utiliza-lo preservativo sempre que teñas relacións sexuais con persoas descoñecidas ou portadoras do virus. 

- Se es unha muller portadora do virus da SIDA debes evita-lo embarazo. No caso de estares 

embarazada infórmate axeitadamente, e se segues adiante, evita a lactancia natural. 

Estas recomendacións ahondan para estar seguro na vida cotiá . . Lembre que a convivencia 

normal cun portador, no traballo, na escota ou na familia, non ofrece risco ningún. 

Para máis información chame ó teléfono da sida: (981) 56.11.70 CONSELLERIA DE SANIDADE 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

• ALFONSO EIRÉ 

Estudou en Deusto 
Economia e Direito coas 
élites que hoxe moven os 
resortes tanto das 
empresas privadas como 
do próprio Estado. Foi 
doutor con vintetantos 
anos, dirixiu o Coléxio 
España en Paris. Presidiu 
compañías privadas, foi 
subdirector xeral de 
política financeira e tivo 
por subordinados a 
alguns Ministros como 
Solana, García Valverde, 
e a outros moitos que 
hoxe conforman a 
"beautiful people" e que 
ocupan altos cargos na 
Administración. Cando 
estaban a pór en marcha 
a autonomia chamárono 
da Galiza e foi conselleiro 
de Economia e vice
presidente con Albor. 
Cando a reconversión 
naval fixo un "libro 
branca" que deixou 
bocabertos aos poucos 
que se inteiraron do 
trasfondo. Despois estivo 
en CG, no PNG e, agora 
recoñece, con igual 
tranquilidade que asume 
o seu pasado, que se 
converteu ao 
nacionalismo.Carlos 
Mella Villar é, sen dúbida, 
"uri caso raro". 

XURXO LOBATO/VOZ NOTICIAS 

E posíbel explicar a sua evolu
ción cara o nacionalismo? Ca
les foron os eixos básicos nos 
que pivotou a sua conversión? 

Despois de receber unha educa
ción que non che tacia perceber a 
Galiza como tal, de estar moitos 
anos tora, atópaste, case de re
pente, no Governo galega. Come
zas a reflexionar sobre o que ves 
e sobre o que está a acorrer. Esa 
reflexión vaite levando sen querer, 
a alta velocidade , cara un ponto 
fundamental: Galiza non pode sair 
do atranco no que está metida 
mentres non teña voz própria. 

Unha vez que chegas a esta con
clusión , que o fas deseguida, sa
bes que a voz própria, políticamen
te, só se representa através do na
cionalismo. Costa traballo adaptar
se, hai que renunciar a moitas cau
sas, hai mesmo que confesar que 
anteriores posicións estaban erra
das; pero, se lle botas un pouco de 
interese e te pos a meditar sobre o 
tema, ollas que o camiño non ten 
curvas, non é posíbel abandonalo 
xa intelectualmente. · 

Unha vez que chegas a este ex
tremo 6 que hai que facer é razo
ar, intelectualizar as posturas '? 
procurar fuxir das esaxeracións. E 
necesário racionalizar até que 
ponto ese nacionalismo que asu
mes ten vida de seu e tamén que 
problemas ten que esquivar, que 
dificLJldad'es son insuperábeis ... O 
discurso é relativamente fácil. 

Moitos emigrantes, mesmo al
guns políticos, semella que che
gan ao galeguismo polo cora
zón. Vostede parece que o fixo 
nun acto puramente intelectivo. 

Na política hai que deixar a un la
do o corazón, os desexos, o fol
clorismo. lso non vale para facer 
política; está moi ben para as fes
tas. Se queres andar un camiño 
tes que dotarte dunha reflexión. A 
miña conversión, non teño nengun 
problema en dicer que foi unha 

Carlos Mella 
1 A miña conversión ao nacionalismo 
é profundamente intelectiva' 

conversión , é profundamente do
cumentada, intelectiva, reflexiva e, 
polo tanto, carente de grandes 
emocións. 

Os dous pontos claves 
da evolución 
cara o oacionalismo 

Existiron feitos concretos, so
bretodo cando era Vice-presi
dente, que propiciaran esta to
ma de postura, o comezo da 
sua evolución ideolóxica? 

A reconversión naval , tal e como 
se levou produciume unha sensa
ción tremenda, sobretodo pala mi
ña formación económica. Desde o 
ponto de vista político, o incidente 
do Rei nomeando ao Delegado do 
Governo na vez do Presidente da 
Xunta para facer a Oferenda ao 
Apóstolo , supuña un desprezo, a 
aldraxe á Galiza politicamente ta
lando pero, sobretodo, a reacción 
dos poderes daquela... Estes ·fo
ron os dous pontos claves que me 
fixeron cavilar. 

Pero vostede en Madrid, desde o 
posto de subsecretário, non se 
daba conta de que o 92 por cen
to das decisións económicas da 
Galiza se tomaban desde tora? 

Era perfeitamente consci~nte diso. 
O que acorre é que, cando estás 
aqui dentro, comezas a ollar que o 
máis grave non é sequer que case 
a totalidade das decisións econó
micas que nos competen se tomen 
fara, o grave é a asunción que 
existe aqui de que iso é o lóxico. 

Xosé Luís Barreiro ten afirmado 
algo semetlante, pero cando es
taban os dous no Governo en
frentáronse por mor destas de
cisións económicas ... 

Non foi por decisión económicas, 
senón polo mando. Non foi unha 
loita política; ainda que as miñas 
actuacións comezaban a ter un 
certo ar nacionalista, algo que non 
lle ocorria ás de Barreiro, nen a 
dos demais. Pero non quera criti
·car as accións dos outros agora. 

Vostede que, tanto pola sua es
tadia na Universidade de Deus
to, como polos seus cargos po
líticos relevantes se relacionou 
co que poderiamos chamar éli
tes intelectuais e sociais, aca
dando sona como economista, 
como contempla a reacción 
destas persoas cando vostede 
asume, sobretodo en economia, 
unha terminoloxia nacionalista? 
As palabras non son inocentes, 
ten afirmado. 

Pero tampouco quer dicer que se
xan culpábeis. Un economista, un 
político, un sociólogo nacionalista, 
e non estou dicindo con isto parti
dista, ten que utilizar unha termi
noloxia que é nacionalista, non só 
polo ambiente no que se move, 
senón polo senso xeral que ten. 

Non teño conciéncia de que em
pregue distinta terminoloxia agora 
que antes. Pero se digo que Gali-

za está colonizada .afirman que 
emprego unha linguaxe naciona
lista. Non, o que estou a facer é 
reflectir unha realidade. Sexa na
cionalista ou non , o feito real é 
que Galiza sofre un colonialismo 
interior. 

Quer dicer con iso que estas pa
labras que parecian tabus e pró
prias do chamado nacionalismo 
radical, poden ser asumidas por 
unha direita nacionalista? 

· 'O nacionalismo non 
é unha ideoloxia, 
pode interpretarse 
en clave de direitas 
ou de esquerdas'. 

Se as palabras representan unha 
realidade obxectiva,non ad miten 
discusión. Non se pode negar a 
realidade , nen chamarlle extre
mista a alguén por denominar as 
causas polo seu nome. Un médi
co , cando unha persoa ten un 
cancro, non pode, por ser fino, di
cerlle que ten unha dar de moas. 

Progresista e conservador 

Como se pode ser ao mesmo tem
po conservador e progresista? 

É moi difícil de explícalo , como 
sempre que se pretende explicar o 
evidente. Estamos acostumados 
ás direitas e ás esquerdas. A direi
ta sempre foi terrorífica, cavern í
cola, insolidária, violenta ... men
tres que a esquerda, que nunca ti
vera o poder, que non sabia o que 
era governar, que non coñecia as 
dozuras do poder, eran puros , 
castos e austeros. A realidade de
mostrou , aí está o exemplo do 
PSOE, que determinadas utopías 
non se poden levar a cabo. 

Xa non se pode seguir a afirmar 
que a direita é má e a esquerda é 
boa. A Europa pola que tanto se 
debece agora é unha construción 
conservadora, da direita. Progresis
ta é aquel que sabe cales son as di
ficuldades e cales as posibilidades 
e, logo, ollando cara o horizonte, 
marca a sua liña máis progresista. 

Esta exposición non o levará a 
negar as ideoloxias e a formular 
un pan-partidismo, oLÍ un pan
nacionalismo no caso galego? 

O adxectivo ten que existir,posto 
que o substantivo é moi xeral. As 
ideoloxias sempre existen, até nos 
casos daqueles que afirman que 
non a teñen; coa sua afirmación 
están expresando unha ideoloxia. 
Pero para min o nacionalismo non 
é unha ideoloxia: é a autoestima do 
próprio e a non dependéncia dou
tro. Se non hai autoestima (palabra 
da que agora Fraga se me apro-

piou) non hai nacionaÍismo, se hai 
dependéncia (tendo en conta que 
todos somos un pouco interdepen
dentes) non hai nacionalismo. 

Esta idea do nacionalismo pódese 
interpretar en clave de direitas ou 
en clave. de esquerdas. Non hai 
que negar, nun princípio, que po
da haber nacional ismos de distinto 
signo ideolóxico, existen neutros 
países, o que pasa é que xa están 
conformados. 

'Q folclorismo está 
ben para as festas, 
pero non serve para 
a política'. 
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'O máis grave non é 
esquecer que as 
decisións se toman 
fóra da Galiza, 
senón pensar que 
isto é o lóxico'. 

Na Galiza o nacionalismo, que so
freu grandes ataques, e vainas se
guir a sofrer (nestes momentos 
existe unha tremenda campaña, 
todos os dias podemos vemos co
mo nos meios de comunicación se 
tenta sistematicamente relacionar 
ao nacionalismo, con violéncia, 
caos, esfarelamentos : hai tal una
nimidade que é xente pagada) , en 
tales circunstáncias de acoso, se 
estamos divididos por aprecia
cións diferentes o camiño será 

máis difícil. 

Por outra banda, hai catre ou 
cinco pontos fundamentais máis 
alá das diferéncias ideolóxicas, 
que permitirían facer unha pre
sentación única, unha .equipa úni
ca, sen perxuízo das diferéncias 
e de que estas se mostren máis 
adiante.+ 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 CG foi un departamento de vendas' 
Vostede estivo en CG e no 
PNG. Estes partidos semel·la 
que non acadaron as suas me
tas porque non tiveron o apoio 
das clases sociais que preten
dian defender,quer dicer, non 
existiu apoio empresarial. 

Coalición Galega foi a direita dis
farzada de nacionalista. Foi un 
departamento de vendas eleito
ral. Cando chegou o momento de 
levar á política o ideário, esfare
louse. 

Nos países sometidos as clases 
altas son precisamente as que 
funcionan como correas de trans
misión dos intereses alleos. Ese 
é un dado obxectivo que está aí 
e que debe ter moi en canta o 
nacionalismo galega. O que hai 

XU RXO LOBATO/VOZ NOTICIAS 

que perguntarlle aos empresários 
é se eren que están mellor defen
didos eles na Galiza co PP, ou os 
empresários cataláns con Con
vergéncia i Unió. Este é o quiz da 
cuestión política. 

Existe unha burguesia galega 
como tal? 

Existir existe. Tamén o eucalipto 
criado na Galiza é madeira gale
ga. O que hai qu,e analisar é o 
papel que xoga. E unha burgue
sía pobre, rendeira, foreira, non 
se fixo a si mesma, naceu de 
xente moi tradicional e foi inca
paz de asumir, transmitir, poten
ciar unha realidade cultural. 

Estas conceicións lastran a re
activación económica 

Pretendo loitar contra as concei
cións que poñen a economía co; 
mo centro da dinámica social. E 
unha parte, pero non a máis im
portante. Se non ternos en canta 
as outras seremos un país de ro
bots, de burócratas, de consumi
dores ... O home é moito máis 
que un suxeito económico. Outra 

'Q home é moito • 
máis que un suxeito 
económico'. 

causa é que a cultura se expanda 
mellar con bonanza económica. 

Calquer situación, por má que se
xa, ten algunha vantaxe que se 
poda aproveitar. A queixa como 
sistema non fundamenta nengun 
desenvolvimento. 

A loita 
contra o pesimismo 

Vostede trata de loitar contra 
o pesimismo, mesmo ten afir
mado que nas épocas de cri
se no Estado español , a eco
nomia galega medra máis que 
a do resto do estado. Que pa
rámetros hai que modificar 
para poder sair do subdesen
volvimento? 

Non hai varas máxicas. Os can
les nos que se traballa veñen da
dos pala economía mundial. Sen 
poder evitar esta situación, e sen 
desprezar o seu papel, hai -lago 
ramificacións, circulacións secun
dárias que son responsabilidade 
nasa e que ternos abandonado. 
Aí é onde entra a política própria. 
Estásenos a dar un tempo de 

'As regras están 
feitas para os que 
corren con 
zapatillas de cravos 
e nós ternos que 
correr con zocos'. 

adaptación, pois aproveitémolo. 

Pepo é unha imposición que, 
agora, ven do centro comunitá
rio ... -

O capitalismo español sempre 
funcionou con miras curtas. Aqui 
poderíanse plantar eucaliptos, 

'Din que estamos . 
no reino do 
mercado libre, pero 
é o máis intervido 
do mundo'. 

pero esta política, como está le
vada, é má. As leis comunitárias 
están moito máis avanzadas. 
Ai_nda que na· CEE teñen intere-

- se .en que aquí se planten euca
liptos, se deles dependese, proi
birian poñelo nos vales, impoñe
rian outras instalacións tecnoló
xicas máis avanzadas para as 
celulosas ... 

Só hai que facer as cantas do 
que produciu ENCE en Ponteve
dra e o que se deixou de producir 
polas suas instalacións. O saldo 
seria negativo. 

As normas comunitárias están 
feitas para economias fortes, e 
a galega é feble ... 

As regras están feítas por e para 
os países poderosos. As regras 
están feitas para aqueles q'i.Je co
rren con zapatillas de cravos e 
nós ternos que correr con zocos 
ainda. Protestar contra o Merca
do Comun serve de moi pouco. O 
que hai que tentar é que esas re
gras sexan o menos perxudiciais 
posíbeis. O único camiño é o de 
ter forza política suficiente para 
que no caso de novas negocia
cións, nas distintas directrices, 
podamos influ ir e que se tañan 
en contaos nasos intereses. 

España non se opón como tal ás 
normas que perxudican á Galiza, 
pero se tivésemos a forza sufi
ciente, España oporíase a elas, 
como fai no caso do téxtil cata
lán, por enumerar un exemplo. 
Unha renegociación seria difícil, 
pero sempre hai xeitos de sortear 
as directrices comunitárias e de 
acadar contrapartidas. Os princí
pios son para pór nos papeis , pe
ro a maioria das veces non se 
cumpren. Estamos no reino do 
mercado fibre,pero é omercado 
máis intervido de todo o mundo. 

Os románticos non tañen posta 
na Europa dos mercados, e Es
paña vai de Quijote, de máis eu
ropeísta que ninguén e asi nos 

· vai. 

Vostede, que conviveu e foi 
mesmo xefe de moitos dos que 
dirixen hoxe a converxéncia 
europea, a que pensa que se 
depe este papanatismo? 

Europa, a sua conformación, a 
sua realidade, non pode enten
derse sen o Estado español e o 
seu papel decisivo de catro sécu
las. Existe nestas persoas unha 
total falta de cultura, podes saber 
de moitas causas, se é que sa
ben, algo que paño en dúbida, e 
carecer de cultura, dun coñeci
mento globalizador. O deslum
bramento frente a Europa, que 
influe decisivamente nas nego
ciaGións, débese ao complexo de 
inferioridade. 

Pero queren botarlle a culpa ao 
povo, aos cidadáns dea pé, so
bretodo no caso galego. Pare
ce que o atraso é por nosa cul
pa e que non nos queda máis 
remédio que padecer esas "re
conversións". 

A culpa sempre é das clases diri
xentes. Aqui atópanse moi a xei
to, moi ben instaladas e non pe'r
mitian, nen permiten, os cámbios 
necesários. Se non se fixeron 
moitas causas foi_ porque non dei
xaron. Non quixeron que se mo
vese ese aparato. 

Vostede viña de Madrid e che
ga á Galiza cando estaba a na
cer a autonomia. Como veu a 
aquela clase dirixente galeg_a? 

Naqueles primeiros tempos hou
bo algo que me pareceu tremen
do: non se lle prestaba nengunha 
atención á autonomia. Semellaba 
que uns señores callaron e fixé
ronse cun pasto, porque estaba 1 
baleiro. 

Pala contra, nos primeiros tem
pos a Galiza tivo un moi bon Par
lamento, un Parlamento que fixo 
cousas. Despois tamén se esfa
relou todo iso carcomido palas 
burocrácias partidárias. 

A clase política non están á altura 
das circunstáncias do país. Cun
ha ollada minimamente obxecti
va, non resiste unha análises. 
Nos sistemas nos que a burocrá
cia partidária é quen decide, non 
só non hai renovación, com ocó
rre na Galiza, senón que hai cris
talización , sempre están os mes
mos. E, se alguén se moveu, non 
sai u na foto. 

Pero lánzanse a campañas de 
conquista, como a da ARE. 

E foi un fracaso total. Máis grave 
posta que houbo unha gran des
mesura en canto á finalidade, á 
publicidade e á necesidade de 
que Fraga presidise a ARE. E 
non sei se houbo tamén unha 
substitución dos intereses do 
Presidente sobre dos da Galiza. 

Se fixesen unha análise obxecti
vos da situación, víase que Fraga 
non podia gañar, tanto pala tra
xectória de Pujol (levaba moitísi
mos anos de Vice-presidente) e 
contaba ca apoio de Samaranch, 
Ferrar Salat... 

Non habia tamén un lobbie ga
lego no exterior ... 

Os "lobbies" móntanse desde o 
poder, para seguir tendo o poder, 
non se organiza democratica
mente desde abaixo. Nos "lob
bies" non hai votacións. Que se 
deixen de caralladas. • 

'O papanatismo 
europeísta das 
clases dirixentes só 
se pode explicar 
pala sua falta de 
cultura'. 

•I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



16 ~~~3~woE1992 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~111111mm1111111~~~~--:-~~~~~~~~~~~~~~ 

~J2ll~A~A~· L_.D_E~A~G~L_O~B_A_L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Francisco Vázquez 
vetou a dous dos coros 
con máis soleira da 
Coruña, impedíndolle a 
participación no 
Certame de Habaneiras 
que está a organizar o 
concello. · 
A causa da proibición 
foi a non participación 
destes grupos na 
recente homenaxe ao 
Exército e á bandei ra 
celebrada na cidade. 

Os caciques· de 
antes vendían os 
favores que facian. 
Agora estase a dar unha 
nova ralea que vende os 
favores se os necesitar. 
Así sucede en várias 
bisbarras onde caciques 
do PP "aterecen" a 
instalación de teléfono 
aos viciños das 
parróquias: ao mesmo 
prezo que na cidade, 
grácias á sua xestión. O . 
certo é que ese pr.ezo 
igualé un direito de todo 
cidadán a partir da 
sinatura do convénio 
entre a Xunta e a 
Compañia Telefónica. 

GENTE DE VILAPENE 
Cúumo LóPEZ GARRIDO 

· Vilapene é a verdadeira capital de .Pailanistám. Nunca se falou em 
dialecto e emprega-se um castelám de acento cantarino e singular 
sintaxe: "De aquella, como no me cogía, la quité y la puse de fuera ". 

A sua popula~om está composta por funcionários, dependentes, re
. presentan tes de comérico, camareiros e militares. Viste bem, sai 
muito e anota os pufos em barras de gelo. Aos seus bos e genero
sos vizinhos, rumorosos das costas verdescentes, nada de quanto 
acontece em Vilapene lhes é indiferente e a vida de todomana- . 
santisima é de domínio público. 

- "¿No conoces a Lisa? ¡Pero si te es de Vi/apene de toda la vida! ¡Es 
una García-Bollicao! 
- ¿Lisa? Dirás Basilisa. Una chica muy estudiosa. Fíjate, yo que 
creía que era de los Sánchez-Liborio. Por cierto, ¿·acabó los estudios 
primarios? 
- No te sé. Pero le metieron el hijo en la cárcel. 
-¿Pero está casada? 
-Sí hijiña sí. el que está solteró es el padre del niño". 

A burguesía de Vilapene tem conciencia de classe. Nom gosta dos 
advenedizos; mas reconhece os seus méritos: ''¿Peláez? No te sé. 
1Ah! sí. El Director General. Muy buen chico y muy preparado. La 
madre venía buscar la lavadura a nuestra casa. ·¡Que pena de fa
miliai El padre siempre te fue un borrachín. Menudas palizas le da
ba a la pobre de la mujer". 

Non entendo por qué se di: Gente de Vilapene, tropa do caralho! • 

Cultura 
escreve-se con K 
de okupazón 

. -Ei, señora! está moi bon o 
queixo. 

Asi falava, desde o tellado da 
casa número 1 da Rua de Santa 
Clara en Compostela, un, da dú
zia de mozos e mozas que, pro
testando pala carestía da viven
da, a especulazón e a falta de 
espazos axeitados para desen
volver actividades de todo tipo, 
encaramaron-se ao céu e déci
diron pasar a noite nas estrelas, 
ameazados de desaloxo por 
xuíces e policías. 

Sob as catro árvores do campo 
próximo, cincuenta viciños e 
amigos, apoiavan, coa sua pre
senza e cariño, 

. con bocatas e 
roupa lanzados 
en bolsas de 
plástico, desa
fiando a pre
senza da forza 
na pública. 

Sitiados no 
céu, só coa for
za das suas 
consignas e os 
seus cantos, in-
x u ria van a lei 

Decidiron 
pasar a noite 
nas estrelas, 
ameazados de 
desaloxo por 
xuíces e 
policias 

de gravitazón universal e, a 
vez, a lei de propriedade uni
versal segundo a cal é cen ve
zes preferível deixar as casas a 

GONZALO , 

esmorecer na mais abondosa 
das ruinas e desatenzóns, an
tes que permitir a chegada 
-por canlees extraparlamenta
res- ao direito a ter unha vi
vencia digna e un lugar para o 
lecer e o desenvolvimento de 
calquer tipo de actividades so
ciais, culturais, solidárias. 

O problema: a especulazón, a 
soluzón: a okupazón e sempre 
os maderos vixiando , controlan
do, tentando iniciar un desaloxo 
que se produciría na mañá do 
dia catorce de Xullo, despois de 
moitas horas de resisténcia, to
da vez que se negociara a liber
dade incondicional dos Okupan
tes subidos ao tellado. Acaba
ron-se sete meses de ilusión, 
de polémica entre os viciños 

que amasaron o seu apoio e 
outros , tambén viciños, que 
cuestionavan ou apuñan-se 
abertamente a esas maneiras li 
bertáric;is. 

O estado da cousa, porén, non 
ten trocado no mais mínimo. A 
especulazón vai para diante, os 
poderes teñen asegurado a com
pl icidade do aparato xudicial e 
por suposto do policial e difícil o 
terán novas experiéncias de oku
pazón que sen dúbida se darán. 
Será longo o proceso de estabe
lecer unha realidade parella a 
que disfrutan os bascos, verda
deiros pro-motores da cultura 
de okupazón. • 

FRANCISCO SoUTO 
(COMPO TELA 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Na praia, na montaña, na oficina ou na adega non esqueza un exemplar de 

EsrAMPAS 
DO MUNDO 
ELEGANTE· 

a obra cardinal de Xesus Campos. 

De Ramón Piñeiro a Antón Reixa, 
dos folguistas aos PNNs, 
médio cento de textos 

ilustrados. 

I I 

UN CORTE A NAVALLA DA ULTIMA DECADA. 
Á VENDA 

FAGA XA A SUA RESERVA 

• EDIC I ÓN S 
A906A!lllllA 
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G L O B A L ltt.!~ 
Europa 
como 
excusa 
Para o governo de Feli
pe González, Europa 
ven senda unha reite
rada excusa coa que 
se pretende xustificar o 
insustificábel en cal 
quer governo de es
querdas que se précie : 
a aplicación dunha po
lítica neoliberal basada 
en reducir a interven
ción do Estado, recor
tar prestacións e servi
zos sociais e precarizar 
o emprego. 

Que a política econó
mica do governo é de
sastrosa reflécteno os 
indicadores do déficit 
público , a inflación, o 
déficit comercial , o cre
cimento ou a taxa do 
paro que, xa a estas 
alturas do ano, apre
sentan graves desvia
cións . Parte da culpa 
deste sombrío panora
ma téñena os fictícios 
Presupostos Xerais do 
Estado de 1992, que 
viñan inchados polos 
gastos suntuários da 
Expo, o AVE, os Xogos Olímpi
cos (por certo, que nengun des
tes "investimentos" se realizou 
na Galiza) . 

A situación abrigará ao ministro 
Solchaga a confeccionar uns 
Presupostos ainda máis restricti
vos para o 93, cun incremento 
da débeda pública e un duro 
axuste dos gastos. Debido á má 
xestión , as previsións guverna
mentais teñen que ser revisadas 
cada pouco: xa se sabe que nes
te 92 subirá o paro e baixarán o 
investimento e o emprego. 

A pergunta semella abrigada : 
como se vai converxer con Eu
ropa se todos os indicadores 
económicos diverxen da média 
comunitária? De momento 

Barreiro contra Barreiro 
Xosé de Coro 

-como aperitivo do que se nos 
ven enr iba- apresentan un 
Plan de Converxéncia que deta
ll a determina-
cións sobre a 
contención sa
larial, a redu
c ión de servi
zos públicos e 
da cobertura ao 
desemprego e 
no que se bota 
en falta polo 
menos un capí
tulo sobre o 
creci mento ou 
o investimento. 

Máis unha vez, 

A única 
defensa dos 
traballadores 
será facer 
que o PSOE 
pague 
eleitoral mente 
o seu custe 

o governo pretende cumprir os 
seus obxectivos pedindo sacrifi
cios aos traballadores (cando . 

Camilo Nogueira 
Suso de Toro 

, 

A ALDEA 

XASE SABIA 
NANINA SANTOS 

Que Galiza ten unha taxa de fecundidade 
baixa -0,9 fillos por muller- que deu que 
falar a sectores diversos da cidadania cando 
Fraga acordou propor un programa de "repo
voación" do país con non menos de dous fi
llos por muller, á marxe dos desexos das mu
lleres , e de outras non menos interesantes 
consideracións. 

Porén Galiza, un país de contrastes acusado 
é a comunidade do Estado español de máis 
alta taxa de fecundidades en mulleres adoles
centes (15 a 19 anos). Mentres a média espa
ñola é do 18,38%, que xa lle vai chegando, a 
galega acada o 27,83%. 

Esta cuestión non mereceu no seu día un co
mento do presidente nen do seu gabinete, 
porque o PP pensa que mozos e mozas can
to menso saiban da vida mellor, ainda que 
logo se embaracen e traían ao mundo fillos 
que non desexaron nen programaron, coa~ 
graves consecuéncias que aparella. 

Para a "repovoación humana" que o Pp de
sexa, ao igual que para a repovoación fores
tal, somella valer calquer método, calquer 
meio , calquer procedimento. + 

se lles pedirán aos empresá
rios?) e en nome de Europa su
birán as retencións nas nómi
nas, incrementarase o IVE en 
dous pontos e reducirase o gas
to en infraestruturas e sanida
de. (Sospeito que as autovías 
galegas de unión coa meseta 
serán as primeiras afectadas 
polo recorte presupostário do 
MOPT). 

Mentres, non se intenta atallar o 
fraude fiscal, nen os gastos sun
tuários, a duplicidade -mesmo 
triplicidade de funcións na admi
nistración-, o descontrol presu
postário, etc. Tentan que os pa
rados paguen os erras económi
cos do Executivo, recortan as li
berdades garantidas na Constitu
ción (Leí de Seguridade Cidadá, 

A Galicia posible 
Carlos Mello 

Lei de (=oiga, reforma do Código 
Penal) ao mesmo tempo que 
conceden priviléxios aos ex pre
sidentes do governo, preparando 
quizá o retiro de Felipe González 
a Doñana. negan convocar un 
referéndo sobre Maastricht e 
anúncian a "flexibilización" dos 
despedimentos. 

Frente a esta nova avalancha 
anti-social , a única defensa 
dos traballadores será facer 
que o PSOE pague eleitoral
mente o seu custe. De non ser 
asi, as agresións contra as cla
ses populares continuarán a 
ser perpetradas en nome da 
"Europa".• 

ÜSCAR l..oPEZ REDoNDO 
(LUGO) 

Na memoria e no horizonte 
Manuel Frogo lriborne 

CRONICA 
-. . . . - - · · XERA.IS . . . ·:.· . · 

Júlio Iglesias acaba 
de ser citado por un xuiz 
de Valéncia e abrigado a 
realizar a proba de 
paternidade. "Se fixera 
caso de todas as que 
din que teñen fillos meus 
estaba apañado", di 
Julio. Pero a asisténcia 
ao xulgado de Valéncia 
é obrigatória. Portomeñe 
comeza xa 
a preocuparse: 
o embaixador do 
Xacobeo pode deteriorar 
a imaxe do Santo. 

O Centro Dramático 
Galego ocupará as 
prazas públicas para 
cazar aos espectadores 
despistados cando saen 
a pasear, visto que non 
acuden suficientemente 
ao teatro. Hai un 
remédio para conseguir 
público que non está na 
comédia de paleto, nen 
na frivolidad e, nen en 
repartir entradas nos 
coléxios. Trátase 
simplesmente de facer 
bon teatro, sen oropeis, 
nen concesións. Para 
isa hai que facer 
escalas e sinceirarse co 
espectador, mal que lle 
pese á autoridade 
competente. Afórranse 
cartas e maos 
entendidos. 

Os Estados Unidos 
son o paraiso das 
drogas, en ltália actua 
unha máfia de cine, na 
Alemaña hai grupos 
nazis que f'.legan a 
existéncia de campos 
de concentración e ex
nazis en pastos de 
governo,osinchas 
ingleses son o grilon 
perdidÓ entre o mandril 
e o ser humano. 
As actitudes sociais 
perversas nunca s~ 
inventaron no terceiro 
mundo. 

O BNG é acusado 
por Fernando Carlos 
Rodríguez de non 
participar no "consenso 
forestal". O portavoz do 
PP para asuntos de 
agricultura felicitouse de 
surprender a todos coa 
flexibilidade 
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parlamentária do seu 
partido. Ao dia seguinte 
o Conselleiro de 
Agricultura, Pérez Vidal, 
afirmou: o parlamento é 
o parlamento, pero a 
Xunta ten a sua lei · 
forestal feita e non a vai 
modificar". 

A retranca 
do Sr. Vázquez 

con devoción agardo a que, mo
derno inspector Clouseau, siga 
a desentrañar as marañas nazis 
que en tempos pretéritos cruza
ron, camiño do exilio, o porto 
desta grande, enorme cidade 
que ten, se cadra, o centro máis 
fermoso de Galicia -ou de Eu
ropa; do que non é centro, que 
falen outros. 

queniño me impuxeron daba un
ha definición de mentir. (Dicir o 
contrario do que se sente, con 
intención de enganar). Eu estou 
persuadido de que non hai nin 
unha causa nin a outra: o Exc
mo. Sr. Vázquez emprega sen 
dúbida a retranca e a ironía máis 
españolas, para insinuar o con-

para que nas terras de Tagen 
Ata medre o pan sen favoia eter
namente. 

O Excmo. Sr. Alcalde da Coruña 
fala cada Venres nun digno pro
grama dunha radio local. O pasa
do 26 de Xuño, o señor Vázquez 
explicou que as persoas que din 
defender a lingua galega son 
máis dictatoriais 
que os propios 
franquistas que 
impuñan o es
pañol; declarou 
a súa liberal 
vontade de que 
cada coruñés se 
exprese no idio
ma que desexe, 
sempre na abri
ga de coñecer o 
español; e final
mente afirmou 

Ninguén negará o recente inte
rese do cultísimo Concello da 
Coruña pala literatura galega. 
Tanto o preocupa que conside
rou conveniente inmiscuírse en
tre os profesionais para suxerir 
que os exames de lingua galega 
da Selectividade non versen so
bre lingua, senón sobre Literatu
ra. Tan encomiábel interese, 
¿quen o discutirá? 

. trario do que quere dicir. A quen 
queira entendelo. + -

NACHOTAIBO 
(A CORUÑA) 

Despois, a média tarde, ollbá
moste de novo na Carballeira de 
San Lourenzo. Andabas entre os 
poetas, conversabas cos ami
gos, saudabas a uns e a outros, 
dedicabas os teus libros ... e xa 
no alboio da noite regresabas 
aos amados eidos de Noia, a 
ese teu universo íntimo tantas 
veces soñado 

"O matrimónio 
Albert Gore-Mary 
Elisabeth procreou 
catre preciosos filias 
loiros", informan 
textualmente as 
axéncias de prensa. 
Parece un dato relevante 
que os descendentes do 
candidato á 
vicepresidéncia 
norteamericana señan 
loiros e non morenos ou 
algo-piar: negros (oh 
Deus!) e que señan 
preciosos quérese dicer 
repoludos, sen cáries, 

que a cidade 

O galego 
nunca se 
separou do 
castellano, 
porque nunca 
formou parte 
del 

nunca admitirá máis nome que o 
de La Coruña. Tamén insinuou 
que un verso de Rosalia pasto en 
pedra, ali onde reza A Gruña, de
beria ser cambiado. 

Ademais, o distinguido cidadán 
ilustrou aos xentis ouvintes con 
explicacións histórico-lingüísti
cas, facendo saber que La Co
ruña é o primeiro e tradicional 
nome desta querida cidade, xa 
desde a ldade Media, "antes de 
la separación entre castellano y 
gallego". 

En beneficio, sempre desintere
sado , do idioma galega, tan 
apreciado e respectado polo 
Consistorio, conviría remarcar al
go que xa saben ben non só os 
estudiantes de COU, senón de 
EXB: o galega nunca se separou 
do castellano, porque nunca for
mou parte del; e na ldade Media 
o segundo era descoñecido en 
Galicia. Xentes menos cultas 
que o Excmo. Sr. Alcalde da Co
ruña poden consultar o nome 
medieval de Marineda, tamén en 
pedra, lfio Museu Arqueolóxico 
do Castelo de San Antón. De an
tes de que Celta e Deportivo se 
separasen. 

Antón Avilés, 
sempre 
en Compostela 

nos cumes dos 
Andes, nas pla
nuras do Orino
co ou nas pam
pas abertas. 

Asi, sempre, un 
ano e outro. Pe
ro este 25, ami
go, non te vere
mos por nengu
res, nen na Por
ta Faxeira, nen 
Compostela 
atravesando, 
nen no mar da 
Quintana nen 
baixo a sombra 
das árbores sa
gradas. Como 
nos pesará a 
tua auséncia, 
Avilés! Oh, Uli
ses de Tara
mancos, como 
te lembraremos 
todo o dia! Co-
mo aflorará a 

Este 25, 
amigo, non te 
veremos por 
ningures, 
nen na Porta 
Faxeira, 
nen no mar 
da Quintana. 
Como nos 
pesará a tua 
auséncia, 
Avilés! 
Oh, Ulises de 
Taramancos, 
como te 
lembraremos 
todo odia! 

·nen pés planos e sen 
fimose. A raza antes de 
nada. 

Para contribuír a internacionali
zar a meiga cibdade da Gruña, 
brindo ao admirado Francisco 
Vázquez un nome máis para 
ela, o que empregaban as car
tas do Almirantado Británico no 
XVI 1: The Groyne. lsto mentres 

Serán almas capciosas, insidio
sos ou profetas do non quen, se 
escoitaron ao Sr. Vázquez nora
dio, afirmen que o Alcalde da 
Coruña ou é un ignorante ou 
mente. (O catecismo que de pe-

Cando ao meio-dia chegábamos 
nós á Porta Faxeira, sempre ali 
estabas ti, no pórtico da pátria, 
co Miguel Anxo, ca Xosé Ma
nuel, co Pancho Pillado, cos 
amigos de aqui e de acolá. Per
diámoste logo de vista cando as 
augas vivas da nación toda saí
an da Alameda e se botaban 
con mil barcos de vela palas 
ruas adiante. Tampouco te via
mos nunca na Quintana que flo
rece en caraveis no umbral da 
tarde. mais eu sei con certeza, 
Antón, que o teu gozo era imen
so ao verte mergullado no cora
zón do pavo, e sei tamén como 
aquela alba te emocionaba fon
damente e como os teus soños 
espigaban naquel sol ardente de 
trigo e viña que cada ano entra 
despacioso pala calrna da Rua 
Nova. Ti sabias , Avilés , que a 
poderosa luz que ese dia invade 
a cidade pétrea pronto ha de ilu
minar as agora sombrizas leiras 

lembranza de ti , altísimo poeta, 
nos nasos corazóns a cada intre! 
Ai, esa dor de non verte en Com
postela, meu amigo!+ 
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CONCEUO DE VIGO 

Vigueses: 

DIA DE GALICIA 1992 
BANDO 

MANuE.L LoPEZ Foxo 
(Ortigueira 

. ~elebramos hoxe o _Día de Galicia, unha festividade que pretende recordar o compromiso moral que todos os galegas ternos 
adq.u_1ndo co .nos? pob?~ Por nacermos neste pequeno recuncho de vello Europa, que precisamente contribuimos a formar dun xeito tan 
d~cisivo g~ac1as o ~a~rnno de Santiago, ternos, igual que os demais pobos do mundo, unha responsabilidade histórica coa nosa terra. Esto 
es1xe de n?s, e~ pnme1ro lugar, unha fidelidade ó noso pasado , esa memoria antiga na que están gravada a nosa peculiar maneira de ser 
e que nos 1dent1f1ca como unha comunidade singular, dona dunha historia, unha cultura e unha lingua propias. 

· Esa historia é a historia de Galicia e a historia de España, esa cultura é a cultura europea e esa lingua é a lingua galega, a que 
talaron os nosos a~tepasados, a que seguimos talando nós e a que queremos que falen tamén os nosos tillos. Eses son os factores que 
conforman e configuran a nosa personalidade e os que nos distinguen e nos fon diferentes, ou como dicía Vicente Risco, os que fon 
posible a nosa existencia . Eso equivale a dicir que esas marcas de identidade son o seio que xustifica a nosa presencia no mundo, un rico 
mosaico de linguas e culturas que forman a brillante variedade en que consisten a terra e a humanidade que sobre ela se asenta . 

Pero se a nosa identidade depende do noso pasado, que non contribuimos a facer e do que somos herdeiros , o noso futuro 
depende fundamentalmente da nosa responsabilidade . Por eso esta festa de hoxe nos recorda tamén quen queremos ser. Cada pobo, 
que é herdeiro do seu pasado, é en cambio dono dos seus destinos, xa que ten diante de si unha ampla serie de posibilidades, polo cal se 
ve abrigado a optar por unhas e renunciar a outras. Non todas son iguais nin todas levan ó mesmo sitio. Abonda con botar unha mirada ó 
mapa desa querida Europa de que formamos parte para decatarmonos de que os camiños van hoxe en direccións moi distintas, mesmo 

- a veces claramente contrapostas. 

Os golegos, que construimos unha parte da nosa identidade arredor dundos camiños máis importantes que houbo no mundo, o 
Camiño de Santiago, queremos que o camiño donoso futuro teña algunhas das características máis destacadas que tivo aquel camiño 
do pasado. En primeiro lugar queremos que sexo aberto a todos os homes e a todos os pobos da terra, porque queremos que sexo un 
camiño universal e solidario. Queremos tamén que, como aquél, sexo este un camiño polo que transiten os grandes ideais do home 
moderno, que unen de xeito armónico os máis altos valores do espírito , especialmente a xusticia e a libertade, coa necesidade ineludible 
de conseguir unha maior prosperidade material para todos. 

Que este sexo o camiño que nos leva ó futuro e non outro depende exclusivamente de nós. Somos nós quen decidimos en cada 
momento que clase de pobo queremos ser, que tipo de patria desexamos construír , que forma de relación lle quer.emos dar á nosa 
vinculación cos veciños. Acertar nesa elección é fundamental para o noso futuro. Para eso contamos coas leccións da historia, esa 
maestra que nunca debemos olvidar e que se dirixe a nós en días como hoxe co fin de recordarnos estas cousas sobre as que ternos que 
reflexionar entre todos. Ese e o sentido que ten esta bando, que non quere rematar sen facer un canto á alegría e á esperanza. 

o texto deste Bando foi pronunciado polo seu autor. D. Carlos Casares Mouril"lo. 
no día de onte no transcurso do recepción oficial ofrecido co gallo da 
celebración do Día de Gollcia. 

Vigo, 25 de Xullo de 1992 OVlfALDE 
-· 

Carlos González Príncipe 
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Litúrxia da liberdade negra na Misa dos Quilombos 
Milton Nascimento apresentou con toda a forza as ideas da Teoloxia da Liberación 
en Compostela 

• XAN CARBALLA 

A noite do 18 para o 19 
de Xullo a Praza do 
Obradoiro, coa Catedral 
por frente do cenário, 
serviu para que moitos 
miles de persoas 
-desbordando as 
previ ións da 
organización do V 
Centenário e de 
Ajroamérica- seguiran 

n at nción un 
acontecemento que só 

realizara once anos 
ante en Recife. A Misa 
da América Negra ou 
Misa dos Quilombos, 
dirixida por Milton 
Na cimento, é unha 
longa mensaxe coa 
e trutura da mi a cristián 
atra e ada polo 
increti mo da relixión 

da América anterior ao 
1492 e a do mtllóns de 
escravo africanos que 
po oaron forzosamente 
aquela terra . 

A Misa dos Quilombos foi com
po ta por Milton Nascimento, o 
bi po Pere Ca aldáliga un catalán 
afincado desde hai moito ano no 
Bra il proposto para Prémio Nóbel 
da Paz, e o poeta Pedro Tierra pre-
ente na repre entación compo te

lana, tran mitida en directo pola 
TVG e que será reemitida por TVE 
o vindeiro 12 de Outubro. De certo 
foi a organización do V Centenário 
a que pediu e pecialmente ao mú-
ico de Mina Gerai que trouxera 

a Santiago a Misa, "para elevar a 
men axe e a refl ión que upón 
e te texto obre o problema do e -
cravo negro , de atin américa e 
de e peranza para o futuro". 

Concebida cunha e trutura de mi a 
clá ica -algo que urprendeu aa al-

guns asistentes pouco avisados- a 
representación do Obradoiro, dun
ha gran beleza plástica, desluciuse 
en parte polos defectos de son que 
impedían en várias zonas da Praza 
do Obradoiro poder seguir o texto 
con atención, problema que agra
vou o vento que zoou toda a noite 
con forza. 

Todos os textos que se len desde o 
improvisado altar da coreografia 
van transmitindo as ideas da teolo
xia da liberación, centrando a sua 
atención no sofrimento secular do 
pavo negro, cun discurso relixioso 
e político que reivindica a igualda
de. "A bond a xa de inxustiza / 
Abonda xa de que uns non saiban 
que facer con tanta riqueza/ na
mentres outros non teñen un 
pedazo de terra onde morar. / 
Ahonda xa de que alguns teñan que 
vomitar para poder comer rnáis, / e 
cincuenta millóns marran de fame 
nun só ano. / Abonda xa de que al
guns teñan empresas espalladas po
lo mundo inteiro, /e moitos rnillóns 
carezan dun recuncho onde poder 
gañar o pan de cada día'', unha lon
ga invocación que arrincou emo
cionados aplausos do público. 

As referéncias aos herois negros, 
misturan aos santos "co bantu Steve 
Biko, fillo da terra e da ternura, se
ñor da palabra e da ternura, actuali
zando a Misa aos últimos aconteci
mentos: "Los Angeles negros, Los 
Angeles pobres, anxos de fogo e de 
füria, negadores inteiros de demo
crácia branca" ou "Nelson Mandela, 
voz desenterrada de séculas de si
léncio, encarnación da liberación". 

Pere Ca aldáliga, na contracapa do 
di coque recolle a Misa xustifícaa, 
"em nome de um deus suposta
mente branco e colonizador, que 
na\:oes cri tas tem adorado como 
e fos e o Deus e Pai do Nosso 

Senhor Je u Cri to, milhoes de 
Negro vem endo submetidos, du
rante éculos, a escravidao, ao de-
e pero e a marte. No Brasil, na 

América na Africa mae, no mundo 
( ... ) Para e candalo de muitos fari
seus e para alívio de muitos arre
pendidos, a Missa dos Quilombos 
confe a, diante de Deus e da His
tória, esta máxima culpa crista".+ 

KIRIELEISON! 
F.FERREIRO 

Iso, misericórdia; mais tamén indignación e vergonza. Luciu-se a TVG na 
transmisión da Misa dos Quilombos o pasado 19 de Xullo, luciu-se o seu 
locutor: á virxe negra-branca digo-negra, precedu-lle un Pere Casaldáliga 
convertido en H elder Cámara, o bispo Kirieleison, o poeta Pedro Tierra, 
de Arrecife!, os canticos en língua afro (!) e un Paul Winter moreno de 
máis. A rumoroloxia da casa televisiva, solprendida diante de tais despro
pósitos, deixou entrever que o compromiso estabelecido co Padre !soma 
como comentarista do evento foi desfeito polo Arcebispo Rouco, quen non 
permitiu un recoñecimento eclesial indirecto dunha celebración que á Igre
xa de por aqui debe de lle parecer un tanto pagán. 

De todos os xeitos o locutor non esqueceu a fórmula de rigor nestes casos e 
foi-na repetindo de cando en vez ao longo da transmisión: ... que a partir 
do 92 fagamos a história com verdadeiros seres humanos ... que a partir do 
92 fagamos a história como verdadeiros seres humanos ... que a partir do 92 
fagamos a história como verdadeiros seres humanso ... o 92! 

A TVE, aguda e perspicaz ela, anúncia a retransmisión en diferido da Misa 
dos Qui/ambos para o 12 de Outrubro: o sonsonete convertirá-se en músi
ca, o criso de razas e culturas brillará, a negra hispanidade reinará sobre 
nós e ... a partir do 92 faremos a história como verdadeiros seres humanos. 
Non vo-la perdades.+ 

DELMI ALVAREZ 

......................................................................................................... . 
Alegoria final 

Peregrinos do mundo novo 
peregrinos de Santiago de Compostela 

Chegados da noite, milénios afóra, 
forzarnos agora as portas do dia. 
Paremos un povo de igual rebeldía, 
faremos un povo de pontos iguais 
na só casa grande do pai. 

Os negros da Africa, os afros da América, 
os negros do mundo, na alianza con todos 
os pavos da terra 

Seremos o povo dos povos, 
povo resgatado, 
povo aquilombado, 
libre de señores, 
de ninguén escravos 
Señores de nós, 
irrnáns de señores, 
fillos do Señor. 

Sendo o negro, negro 
senda o índio, índio 

sendo cada un como nos ten feíto Olurum 

Nos muros xemidos da nosa cidade, 
nos campos por fin repartidos, 
na igrexa do reí de novo do povo, 
seremos a le1. da nova irmandade. 

Iremos vestidos nas palmas da vida, 
seremos a exacta medida 
da humana feliz dignidade 

En todos os rostos sinceros 
a marca da tribu de Deus, 
o sangue final do cordeiro, 
e á espera do noso quilombo total, 
o alto quilombo dos ceus, 
os brazos erguidos 
dos pavos unidos, 
serán a muralla ao medo e ao mal, 
serán vallacouto da aurora desperta, 
os ollos do povo · 
na terra liberta 
de un só mundo novo 

PEDRO TIERRA . . . 
•········································································································• 
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· 1111 'sena 

¡Galicia! Nai e $eñora, 
sempre garimosff e forte; 

preto e Jonxe; ante, agora, 
mañán ... na vida e na marte! 
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Devalar. 
A Galiza ideal 
de Otero 
Pedrayo 
Hai pouco, a editorial Galaxia ti
rou do prelo a última das grandes 
novelas de Ramón Otero Pedrayo: 
Devalar(! )_ Unha excelente novela 
que mostra un escritor en plenas 
faculdades narrativas. Orabén, o 
leitor pódese sentir un pouco des
pistado por toda a floresta que 
arrodea o texto narrativo do escri
tor ouren án. Expliquémonos. A 
novela de Otero non é moi longa. 
Non teño a man a edición de Nós e 
non podo dicer de cantas páxinas 
con taba. Non eran moita . A pre-
ente edición, ao coidado de Maria 

do Carme Ríos Panisse, ten 313 
páxinas, índice aparte. Como é po-
íbel? inxelo. Se o leitor é afeizo

ado a número , pode facelo . Das 
313 páxina , 76 son de introdución 
e 64 de Apéndice alfabétivo de 
e critores, per onaxe e ideas pre-
entes en Devalar", o que dá un to

tal de 130 páxina que non son de 
Otero. Se estas páxinas as tiramos 
do total, quedan para o e critor de 
Tra alba 183. 

Da 183, ainda 
cabe re tar un-
ha cantas mái 
(deixando fora 
as páxinas en 
branca que ten 
todo libro): as 
ocupadas polas 
notas. Un total 
de 592 (o que 
non é de e tra
ñar, xa que lo
go, que algunha 
se perda, a L 9 
do prirneiro ca
pítulo). En cer
to capítulos, 
comprobará o 
Jeitor, a nota 
ocupan --en le
tra mái mi ú-
da- tanto lu-

Ríos 
Panisse 
chimpa 
unha 
suxerente 
hipótese: a 
LadyWoolf 
da novela 
oteriana é 
un tra unto 
da e critora 
Virginia 
Woolf. 

gar cando meno como o texto 
orixinal do e critor galego (capítu
lo VIII X). Ou sexa, que das 
1 3 páxin que lle corre ponde a 
Otero Pedrayo quedámono con al
gu n ha meno , polo que -tal
vez- o prezo da presente edición 
de Devalar, 2.200 pe eta deberia 
baixar un pouco, xa que quen vai 
comprar o libro erá, upon e, para 
ler unha novela escrita por un de
terminado e critor e non un libro 

onde, cáseque de ca
sual idade, aparece 
unha novela de Ote
ro Pedrayo. Que 
pensaría don Ramón 
desta edición da sua 
novela? Aquilo que 
<licia ás mocidades 
galeguistas en falán
d o 11 es de Goethe? 
"Enemigo dos estu
dios críticos por 
temperamento e por 
falla de preparación, 
dígovos tamén que 
os libros de Goethe 
están en todas partes 
e máis agora coas 
publicacións do cen
tenario, e non hai 
outro camiño para 
vós, mociños novas , 
que o de enfrentarse, 
sin intérpretes nin 
prologuistas , coa 
enorme obra do Pa
triarca. Tampouco vos fallarán es
tudios críticos. Fuxida de eles. E 
pensai , sinceiramente, pala vasa 
conta, sobar ·de 'Werther', da 'Ifi
genia', do ' Hermann', do 'Guiller
mo Meister', dos lieders, das 'Ele
xías ', do 'Fausto '" (Ensaios, páx. 
265). Podíase cambiar o nome de 
Goethe polo de Otero e facer al
gunhas pontualizacións (as obras 
do ourensán non están todas nen 

Un parai o real 

Nun lugar recoñecíbel para un leitor 
galega ou portugués situa Dario Xohán 
Cabana o seu último libro Cándido 
Branco e o Cabaleiro Negro, unha 
[n ua coa vida revolta e chea de 
contradicións, típica da Baixa Idade 
M dia. O Cabaleiro negro, sen forzas 
para andar xa en torneos pretende 

G~~O 

en toda:-. partes, e cáseque todas xa 
van anotadas e con longos prólo
gos). 

Non se trata de desvalorizar, ou de 
ter a menos, o traballo -no pre
sente caso- de Ríos Panisse. De
m onstra un extraordinário coñeci
mento da obra de Otero. Esculcou 
aqui e acolá, traballou a sua edi
ción. O que se trata é de non dirixir 

acelerar a história e superar o 
feudalismo. O seu obxectivo é construir 
unha cidade, baseada no traballo 
artesán e no comércio, onde se produza 
riqueza e campen as normas do ben 
comun. Está editado por Xerais na sua 
colección de narrativa.+ 

Prémios Nova 33 

Edicións do Castro publica os prémios 
que convoca o clube xuvenil da Caixa 
Galicia co nome de Rua Nova. O 
prémio de galega (250.000 pesetas) foi 
para Carlos Yila Sexto con Alén da 
Aventura. Autor de 14 anos, que na 
sua autopresentación amósase 
afeizoado ao cine de Spielberg e o 
fan tástico, escrebe un relato no que o 
xurado destaca unha asimilada 
influéncia da cinematografia de 
aventuras, para contar unha história de 
amizade, dificuldades e morte. + 

Guias da natureza 

Publica Xerais, que xa ten nas librarias 
edicións sobre arbres, setas e 
cogumelos e plantas con flores, a Guia 
das Bolboretas de Galicia, elaborada 

a leitura. Un 
exemplo entre 
os, se cadra, 
demasiados 
que pode haber. 
Escrebe Otero: 
"Esta palabra 
'pazo' desfací
ase nos beizos 
da Lucía coma 
un bombóm". 
Nota: "Vemos 
neste anaco co
mo Otero lle dá 
'forma física' 
ás palabras, en
gadindo un va-
1 or que nada 
ten que ver co 
seu referente 
conceptual, 
etc.", cando to
do leitor sabe 
que o valor en
gadido das e ou 
ás) palabras é a 

base de toda literatura que como 
tal se teña. Ou non se pode anotar 
a palabra Hollywood, coñecida por 
todo aquel que teña visto máis de 
dous filmes o máis de tres horas de 
televisión. Quer dicer, que sobran 
moitas notas. Sobretodo, aquelas 
que intentan interpretar as frases 
de Otero. 

Por outra banda, compre subliñar o 

por Xosé Luis Iglesias e Xulio Astor 
Camino. Ambos e dou~ son profesores 
de biooloxia e especialistas en 
ropalóceros, pertences á Sociedade 
Hispano-Luso-Americana de 
Lepidopteroloxia. A Guia estuda 132 
espécies, explicando entorno, 
morfoloxia, anatomia, ciclo biolóxico, 
costumes e lugar nos ecosistemas, 
acompañada de numerosas fotografías 
e diagramas a córes. + 
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traballo feíto por Ríos Panisse 
(mágoa que nada nos diga dos cri
térios lingüísticos da sua edición) 
que, aparte de todo, chimpa unha 
suxerente hipótese que basa nunha 
morea de dados: a Lady Woolf da 
novela oteriana é un trasunto da 
escritora Virginia Woolf. Hipótese 
que serve para desbotar a idea de 
que Devalar ten unha estrutura de
sartellada, como no seu dia afir
mou Varela J ácome. Non existe es
trutura desartellada, senón grande 
coñecimento das estruturas mode
ranas da narrativa que abrollaban 
polos anos 30, lago da aparición de · 
Proust, Joyce, Woolf e Faulkner, 

· todos eles coñecidos por Otero. 
(Haberia de facerse un listado dos 
artigas -e fragmentos de obras que 
compoñen os númejros da revista 
NRF que están na biblioteca de 
Otero, seria de boa utilidade para 
as edicións críticas). 

Mais, a todo isto, que é Devalar? 
Unha novela. Unha novela na que 
todo Otero está presente, desde o . 
xeógrafo até o galeguista. Unha 
novela na que o escritor de Trasal
ba quere dar unha visión totalizan
te da Galiza, desde a sua ideoloxia 
galeguista (e conservadora: haberá, 
un día, que falar da impostura que 
significa a cristianización do cel
tismo - sen esquecer o que pode 
de haber de impostura no celtismo 
galega). 

Mais, ante todo, Devalar é unha 
novela na que Otero Pedrayo se 
entrega -nu- ao leitor. E non só 
porque moitos dos feítos e persoas 
que aparecen teñen a ver --como 
demostra a esculca feíta por Ríos 
Panisse- coa vida do escritor. 
Non; entrégase ao leitor: como 
cristián -o cristianismo celebra o 
nacimento contra a marte: ao final 
de cada estación, en Devalar, nace 
algo-; como galeguista nutrido de 
cultura europea: "Eu prefiro escoi
tar o silencio misterioso doutro ano 
na Galiza". Como home que ama 
unha paisaxe. Unha paisaxe que o 
fixo galego, e que permanece gale
go pola frecuentación das paisaxes 
primixénias en todos os sentidos 
do termo. Porque foron contempla
das, amadas, nutrícias desde a in
fáncia. Mais tamén porque permi
ten un retomo a un estado ideal, do 
que todo nacerá. Un estado seme
llante a un paraíso terrenal. A Gali
za soñada por Otero Pedrayo. Eis, 
xa que logo, unha das máis impor
tantes mensaxes de Devalar. • 

XGG 

1) Obras de Otero Pedrayo 6. Galaxia
Narrativa, 103. Vigo, 1992. 

ALFONSO R. CASTELAO As PRODUCCIONS CULTURAIS ARTESA teñen a honra de pre
sentar a edición para bibliófilos do libro titulado "ALBA 
DE GRORIA" que recolle o texto da derradeira conferencia 
pronunciada en público polo esgrevio patriota galega 
ALFONSO R. CASTELAO, o 25 de Xullo de 1948, no Teatro 
Argentino de Buenos Aires. 

das por medio dunha perforación circular no seu centro. 

Para encargos de particulares o prezo do exemplar é de 
Ptas. 35.000, con envío a domicilio contra reembolso por 
SEUR (portes, seguros e IVE incluídos). ALBA DE GRORIA 

Ü conxunto do libro é de 10 cademos de 4 páxinas im
presas en papel MICHEL de 240 grs., cunha carpeta a 3 
cores en cartón forrada en tea e estampada a 3 cores. O 
formato da caixa é de 36 x 51 cm. 

A tirada comercial (limitada e única) é de 100 .exempla
res, n_umerados e asinados por Manuel Facal; o primeiro 
gravado de 25 x 38 cm. vai numerado e asinado polo au
tor. As planchas de zinc das augafortes foron inutiliza-

Para encargos de librerías o prezo de venda ao público 
é libre (trátase dunha edición para bibliófilos); os encar
gos témanse en firme ao prezo de Ptas. 25.000 por exem
plar (IVE do 6% facturado); con envío a domicilio contra 
reembolso por SEUR (portes, seguros incluídos). · 

Para os encargos de libros dirixirse á distribuidora. Pa
ra encargos de láminas da tirada de "Probas de Autor", 
porse en contacto por Teléfono ou Fax coa distribuidora. 
Para todo tipo de corre_spondencia ou de encargos: 

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------, 
1 1 

l PRODUCCIÓNS CULTURAIS ARTESA i 
l Rua A. Martínez Salazar, 3-15011 A CORUÑA- GALIZA l 
1 1 

. ! Teléfono (981) 27 83 99 - Fax (981) 25 02 12 ! 
! ¡ 
L _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _J 
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~~~~--1~11 T~elev~isión~llil~~~~~ 
Destrutores de 
palabras 

Vivan los compis 
e Tour de Franza 

Os últimos días, facendo tempo 
ante o televisor en espera das ma
ratonianas transmisións do Tour, 
tivemos aceso (ainda que o pro
gramiña xa é vello) a unha <lesas 
xenuínas aberracións de Tele-5, 
versión disque infantil doutra inti
tulada "Vivan los novios". Esta 
chámase Vivan los compis (xa 
case dá grima escreber semellante 
palabrón), e como digo é unha 
translación literal daquel no que 
tres aspirantes compite!1 por dar o 
perfil ideal ante outro/a situado ao 
outro lado dun biombo. Hai que 
dicer que amén de marulo e susci
tador de vergonza allea, ese espa
zo é un fraude para quen suposta
mente o siga con algun interese, 
pois é notório que unha grande 
maioría das/os supostas aspirantes 
non son senón actriciñas, actorci
ños ou simples extras aos que ás 
veces se lles atranca en demasía o 
"rollo" aprendido que saltan con 
escasa naturalidade. Está claro 
que se tivesen máis soltura non 
andarían metidos a tan lamentá
beis faenas. 

Mais ao que iamos era a esa peno
sa versión para nenas, apresentada 
por unha estridente moza, que de 
dedicarse a enseñar pantorrilla co
mo presunta cantante pasou a ensi-

~Ni 
COl'lsn.LllRJA 
01!1\ll.AOÓl'IS 

INSlTnJCIOl'IAJS I! 
l"ORTAYOZ DO GOBl!l\.'10 

Caml .. onado Olreclor d• 
V Cen1mer10 

nar o seu escaso respeito polo 
idioma (neste caso polo castellano, 
pero os nenas beben da tele e a 
contaminación alcanza por igual 
aos galega falantes). O seu, agra
vado por ser un espazo para nenas, 
é un desprezo en todo caso á inte
lixéncia: os rapaces son "compis", 
ou "tronquis", todo resulta "guay 
del paraguay" (creo que aí non an
da a rapaza moi á última). En su
ma, un compéndio de animaladas 
lingüísticas que supostamente co
nectan coa forma de falar dos ne
nas, pero que en realidade o que 
máis fan é de-
termina 1 a, en 
troques de re
flectila. A tele, 
e sobretodo es
tes programas 
que falsean os 
intereses dos 
rapaces que os 
ven, impón 
modas, vocá
bulos e expre
sións, e moi la
go pode un es
cudarse en que 
é asi como os 
nenas falan. É 

A tele, 
impón 
modas, 
vocábulos 
e 
expresións, 
e moi logo 
pode un 
escudarse 
en que é 
así como 

como os cule- os nenos 
bróns; din que falan. 
a xente os de-
manda, pero 
para iso fixeron un bombardeo 
prévido que nen o de Bagdad. 

"Vivan Jos cornpis" non é alta
mente pestilente só por ese impro

'bábel argot utilizado, senón pola 
própria fórmula: nenas ou nenas 
que expoñen os seus encantos para 
seren escollidos por un "pa1tenai-

• e 1 Ne o • 

As tazañas de Miguel lndurain centran a atención dos espectadores. Os locuto
res da TV retorcen a língua até o absurdo. 

re'', suponse que de xogos, ainda. 
Ao ver un <lestes programas logo 
me veu á cabeza un anúnico recen
te de certa marca de cola, na que 
unha moza en "shorts" e ombigo 
ao ar é espiada con expresión ba
bexante por uns nenas que non de
ben .levantar máis alá dos nove ou 
dez. anos, quen non intentan tirarse 

á loira en cuestión por razóns me
ramente fisiolóxicas e porque o 

_ códigos morais na publicidade ain
da non o permiten, ainda que todo 
se andará. Ante estas causa , ca o 
coma os da nena de once ano pre
ñada non estrañan tanto, ainda que 
a conexión entre ambos a untos 
poda resultar esaxerada. 

Santiago Do 1 ó 24 de xullo de 1992 
lgrexa de San Domingos de llonaval 

Sevilla Do 3 ó 24 de xullo de 1992 
El Monte, Caja de Huelva y Sevilla 

Bos Aires Do 7 ó 21 de agosto de 1992 
Concejo Deliberante de Buenos Aires 

Afortunadamente, a conexión co 
Tour non se demoru moito e pu
demos deixar aos "compis" que 
se arregrasen como quixesen. A 
audiéncia acadada pola "ronda 
gala" (mensa gala que nunca por 
certo) foi altísima, podéndose 
comprobar mesmo en calq uer 
conversa na rua estes dias. Non 
hai mortal que non se atreva a 
pronosticar a posibilidades de 
mengano, a "pájara " de fulano 
ou que númejro de dente leva o 
prato na subida a tal porto. E fai 
moi ben todo o mundo en erixirse 
en especialista de última hora, ' se 
tamén o fan os comentaristas des
prazados pola tele á carreira. Vese 
que este ano, corno o Tour atrave
saba sete países, eles tamén quí
xeron "internacionalizar" a sua 
linguaxe. Será por isa que nos fa
laban do "meilló" amarelo, da 
"arribada", dos "ponto interm
diário ', ainda que tamén Cré de 
fuar por "Croix de Fer", e (i to xa 
non é neoloxi mo enón upina 
patada) que tal corredor "ha im
pre o un ritmo'', aproveitando a 
pre enza dunha imprenta por ali, 
é de u por. O vocábu lo foráneo 
no ciclismo empre d ron colori
do e sabor, e así culotte", "col" 
ou grimpeur" xa evocaban por si 
só a emoción do cúmio pire
naicos ou alpino . Pero e ra contí
nua invención de palabra xa non 
ten nengunha grácia. Meno mal 
que Indurain e compañia mante
ñen o tipo porque e te comenta
ri ta eu abonábao a colgar per
pe tuam en te cunha farola, ben 
grande, e vermella. + 

GONZALO VILAS 

(1) 
CONSl>l..LO 

DA OJLTIJl\.A 
GAU!GA 

• HI .STORIA • • D ,,E 
... ,,::fü:fWJJJt:tJli~~.~¡¡::r 

Ferrol 

Madrid 

Lugo 

Ourcnse 

Pontevedra 

Do 1 ó 20 de setembro de 1992 
Estación Maríllma 

Do 25 de setembro ó 9 de outubro de 1992 
Ateneo de Ferro! 

Do 7 ó 31 de outubro de 1992 
Palacio de Amezúa. Casa de Galicla 

Do 14 ó 31 de outubro de 1992 
Círculo das Artes 

Do 6 ó 21 .de novembro de 1992 
Museo Arqueolóxico ~rovincial 

Do 27 de novembro ó 13 de decembro de 1992 
Museo de Pontevcdra 



DIAS 

• Carpa da Ciéncia 
Unha caravana de dez trailers 
despraza o museu das ciéncias 
itinerante, que recolle 60 módulos 
interactivos do Museu da Ciéncia 
de Barcelona da Fundación "La 
Caixa". A Carpa da Ciéncia, 
estase instalando no Campus Sul 
da Universidade de Santiago, ao pé 
do Auditório Universitário e será 
inaugurada o vindeiro dia 28. 
Permanecerá aberta até o 6 de 
Setembro grácia a un convénio de 
colaboración entre a Fundación 
"La Caixa" e o concello 
compo telano. • 

•Novo libro 
Foucellas 

Na Feira do Libro da Corruña vai 
ser apresentado un novo libro 
obre o guerrilleiro antifranquista 

Benigno Andrade Foucellas, 
e crito por V. Luis Lamela. O libro 
inclue un relato que conclue coa 
morte do Foucellas no pátio 
central da Pri ión da Coruña, e 
contén con profu ión de detalle 
te temuñas de vítima da acción 
do maqui compañeiros do 
guerrilleiro e ate tado das 
investigación da Guardia Civil 
que o per eguiu polo monte 
durante deza eis anos.• 

• História natural 
de América 

o Pazo de Fon eca permanece 
aberta unha expo ición organizada 
pola Univer idade de Santiago 
con materiai do Mu eu de 
Hi tória Natural Luis Iglesias. A 
expo ición compl meta en certo 
en o a magnífi a mo tra Calicia 

e11 América que e tá no Mu eu de 
Pavo alego.• 

• F lla o 
Vila da Neve 

As épica remollada do Condado 
de Antonio Rivero leváron e a 

GuieirQ 
CULTIJRAL 

Vilalba lembrou 
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150.000 pesetas e a figura de Fidel 
Goas coa que premiou nas Neves 
ás obras en galego do segundo 
concurso de relato curto que 
celebran. prémio será entregado o 
1 de Agosto nos locais do 
concello. 

ao galeguista Peña Novo 
Na deliberación prévia o xuri 
composto por Xesus Campos, 
Manuel Orio, Guillermo Brea, 
Manuel Vilanova e P.P. Gutiérrez, 
decidiuse modificar as bases 
institu\ndo un segundo prémio·, co 
nome de Prémio Delegación de 
Cultura dotado con 50.000 pesetas 

·que recaeu en Florinda Marcelino 
Gil por Adiante, sempre adiante. 
Tamén se entregaron prémios·a 
relatos en castellano~• 

• Oito millóns para 
teatro en cascos 
históricos 

oia Celanova, Monforte, 
Cambado , Ribadávia e Betanzos 
terán a po ibilidade de ver 
repre entada ao ar libre a última 
produción do CDG Un soño de 
v rán de Shake peare na 
adaptación de Manuel Guede e 
Eduardo Alonso. 

Segundo Manuel Guede unha dez 
mil per oa poderian a i tira e tas 
repre entación que e realizarán 
co apoio aconómico da Dirección 
Xeral de Património. • 

Sentir maioritário de porlle o seu nome 
á actual rua do xeneral Franco 
• PAULO NASEIRONILALBA 

. O 24 de Xullo de 1967 · 
finaba nun accidente de 
tráfico ocorrido en 
Robra (Outeiro de Reí) 
Lois Peña Novo, "unha 
das mente$ máis lúcidas 
e unha das máis áxeis 
plumas que se 
teñan enfrentado 
cos problemas 
económicos da 
nosa terra", en 
palabras de Xaime 
Illa Couto. A 25 
anos de tal data, 
Vilalba ven de 
reparar a inxustiza 
cometida coa 
figura do insigne 
galeguista, sumida 
na ignoráncia máis 
absoluta 
exceptuando a 
experiéncia da 
Asociación Cultural 
que levou o seu 
nome a princípios 
da pasada década. 

O Centro Cultural Recreativo Vilal
bés ven de realizar unha homenaxe 
a Peña Novo, adiantando os actos 
previstos nunha semana a pedimen
to da sua familia. 

Asi pois, o pasado dia 18 ás 7 da 
tarde celebrouse unha oferenda flo
ral no Cemitério Municipal de Vi
lalba, á que asistiron, a máis da fa
mília de Lois Peña, o alcalde de Vi
lalba e representantes dos grupos 
político municipais, das institu
ción culturais e sociais vilalbesas, 
asi como medio cento de persoas. 

Manuel Roca Cendán, autor do li
bro "Lois Peña Novo, vida e pensa
mento político e economico", fixo 
unha semblanza do lembrado, rei
vindicando a celebración do cente
nário do seu nacimento, en 1893. 

Pola sua banda o alcalde vilalbés, 
Agustín Baamonde, anunéiou o 
acordo adoptado pola Corporación 
local de dedicar unha das ruas da 
vila a Peña Novo, se ben non está. 
decidida a sua ubicación. A este 
respeito, o sentir maioritário é o de 
darlle este nome á actual rua do 
Xeneral Franco, artéria principal 
vilalbe$a e perpendicular á dedica
da hai anos ao doutor Plácido Peña 
Novo, irmán de Lois Peña. 

Ás 9 da tarde tivo lugar no Centro 
Cultural unha conferéncia a cargo 
do catedrático de História contem
poránea da Universidade de Santia
go, Xosé Ramón Barreiro, que re
xistou unha asisténcia de público 
inusual para este tipo de acto . 

Barreiro, que calificou a Peña Novo 
como "un home non valorado sufi
cientemente, que non atopou o seu 
momento'', repasou os diversos as
pectos da vida e do pensamento do 
político vilalbés, prirneiro concellei
ro nacionalista da história da Gali
za. Asimesmo fixo fincapé na sua 
activa participación na criación das 
lrrnandades da Fala, encabezando o 
sector das mesmas partidário da 
participación política do nacionalis
mo, en oposición aos "culturalistas" 
liderados por Vicente Risco. 

Lembrou tamén a sua participación 
na vida política da Repúbliq., á 
frente dos govemos civis de Cáce
res, Sevilla e Valencia, e a repre
sión posterior ao 18 de Xu11o do 36, 
que levou a Peña Novo á cadea e 
significou o fin da sua actividade . 
polítiéa. 

Ao remate estabeleceuse uri-.debate 
no que tamén participou o fiilo do 
ilustre vilalbés, Lois Peña López. 

Un home 
esquecido 
A figura de Peña Novo es
tivo sumida durante anos 
no máis absoluto dos es
quecimentos na sua vila na
tal, como o demostran as 
palabras de Xosé Chao Re
go: "Viámolo pasar a cotio 
polas nasas ruas na compa
ña da sua muller dona Her
mitas. Del sabiamos que 
era un dos moitos españois 
que perdera a guerra civil 
e, con esa perda, tronzárase 
o seu porvir. Andaba a tra
ballar de avogado aquel 
que fora, nos tempos da 
República, Gobernador Xe
ral de Extremadura ( ... ). 

Un bon dia, cando nos 
achegamos aos libros que 
falan do nacimento do gale
guismo, fomos moitos os 
que nos atopamos cunha 

surpresa imensa: a nosa personaxe 
foi unha das pedras fundamentais 
que serviron de alicerce para cons
truir aquel movimento galeguista 
que callou no 1916 na criación das 
Irmandades da Fala. Don Luís era 
máis que o avogado que exercia en 
Vilalba, tamén máis que o político 
que acadou un posto importante no 
mundo da política. Era moito máis". 

Ante a celebración do seu centená
rio existe unha disposición favorá
bel por parte dos diversos sectores 
da vida vilalbesa, incluso do Con
cello, aposto~ durante os anos de 
mandato de García Leira mesmo a 
darlle o nome de Peña a unha rua. 
Ta1 celebración contribuiría sen dú
bida á definitiva recuperación da 
obra e pensamento do máis insigne 
fillo de Vilalba. • 

A . nosa independencia depende de ti 
"O piar da esquerda 
americana é que atraiQoou 
para salvar as suas 
piscinas" 
Orson Welles 

Para os outros, os que 
nom atraiQoam por umha 
piscina, este livro. 

• Socialismo e mercado. 
Notas de Economía Política. 
Ramom L. Suevos 
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• O Don Hamlet de Cunqueiro: Un ha ecuación teatral. Luísa Villa/ta 
• A cara oculta de Noriega Varela. X Ramón Freixeiro Mato 
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•O último safari. Leonard Wibberley 
•As cantigas de Fernán Páez de Tamalancos. Carlos Paulo Martínez Pereiro 
•As cantigas de Rodrigu'Eanes de Vasconcelos. Manuel Ferreiro 
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A DIFICIL DOMESTICACIÓN DE CAMARÓN DE ,LA ISLA 

O pasado 2 de Xullo morreu, vítima 
dun cancro pulmonar, a figura máis 
popular da arte flamenca: o cantaor 
Camarón de la Isla. Personalidade 
irresistíbel dunha ilimitada capaci
dade comunicativa, tiña un perfeito 
sentido do compás e unha voz beli
da un tanto inusual no flamenco, 
acertou a cinxir o seu labor inter
pretativo a unha limitada variedade 
de estilos nos que era simplemente 
maxistral: alegrías, bulerías, canti
ñas, cartageneras, fandangos, tien
tos e tangos. Nos derradeiros cinco 
anos, amosou unha maduración in
telectual coincidinte cunha muda na 
cor vocal que lle perrnitiu abordar 
sabiamente alguns cantes sen com
pás na máis rigorosa escolástica, 
acompañado polo eu incondicional 
tocaor Tomatito. 

A sua marte provocou un torrente 
de opinións unanimemente coinci
dentes na xenialidade de Camarón 
de la Isla. El País do 3 de Xullo(IJ 
dedicoulle unha foto de portada, tre 
páxinas e un editorial no que se lle 
califica de Picasso del cante pois 
"de de o re peito ás e éncia da sua 
arte, ao cantaores tradicionai , sa
bia dar un ar novo, surprendente e 
empre próximo ao milagre. Esa é 

unha das grandes cualidade dos xé
n io ". Pota miña banda non consi
dero que a orixinalidade, o afán de 
inovación, teña un valor específico 
na criación artística. Como sinala 
Popper 'a doutrina de que o xénio 
ten de estar por <liante do eu tempo 
é c e inteiramente fa! a e viciosa. 
abrindo o univer o da arte a avalia
cións que non teñen nada a ver cos 
valores da arte" (Autohiography of 
Karl Popper 1974). De todos mo
do , se con ideramo que Camarón 
era cantaor e o cante flamenco é un
ha arte vocal, por que non o compa
rar con Ella Fitzgerald ou con Maria 
Calla cantantes que fixeron no 
jazz e na ópera o que o editorial atri
bue a Camarón e que o me mo que 
el dedicaron a ua carreira a inter
pretar obras alleas? Arriscando que 
o querido amigo Enrique Morente · 
--quen i inovou non poucas cousas 
no cante flamenco desde a vocalida
de- chame para me rifar con idero 
preci o renunciar á emoción da 
morte ainda recente e inalar que a 
comparación re ultaria ab urda poi 
Camarón nen riou nen renovou ab
solutament nada no cante flamen
co. Coido que o que e tán a falar 
de renovación, e tan e a referir ao 
u o de arranxo e orque tación que 
o tándem de Joan Albert Amargó e 
o irmán de Lucía impuxeron na 
produción fonográfica e fixeron 
de Camarón un excelente produto 
comercial, e i to é o que tentarei 
anali ar equer uperficialmente. 

EMO I ~ N E COMUNICACIÓN 

Cando Sócrate lle perguna a Ion: 
Cando recitas versos heroicos e co
moves a alma dos espectadores , 
dominaste ou estás jora de ti mes
mo?, o rapsoda contéstalle: Asegú
rate que cando declamo algunha 
pasaxe patética, os meus olios én
chense de bágoas e que cando reci
to algun anaco terríbel ou violento, 
ourízanseme os cabelos e palpita o 
meu corazón. Sócrates observa que 
un home que chora no médio da 
festa ou treme sen estar en perigo, 
semella ter toleado e risca de facer 
tolear ao auditório, Ion replica: Sei
no moi ben, desde o palco véxoos 
chorar, ollar como pasmarotes e 
tremer coma min coa narración do 
que escoitan. É preciso estar moi 
atento ás suas emocións pois se os 
fago chorar eu rirei e collerei os 
cartos, mentres que si os fago rir, 
eu chorarei polos cartas que perdo. 
(Platón: Iov 533-555). 

Tras da Jeitura dun par de dúcias 
de necrolóxicas dedicadas a Ca
marón de la Isla, facendo fincapé 
na patolóxica fraxilidade emotiva 
do cantaor, que ten comprometido 
o éxito de non poucas actuacións, 
seica tiven fortes desexos de lle 
lembrar a moitas plumas ilustradas 
que o cantaor era un profisional do 
e pectáculo e que o seu oficio con-
¡ tia en despertar no auditório as 

máis variadas emocións exacta
mente como Ion. Cando irnos ao 
teatro pedímoslle ao actor que in
terprete, que emelle e tar Jedo, o
frer, ter medo, inclu o morrer; nen
gun e pectador ficará a ombrado 
de que Olivier-Hamlet resucite pa
ra recoller os aplausos do público e 
a ninguén se lle ocorreria censurar 
a Calla -Lucia por ter recuperado o 
en o tra da caída do telón. Cando 

o intérprete ofre unha enfermida
de que impede ou limita o seu la
bor -B. Holliday, J. Aragall ou 
Camarón- o público ve frustra-

'O éxito 
de Camarón 

~ 

dé bese 
exclusivamente 
ao talento 
indiscutíbel do 
cantaor, ou 
ademite outra 
explicación 
menos idealista?' 

XoAN M. CARREIRA 

mato cassette en todo o 
mundo. No caso español, 
a cassette converteuse no 
instrumento máis impor
tante de difusión musical 
e de democratización 
dun obxecto de ócio. Na 
universalización da cas
sette tivo unha enorme 
importáncia a venda atra
vés de expositores en ba
res e gasolineiras(2) o 
mesmo que a venda ma
siva a armacenistas que 
servirían aos novas fei
rantes, en gran propor
ción xitanos, que expan
dirían por toda a xeogra
fía hispana os mercadi
ños de periodicidade se
manal, popularmente co
ñecidos con nomes paró
dicos como O Corte In
glés ou semellantes. 
Quen teña paseado por 
estos mercadiños terá re
parado no nada desprezá
bel volume económico 
que neles move o merca
do da cassette, cousa <lo
ada se ternos conta da 
presión sonora emitida 
polos altofalantes <lestes 
pos tos. 

Da man deste fenómeno 
veu a incorporación dos 
xitanos ao mercado fono
gráfico, que ben cedo em
pezou a producir específi
camente para un numero
so sector de povoación 
ate aquela virxe e cunha 
capacidade adquisitiva a 
ter en conta. Na história 
da fonografia española 
existiron moitos xitanos 

ALBEA ro SCHOMMER - M. Caracol, M. Esco-
das as suas expectativas e o artista 
os seus ingresos e prestí;x:io. 

Existen, sen embargo, intelectuais 
de sona que publican que a criación 
artística só pode ser auténtica en ca
sos como os de Camarón, manando 
das adiccións e a enfermidade de 
José Monge. O que non me explico 
é os motivos polos que tan sensíbeis 
criadores non procuran os meios de 
se enfermaren de SIDA para dese 
xeito lograr escreber polo menos un 
poema decente, xa que non o conse
guen facer desde a sáude e o éxito 
nos meios intelectuais. A menos 
que consideren que o remédio só 
serva para as criacións intuitivas re
alizadas palas étnias inferiores co
mo negros ou xitanos, pero non ser
va para a criación racional realiza
da polas culturas superiores. 

Pero non quixer escreber sobre os 
omeios fascistas do intelectual de 
garda, a sua hipocresía ven eviden
ciada unha semana despois do pa
samento pola dolorosa queixa da 
viúva: Agora resulta que a obra 
non é de Camarón. Nen un com
pás, nen un verso dos cantados por 
Camarón de la Isla pertencia a Jo
sé Monge senón a Paco de Lucía, 
Pepe de Lucía, A. Sánchez, etc. A 
miña pergunta, tras da leitura dos 
elóxios fúnebres, é sobre as razóns 
do extraordinário éxito de Cama
rón de la Isla e se este éxito débe
se exclusivamente ao talento indis
cutíbel do cantaor, a sua maravillo
sa capacidade de comunicación ou 
admite outra explicación comple
mentária e menos idealista. 

A FORZA DO CASETE 

É ben coñecido o fenómeno da 
enorme redución dos prezos nos 
aparatos de reprodución do son e a 
enorme vitalidade que, contra as 
esperanzas da indústria, tivo o far-

bar, L. Flores, etc.- que procuraron 
unha importante audiéncia entre o 
público paioC3J (como a lograra 
Django Reinhardt en todo o mundo 
nos anos de entreguerras) pero sem
pre pagando o prezo de se veren 
acusados pala intelectualidade "pro
gresista" de prostituir a pureza da 
sua arte -acusación que, por moti
vos culturais evidentes nunca com
prenderon, como nunca compren
deu Louis Arrnstrohg as acusacións 
de ter traizoado o jazz. Arrnstrong 
ou Caracol só aspiraron a gostar ao 
público--, pureza que só existe na 
imaxinación dos acusadores. 

Agora tratábase de buscar artistas 
xitanos para un público xitano e os 
produtores cometeron o erro de de
señar o produto segundo eles pen
saban que tiñan que pensar os xita
nos; Los Chunguitos e outras pro
ducións semellantes tiveron un éxi
to parcial pero demostraron que o 
mercado potencial existía. No 
catálogo dunha importante multina
cional dispuñan dun cantaor xitano, 
Camarón de la Isla que gravara con 
Paco de Lucía con gran éxito e que 
era ~poiado polo exitoso guitarrista. 
O produto resultante foi a asombro
sa capacidade de transmisión emo
tiva de Camarón envolta en arran
xos estandarizados pola pop-music. 
A personalidade de Camarón facili
tou a fabricación dun mito: a adic
ción á heroína e a cocaína de cara a 
xuventude identificábao coas auto
destrutivas figuras do rock de fins 
dos 60, a sua miserábel extracción 
facia posíbel apresentalo como un 
triunfador grácias exclusivamente 
ao seu talento e capacidade de loita; 
para os xitanos adultos reflectia 
moitos dos problemas pero tamén 
das ilusións dos seus fillos. Criouse 
asi un heroi xitano, resaltando in
cluso a sua pertenza a unha igrexa 
cristiá fundamentalista, como unha 
boa parte dos xitanos españois desi-

lusionados do catolicismo. Como di 
Morente, un dos escasos paios que 
gostaria de ser xitano: "Era xitano 
puro. O povo xitano nunca tivo 
oportunidade de se ver reflectido 
nun mito como el e o divinizou". 

A moda europea do español, poten
ciada desde o govemo español atra
vés dos movimentos casticistas fa
voreceu a aceitación por un público 
paio dun produto deseñado para os 
xitanos e sumouse a diversos fenó
menos que se deron cita nos últi
mos sete anos contr"ibuíndo ao lan
zamento internacional de Camarón, 
interrompido polo deterioro da sua 
saúde que levou á procura de pro
dutos alternativos máis controlábeis 
como Ketama ou os Gipsy King's. 
Ironicamente, Camarón venceu aos 
seus meirandes inimigos dos que 
estaba arrodeado a diário e dos que 
tomou conciéncia nos derradeiros 
dias da sua vida; a sua incapacidade· 
para aceitar a realidade que sempre 
se lle impuxo, fixo del un produto 
incómodo para as produtoras fono
gráficas que xa hai vinte anos 
aprenderon a domesticar o radica
lismo que, non obstante, vende ben. 
Pero o prezo da sua vitória foi exce
sivamente alto, a morte eo sempre, 
ademais acostuma a ser inútil. O 
lanzamento. do seu derradeiro disco, 
Potro de rabia y miel, foi todo un 
festival de morbo e a festa dos la
mentos pala sua marte estaba dese
ñada· desde había semanas, como 
estaban escritos con manifesta ante
lación alguns dos artigos necrolóxi
cos dos recén-convertidos ao fla
menco. A polémica sobre os direi
tos de autor deste disco e dos ante
riores servirá para manter a actuali
dade informativa e, con ela, as ven
das. De todos modos este verán os 
músicos xitanos van estar de moda: 
ás 48 horas da morte de Camarón 
púñase á venda, baixo promoción 
dunha cadea de grandes armacéns, 
un disco antolóxico dos mellares 
cantantes e grupos xitanos. + 

(1) "Camarón de la Isla, é o nome artístico 
de José Monge Cruz. Naceu no 1950 en San 
Femando, Cádiz. É Prémio Nacional de Can
te da Cátedra de Flamencología de Jerez de 
la Frontera e Primeiro Prémio do Concurso 
de Mairena de Alcor. Del dixo Mairena: 
Canta gracioso; e Manolo Caracol: Este ni
iio es un dulce; e Ortiz Nuevo: ... es capaz de 
camar el Quijote metido en bulerías, porque 
sabe y puede . 'Voces de hoy' Candil LXV, 
Setembro-Outubro de 1989. 
"O cante de Camarón era un pentagrama ab
solutamente enlutado. Incluso nos cantes que 
chamamos festieros a sua arte brotaba desde 
as tebras da desesperación e o desconsolo. 
Poucos teñen visto rir a C,amarón. Alguns te
rnos logrado verlle un sorriso. Un sorriso no 
que habia moi pouca paz e motísimo desen
gano. Era o desengano de quen no fondo da 
sua alma xa sabe que todo nesta vida se ter
mina, e a vida tamén [ ... ] Camarón de la Isla, 
sofria por nós , e esa xenerosidade liberába
nos do noso infortunio"". Félix Grande en El 
País 3 de Xullo de 1992. 
"Era unha persoa encantadora. Pasamos xun
tos momentos inesquecíbeis. Cos que non ti
ña confianza apenas falaba, pero coas perso
as que queria tiña unha grácia e unhas oco
rréncias xeniais. Na miña casa aparecía sem
pre coa risa na boca'". Enrique Morente en El 
País, 3 de Xullo de 1992. 

(2) En Galicia o cantante Suso Vaamonde utili
zou case que con estratéxia de guerrilla esta via 
de difusión, logrando que as suas gravacións 
competisen cos artistas galegos producidos por 
Manolo Muñiz. Esta estratéxia, irracionalmente 
criticada pola prática totalidade dos colegas de 
S. Vaamonde, serviu para que a sua obra fose a 
máis difundida dos cantautores galegos. 

(3) Peret foi un fenómeno interesante. Xitano 
catalán que tiña o seu público na povoación 
xitana de Cataluña, atopou éxito circunstan
cial no mercado da canción de verán, e foi 
experimentado no franquismo como alterna
tiva a outros cantantes festivos en declive do 
tipo Emilio el Moro. O perfil de Peret, sensí
bel aos problemas da marxinación xitana que 
deixou a canción por escrúpulos relixiosos (é 
cristián fundamentalista) levou ao seu aban
dono pola indústria fonográfica española. 
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Convocatórias 

Certames 
Fotográficos 
O día 31 deste mes remata o prazo pa
ra apresentar traballos ao 11 Certame 
Fotográfico "Natureza e ecoloxia", 
convocado polo Ateneo Caldense. Ca-

. da participante poderá apresentar un 
máximo de cinco fotos e cinco diaposi
tivas, non premiadas nin publicadas 
anteriormente, de tema libre dentro do 
encadre xeral do certame. A entrega 
das obras farase personalmente ou por 
correo certificado a "Daguerre Foto
grafia" {r/ Sagasta, 12. 36650 Caldas 
de Reis), ou a "Fotografia Tadel" 
(r/San Pedro de Mezonzo, 15. Com
postela). O prémio á mellor fotografia 
en branco e negro está dotado con 
150.000 pts., e outro tanto para a me
llor obra en cor. A mellar diapositiva 
recibirá un prémio de 100.000 pts. O 
prazo remata o dia 31 de Outono. 
Máis información nos teléfonos (986) 
54 09 51e54 oo 55. 

Tamén a Casa da Xuventude de Ou
rense convoca un concurso fotográfi
co para xoves residentes nas cidades 
do eixo atlántico e que teñan entre 14 
.e 30 anos. O tema é libre, e admítense 
traballos en branca e negro e en cor, 
pero sempre inéditos. O formato será 
de de 13 por 18 e de 30 por 40 cms., 
montadas en paspartú de 40 por 50 
cms. O prazo é até o dia 25 de Setem
bro nas dependéncias da Area de Edu
cación e Xu~entude (r/Arcedianos, 15-
17. 32005 Ourense), en persoa ou por 
correo. Entregaránse dous sobres, nun 
i.rán as fotos, e no dorso de cada unha 
irá o lema escollido polo autor/a; nou
tro sobre unha fotocópia do D.I., así 
como o enderezo e un teléfono de con
tacto. O prémio á mellor colección es
tará dotado con 100.000 pts., para a 
mellar fotografia haberá 50.000 pts., e 
ademáis outorgaranse vários accesits 
de 20.000 pts. 

Prémios Guitiriz 
de Pintura 
e Cerámica 
A Asociación Cultural Xérmolos de 
Guitiriz convoca os prémios de Pintu
ra, dotado con 200.000 pis, e de. Cerá
mica, con 75.000 pts. O ano que ven 
estes prémios estarán adicados a Es
cultura e Fotografia, pois estes pré
mios son bianuais, ainda que todos os 
anos hai mostras das catro artes. A 
técnica e o tema serán libres, asi como 
os materiais. No dorso de cada obra 
deberá figurar o tíduo, nome e apeli
dos do autor/a, así coma o enderezo. 
Ademais as obras ¡:ioderám levar o 
prezo e ser vendidas durante a ecposi
ción. O prazo de recepción de obras 
remata o 1 de Agosto, e serán entrega
das na Asociación Cultural Xérmolos 
ou enviadas a: Xénnolos, Apartado,4. 
Guitiriz. Lugo. 

Investigación 
A Conselleria de Sanidade convoca o 
Prémio Xunta de Galícia para traba
llos de investigación, con tema libre 
dentro do campo das drogodependén
cias. Terán preferéncia os traballos rea
lizados ·por equipos interdisciplinarios . 
A extensión mínima dos traballos será 
de 50 fólios e haberá un único prémio 

de 1.000.000 pts. O prazo remata o 31 
de Outono e para máis informa-ción 
consultar o DOGA do 23 de Abril. 

Caricatura 
A Asociación Tres Pontes, o qube 
Alexandre Bóveda e a Asociación Xu
venil Cultura e Xuventude convocan o 
Concurso para Caricaturistas Noveis, 
ao que cada autor/a pode presentaros 
traballos que desexe, que sexan orixi
nais, e en tamaño máximo de DIN-A3. 
A técnica será libre e as obras entrega
ranse ou mandaranse á Casa da Xuven
tude de Ourense (r/Celso Emílio Ferrei
ro, 29). Dentro do sobre incluirase outro 
pechado no que irán o tíduo da obra, un
ha fotocópia do D.I. e o enderezo e telé
fono do autor/a. No exterior deste sobre 
figurará o mesmo lema que no reverso 
da obra presentada. O prazo remata o 25 
de Setembro de 1992, e haberá un único 
prémio de 100.000 pts. e un máximo de 
4 accesits de 25.000 pis. cada un. 

Xornadas 
de Cultura Galega 
O Centro de Estudos Galegos da Uni
versidade de Oxford e o Concello de 
Ribadeo organizan estas xornadas bai
xo o lema Mar por médio, que pre
tenden dar unha visión da cultura gale
ga dende a universidade británica. Es
tarán presentes temas como a poesia 
do Rexurdimento, a visión da Galiza 
desde Gran Bretaña ou a análise de di
versos persoaxes ribadenses, que serán 
protagonistas das conferéncias e me
sas redondas programadas . Haberá 
ademais concertos, como o ofere.cido 
por Natalia Mazoun e Alexander Deti
sov (solistas da Orquestra "Virtuosos 
de Moscova") na Igrexa parroquial de 
Ribadeo. As actividades terán lugar na 
Casa da Cultura de Ribadeo os dias 

• 27, 28 e 29. Para inscribirse e solicitar 
mais información dirixirse a: Concello 
de Ribadeo, Praza de España, 1. 27700 
Ribadeo. 

I Prémio 
de Poesía 
"Espiral Maior" 
A Editorial Espiral Maior e o Clube Po
ético do mesmo nome convocan este 
certarne coa intención de aj:lrir canles de 
publicación ás novas xeracións de poe
tas galegos, actualmente privados de 
posibilidades normalizadas de edición. 
Estabelécese un prémio único, sen 
cuantia económica, que consistirá na 
publicación da obra gañadora dentro da 
Colección Espiral Maior de Poesia, asi 
como un gravado orixinal do artista ou
rensán Perfecto A. Estévez. Poderán 
apresentarse menores de 35 anos, sem
pre que non teñan nengun libro indivi
dual publicado. Os traballos terán un 
mínimo de 300 versos e apresentaranse 
por tripicado, mecanografados a dobrn 
espazo e baixo plica, sen remite, co tí
d uo da obra acompañado dun lema 
identificador. En sobre aparte incluiran
se todos os dados referentes á identida
de, enderezo, teléfono e currículum do 
autor/a. No exterior de dito sobre figu
rará o lema e o tídi.to da obra. As obras 
deberán enviarse a Espiral Maior, Apdo 
Correos 192. 15080 A Coruña, antes do 
30 de Setembro. O fallo darase a coñe
cer no mes de Outubro. • 

axenda 

O trinque 

Jorge Amado. 
Conversas. 

. As Edi\:oes Asa veñen de 
publicar en versión portu
!iu esa unha apaixoante 
conversa da francesa Ali
ce Raillárd co máis im- · 
portante escritor brasilei
ro vivo. Durante quince 
dias na sua casa da Babia 
Jorge Amado, confesouse 
e construiu a biografía 
dun escritor e militante, 
que mantén a sua fonda 
preocupación política con 
toda intensidade. Nun ca
pítulo particularmente 
emotivo ] orge Amado 
descrebe o desgarro de 
moitos compañeiros de 
xeneración ante a frustra
ción do estalinismo sen 
perder a esperanza na 
construcción dun mundo 
mellar e máis solidário. • 

Música 

J oan Manuel Serrat 
Concerto o día 24 ás 23h no Audi
tório de Castrelos, en Vigo, dentro 
da programación das Festas de Ve
rán. A entrada custará 1.500 pts. 
no recinto pechado, e será gratuita 
nas gradas. O dia 26 actuará na 
Praza da Quintana de Compostela. 

Semana Grande en Vigo 
Entre os dias 25 deste mes e 2 de 
Agosto terán lugar en Vigo distintas 
actividades, como festivais de músi
ca tradicional, actuación de bandas 
de música, e outras actividades cul
turais. O Berbés e a zona da Esta
ción Marítima serán os cenários, e 
polo de agora non está concretada a 
programación definitiva. 

Homenaxe 
a Manolo Quiroga 
O 23 ás 20h celebrarase no Auditó
rio do Museo Carlos Maside (Castro 
de Samoedo, Sada), un concerto en 
memória do que fora un dos músi
cos mais salientábeis da sua xera
ción, o virtuosodo violíno e compo
sitor pontevedrés Manuel Quiroga 
Losada. A sua exitosa traxectória 
profesional remataría en 1937 en 
New York a causa dun accidente 
que o deixa impedido. O duo de vio
linos formado pola rusa Polina Ko
tliarskaya e o galego-mexicano 
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A.núncios de balde 
Escritor cinematográfi
co oferécese para elabo
ración de guións. Tlf. 
(986) 22 61 52. Chamar 
de 15 a 16h. 

Tea de liño, primeira 
calidade e bon prezo. 
Véndese por metro . 
Tlfs. (986) 31 24 87 /43 
99 62. 

Iñigo Arambarri e 
Eduardo Galeano. Músi
ca: Laura, Deseños: Ku
kas. Interesados, contac
tade cos telefones (981) 
76 23 31 -Paco- e (981) 
23 03 71 -Laura-. 

Vendo ou troco sobres 
con mataselos e rodi
llos conmemorativos, 
os máis dos anos 1980 e 
1981, acepto outros so
bres ou setos. Ricardo 
Alonso, rua Compo tela 
2-3C, 36700 Tui . Tlf. 
(986) 60 35 59. 

Vendo casa de pedra, 
totalmente restaurada e 
amueblada con antigue
dades, muros de 1 m de 
grosor, 2 prantas, 190 
m2, solos e teitos de ma
deira, chaminé de pedra, 
auga, luz, etc. Val con 
moita vexetación, perto 
do río Miño. Finca con 
froitales. 18.000.000 pts. 
(faciJidades). A 30 km de 
Ourense. Tlf. (981) 22 12 
63. Femando Zapata. 

Troco ou vendo mel e 
polen producido na 
meia montaña ourensá. 
Mando información 
sobre o manexo das col
meas aos interesados que 
o desexen. José Luís Cor
tizo Amaro. 32435 Rubi
llón-Avión (Ourense). 

A revista "Renova~ao,, 
deseja contactar com or
ganiza~6es reintegracio
nistas galegas ou de paí
ses de fala comum portu
gue a para intercambiar 
reví tas, livro ... lnteres
sados podem-se dirigir 
ao apartado do correio 
24034 de Madrid. 

Desexaria estabelecer 
contacto con persoas de 
fala grega. Podedes es
creberme ao Apartado 
938 de Santiago de 
Compostela 

"Ronseltz. S.A.", empre
sa de palabras. Vodas, 
bautizos, día das letras 
galegas. Recitado de clá
sicos e produción pró
pria. Tlf. (982) 52 18 90 
Mondoñedo. 

r-------------, 
Pisos paro compartir, 

avisos, alugueres, 
cámbios, compras, 
vendas, contactos ... 

de publicación 
gratuito no sección 

Laura Quintillán (violi
no e cinta), Kukas (pin
cel e proxector), e Fran
cisco Souto (voz) fan 
posível América recital 
con textos de: Rafa Vil
har, Xela Arias, Lino 
Braxe, Antón Reixa , 
Francisco Duarte Man
gas, José Viale Moutin
ho, José Emílio Nelson, 

Anúncios de balde 
Tino. (986) 43 38 86 

O programa • No Aire', 
coas orquestras e gru
pos da Galiza . Manda 
a tua ca ette, ao se
guinle enderezo: Ante
na Louro Radjo Pro
grama "No Aire '. r. 
Ramón González, 19-
1 A. O Porriño. • 

de 
ANOSATERRA 

Francisco X. Comesaña propuxé
ronJJe ao Museo Carlos Maside fa
cer esta homenaxe, na que interpre
tan partituras orixinais de Quiroga. 

Intercéltico do Morrazo. 
Entre o 24 de Xullo e 2 de Agosto 
en Moaña, nova edición deste festi
val, que oferta representacións tea
trais, eventos deportivos, música 
tradicional e amáis recente folle 
O 24 abriranse as Xornadas de 
Teatro, coa actuación do grupo "E1 
Galpón" de Montevideo, coa mon
taxe "U1f, la pasión de Jacinto y 
Paloma". No Centro Sociocultural 
Daniel Caste1ao, ás 20, 30h e 23h. 
O 25 no Campo de Regatas do Con 
e ás 19h, "Bandeira do Morrazo de 
traíñas". Ás 19,30h o grupo gale
go"Kaos" representará a obra "Kin 
Kon", no C.S. Danie1 Castelao. O 
mesmo dia o duo "Mayalde", de Sa
lamanca representará "La heréncia", 
ás 21 h no campo de fútbo1, no que 
ás 23h Arre producións presenta a 
Carlos Blanco co seu espectáculo 
"Directamente Paco". 
O 26 "Tanxarina" representará a 
obra "O bebé", no Centro Daniel 
Castelao ás 19,30h. As 21 h no 
campo de fútbol o grupo brasileiro 
"Centro cultural Pascual Carlos 
Magno" representará "Romance do 
conquistador". Nos locais do Clube 
de remo San Xoán de Tirán, "Os 

sátiro ",do Bra il, porán en cena á 
23,30h a obra "Saló, Salomé". 
Os dias 27, 28, 29 e 30 celebraran
se as Xornadas de folclore tradi
cional, nas que participarán banda 
de gaitas, grupos de baile e grupos 
de procedentes da E cocia, Bretaña 
e Gal iza. No. campo de fútbol. 
Os dias 31, 1 e 2 celebraran e as 
Xornadas de Folk , tamén no re
cinto do campo de fútbol, e sempre 
ás 22h. O grupo escocés "Wolf to
ne" e o portugés "Julio Pereira" ac
tuarán o dia 31; "Oskorri" e "Mi
lladoiro" tocarán o sábado 1. O 
Festival Intercéltico rematará o dia 
2 cos concertos de "Foldeniu" e e 
"Celtas Cortos" de Valladolid. 

Festival 
de Pardiñas-Guitiriz 
Organizado por Xérmolos celebra
rase os dias 1 e 2 de Agosto. O sá
bado 1 haberá verbena e humor con 
"Farruco". O dia 2: "Marathón", 
"Mostra de Artesanía", "Mostra de 
Danzas, Gaita e Coral de Xérmo
los" e exposicións de pintura, cerá
mica e escultura. Pola tarde, mostra 
de baile tradicional da Asociación 
Cultural de Castro Meda (Zas), e 
pola noite festival coas actuacións 
de "Cantares do Minho' (Portugal), 
"Leilia" (Compostela), "Alecrín' 
(Ourense), "Wolfstone" (Escócia) e 
"Matto Cóngrio'' (Vigo).• 



axenda 
Novas sensuais 

• MC/ A CORUÑA 

B.B. King marcou a diferéncia 
nunha maratoniana xornada onde a 
participación foi notábel e a xente 
disfrutou apesar de que os organi
zadores incumpriron parte do pro
grama na referéncia a Milton Nas
cimento. "Todos son bons", con
fiounos un seguidor da parafemáli
ca banda, que soubo manter o rit
mo, agás nalguns momentos onde 
o público entendeu que enfiaba ca
ra á beira subliminal. Con efeito, 
talvez unha das mellores agrupa
cións no estilo. O hatera atreveuse 
incluso cun clásico, volteando a 
baqueta no ar; por non falar do 
trompeta, quen debe adelgazar uns 
cantos quilos por actuación inda 
que, polo visto, recupéraos de se
guido no xantar, ou o próprio bai
xista, "que é branco, porque non 
atoparon un tan bon que fose ne
gro", etc. Unha gozada, como <liria 
un daqueles/as, menos as excep
cións consabidas da porcentaxe 
onde caben os que non se inteiran, 
"que o espectáculo teñen que dalo 
quen cobran non os que pagan". 
Do monstro, mellor non falar, por
que, con efeito, é un monstro. Por 
momento , entado e todo nunha 

---.:;;;;.._-----

Exposicións 

Tapie 
Traballo de Ángela Pérez 
na Galeria Minotauro de 
Compo tela. 

Gabri 1 Anido 
Pinturas na Sala do BBV da 
Coruña. 

Gravado 
No Museo Internacional de 
Ourense pódese ver a I 
Mostra Internacional de Mi
nigravado. 

Encontros e 
despedidas 
O tema da emigración cen
tra a mostra fotográfica ins
talada na Estación Marítima 
de Vigo. 

• 1 " r---iiiill_, • - • 
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cadeira ancorada nun apartado da 
actuación cun específico ritual, fi- · 
xo que, apoiado na sua guitarra, a 
sua voz grave e profunda se manti
vese ensarillada como unha peza 
máis da orquestra. De Gilberto 
Gil, nen pío ["Ás veces fíxonos 
lembrar a Miguel Ríos( ... ?)"]. De
senvolveu o seu labor como mili
tante. É quen é. Non cabe dúbida 

CHELO 

que se trata dunha figura impac
tante no concerto internacional, 
"inda que, quizais, se tivese rema
tado un pouquiño antes seria per
feito, porque unha retirada a tempo 
é unha vitória", comentário emiti
do por un dos asistentes, conside
rando que un concerto ao ar libre 
"non é a mellor fórmula para este 
tipo de música". De todos os xeitos 

24 arti ta 
Mo tra colectiva de artista 
ga lego no Mercado Vello 
da Ponte . 

Antonio Mir 
Ex po ición tiduada "O meu 
Bra il ", na Galería Monte
negro de Vigo. 

Juan M. Costuera 
Fotografías na Sala Salvador 
de Madariaga da Coruña. 

Desde 
a beira do mar 
A Coordinadore para o estu-

Pax1nas coordenadas por 

MARGA R. HOLGUIN 

do dos mamíferos mariños 
(CEMMA), na que están in
tegrados os grupos Anabam 
da Guarda, Colectivo Ecolo
x ista do Salnés e Erva de 
Vigo, entre outros, organiza 
esta mostra para divulgar o 
traballo que está a desenvol 
ver en toda a Galiza en can
to á detección e estudo dos 
mamíferos mariños. Pódese 
visitar no Centro Cultural de 
Beade (Vigo). 

Gregorio Huerta 
Pinturas na Sala de Exposi
cións de Caixa Pontevedra. 

Artesanía 
Obras de Andrés e Fernando 
Ramil na Galeria Sargadelos 
do Ferro!. 

Soledad Penalta 
Pintura e cerámica na Casa 
da Cultura de Noia. 

aul Otero 
Pintura até o 1 O de Ago to 
na baiucas 'O Patín" e "O 
Castriño", de Cambados. 

Xúlio Prieto 
Nespereira 
Mostra antolóxica na Casa 
da Cultura e Xuventude de 
Xinzo de Limi;i. 

Imaxes e palabras 
Pinturas de· Uxio López na 
Sala de Exposicións do Con
cello, en Vilanova de Arousa. 

Miguel Dacosta 
Mostra "Exposición parao
límpica" na Galería Aurien-
se de Ourense. · 

Tonia Vázquez 
En Vigo, Policarpo Sanz 24, 
exposición de pinturas desta 
artista na Sala de Arte de 
Caixavigo.• • 

Novas 

A Coordenadora Gale
ga de Solidariedade con 
Cuba vese na abriga de 
desconvocar o "Festival 
Solidário" a celebrar o 
dia 25 na Praza da Quin
tana de Compostela, por 
mor dos desacordos téc
nicos co Concello de 
Santiago. Porén anún
cian que o proxecto se
gue adiante como parte 
do seu traballo político e 
solidário a pral da Revo
lución Cubana. A Coor
denadora non esquece o 
apoio manifestado por 
grande número de perso
as ás que convida para 
vindeiros actos. t 

Vídeo 

Memória de rosas 
Acaba de ser presentada 
a producción en vídeo de 
Memória de rosas, que 
reflexa a viaxe dun grupo 
de xoves pola"rota de 
Rosalia", percorrendo a 
xeografia vital da escri
tora. Trátase dunha pro
ducción de Ophiusa, 
S.L., de Lugo, patrocina
da pola Conselleria de 
Cultur~ e Xuventude, en 
colaboración coa Casa
Museo de Rosalia, que 
comercializará o traballo. 
O guión é de Mabel Ma
to, a realización e monta
xe de Carlos Rodríguez 
Arias, a música de Xosé 
Luís Rivas Cruz, inter
pretada polo grupo "A 
Quenlla" e a dirección 
correu a cargo de Moisés 
Mato López.t 

foi unha noite agradábel onde o 
exotismo ["Puros de la Habana a 
doscientas pesetas, ¿quiere uno?"] 
contribuiu a esquecer aquelas pe- · 
quenas cousas moi próprias dos 
Usa que, nestas, xa cheiran e que a 
alguns "nos parecen maniqueísmos 
ou sinxelamente estupideces". A 
Dércio Marques e a New Orleans 
Review, "non os vin. Pareceron 
máis pezas de recheo que outra 
causa'', apesar de que contan con 
certa sona por parte dos entendidos 
nestes inventos. 

24 Artistas Galegos (Laxeiro, 
Colmeiro, Lamazares, Huete, 
Patiño, Correa Corredoira, Pe
teiro, etc.) seguen percorrendo a 
Galiza cunha das mostras plásticas . 
máis significativas -dentro da pa
norámica oficiosa deste reino-, 
neste caso, nas Pontes de García 
Rodríguez. A Xurxo Peteiro hai 
que verlle, tamén, "o penúltimo" 
no Café Concerto Moka, de A Co
ruña, onde ademais de aproveitar 
para tomar unha copa e disfrutar · 
do singular ambiente, as meniñas 
dos ollos poden distraerse coa sin
xeleza dunhas montaxes que respi
ran alegria e cor.+ 

Televisión 

O ouro de Mackenna. 

Mais forte ca lei 
Douglas Sirk (1900-1987) foi un 
dos grandes realizadores de Holly
wood, despois que senda o director 
mais famoso do teatro alemán dos 
anos trinta, abandonou o país polo 
acoso do poderoso ministro de pro
paganda nazi Goebbels , que pre
tendía que Sirk dirixira a cinema
tografia do réxime. En 1958 aban
doaria Estados Unidos por diferén
cias coa industria. En este filme, 
realizado no 1948, Sirk mistura 
melodrama e cinema negro cunha 
habilidade moi particular. O autor 
non quedaria moi conforme co 
resultado final a pesar de que lle 
gestaba o guión orixinal de Samuel 
Fuller. A produtora decidiu contra
tar a unha nova guionista, que in
troduciría o artificioso final feliz 
para unha nada complacente histó-

- ria dunha muller que queda en li
berdade despois de estar condena- . 
da por asesinato e se enfronta de 
novo ao mundo exterior. As inter
pretacións de Comel Wilde e patri
cia Knight e a excelente fotografia 

ANOSA TERRA 
Nº 532 -23 DE XULLO DE 1992 

Teatro 

Edmond 

27 

O xoves 23 ás 22h o grupo Trepa
nocoq uei ro de Vigo estreará esta 
obra de David Mamet, no Auditorio 
da Asociación de Viciños de Castre
los, no Monte da Mina (Vigo).+ 

Actos 

Ciclismo 
Odia 26 celebrarase en Arteixo o 1 
Dia da Bicicleta, cunha marcha 
que salfá ás 10,30h do Pavillón dos 
Deportes e rematara na Casa do 
Conce11o ás 11 ,30h. A Coordinado
ra de Asociacións de Viciños de 
Arteixo e o Departamento de Cul
tura do Concello son os organiza
dores desta marcha.+ 

de Charles Lawton son outros dos 
atractivos <leste filme que emitirá a 
TVG o domingo 26 no seu espazo 
das tardes "Entrada Libre". 

O ouro de Mackenna 
Mais ca un western, é unha pelícu
la centrada na cobiza que un su
posto território apache rico en ouro 
provoca nun grupo de bandidos e 
noutro de honrados cidadáns, que 
non dubidan en engadírselles a pe
sar da baixa catadura moral dos 
principais promotores da misión. 
Realizada no 68 por John Lee 
Thompson ten como un dos prin
cipais atractivos a selecta colleita 
de grandes estrelas de Hollywo
od, algunha xa nos derradeiros 
anos da sua vida. Outro dos 
atractivos. é o seu carácter de sú
per western, no sentido de que 
ten unha fonda compoñente psi
co lóxica. O móbil de todas as 
personaxes, foraxidos e honra
dos, é a cobiza, que anula toda 
posíbel coartada moral. Venres 
24 no Telecinema da TVG. • 

NTA u CONSELLERÍA DE ~ULTURA E XUVENTUDE 
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