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A frota do

bacallau terá que
reducir as
capturas nun 60o/o
A redución dun sesenta por cento das capturas de bacallau no
Atlántico Norte durante cinco
meses a partir de Xaneiro, o control da plataforma continental
máis aló das duascentas minas,
no Canadá, e a expulsión da frota bacallaeira de Noruega, supón
un duro golpe para o sector pesqueiro galega , que tradicionalmente faena nestas augas. •
(pax. 5)

Aldo Rossi:
1
A arquitectura
dos sesenta era.
de plástico'

. Os casos de Vilalba e Foxo
convirten a unha nena e un nena en mercadoria informativa

O mercado do suceso
Os detalles escabrosos e a inxeréncia á intimidade, con claros perxuícios para un nena
afectado da Sida, non impediron que os médios de comunicación convertisen durante
quince días a unha nena de nove anos, marta en Vilalba, e a un nena de catro,
en Foxo (A Estrada) en obxeto de lucro. Vários responsábeis informativos móstranse
autocríticas co ocurrido estes dias.

O soño americano de Castela
e o nacemento de España
A destrucción das culturas de América e a dominación económica
abriu hai 500 anos a porta a unha nova era de dominación duns
povos por outros . Coa explotación económica de América consolídanse as coroas como poderes
económicos e danse as condicións
para a colonización das nacións
europeas sen E'stado. En 1992,
coa crise do Estado-nación e o espectacular fracaso das formas históricas de absorción, as nacionalidades europeas acceden a un novo horizonte de liberación . No entanto , os paises de Amerindia experimentan a vella colonización
dun novo xeito a meio do intercámbio desigual co Norte, da presión
crecente da trans-nacionais e da
imposición de políticas económicas
conservadoras dirixidas polo Fondo Monetário Internacional (FMI).
(pax. 7 e 8)

O Museu do Mar de Alcabre, na
ria de Vigo, será a primeira obra
de Aldo Rossi na Galiza, un pa'I
extensamente influido polo seu
ensino a partir do Seminário Internacional de Arquitectura en
Compostela (SJAC) no ano 76. O
S/AC abrira camiño dentro do Estado a unha arquiteétura baseada
na análise do território e do con texto físico e cultural, a partir da
teorización de Rossi en Arquitectura da Cidade. O arquitecto italiano fala nesta entrevista dunha
nova arquitectura con recuperación de materiais de calidade para un tempo post-atómico.•
(pa.x. 14 e 15)

Vitorino Núñez
impide que a
oposición debata
as irregularidades
doXacobeo
O debate sobre os símbolos do
Xacobeo-93 no Parlamento propiciou que o BNG apreséntase
graves críticas contra a Xunta de
Galiza, acusando ao responsábel
da Consellaria de Relacións lnstitucionais de "falsedade en documento público , prevaricación e
suborno". A atitude do Presidente
do Parlamento, Vitorino Núñez
cortando o debate, propiciaría un
altercado parlamentário no que
os principais protagonistas foron
o direitista Conde Roa e o nacionalista X. M. Beiras. •
(pax. 12)

Carburos, o último
naufráxie> da
Costa da Morte
A venda da empresa Carburos
Metálicos ao grupo .empresarial
que dirixe o ex ministro Villar Mir
puxo en alerta a de por si xa deprimid a comarca da Costa da
Morte ante o posíbel peche das
factorías dedicadas á produción
de ferroaleacións. Carburos é
unha empresa orixinária de Cataluña que se asentou a comezos do século na parróquia ceense de Brens.+
(pax. 10)

O direito a intimidade non se respeta da mesma forma cando os afectados
carecen -de poder político o.u económico

A información de sucesos toma
por asalto os médios
de comunicación
ALFONSO EIRÉ·MANUEL VEIGA

e

Os titulares escabrosos as informacións xenerosas en detalles persoais inzan as páxinas dos periódicos e os telexornais. A
marte dunha nena en Vilalba ou a fotografia dun nena con Sida sustituen a outros temas na procura, supostamente, de máis
lectores. Pero unha autocrítica agrama tamén entre os profisionais dos médios de comunicación.
Miguel lndurian chega de primeiro ao cúmio do Tourmalet, dos
Lagos, ou remata a contra-reloxo
de Valladolid. Os micrófonos, as .
cámaras, os xornalistas de máis
porte físico, escollidos ad hoc,
arrodéano como se fosen pétalos dunha frol que gardan un
nectar precioso. Máis eles están
dispostos a sacarllo con todos
eses artilúxios. Tamén o ex-actor
de películas de acción, este ano
coa camiseta de Coca-Cola, pega codazos para meterlle unha
lata na man ao campión.

seu nome, a sua imaxe, nun espectáculo esperpéntico que lle
fará máis mal que a própria enfirmidade, marcán.doo para o resto
da vida.

Xosé Maria Palmeiro, xefe de
informativos da Cadena COPE
en Vigo, afirma que é lamentábel que na información de sucesos "se xogue a resposta ao

primeiro toque, de tirar primeiro,
a chegar antes que ninguén e
dar calquer nova, ainda que
despois non sexa certo e haxa
que cambiar todo".

"Hai moitos quen está a converter
os sucesos en espectáculo, nunha película", comenta Xosé Luis
Alvite, redactor de La Voz de Galicia, especializado en sucesos.

PEPECARREIRO

Arturo Maneiro, xefe de informativos da TVG, coincide en certa
maneira cos anteriores cando
afirma que "se explota demasiado a vea sentimental, dándose
unha sensación de macabrismo
que non é amáis positiva".
Tamén Ceferino de Bias, director
(Pasa á páxina segulnte)

Nesta ocasión a figura é Xosé
Maria Real López, presunto asasino; dunha nena en Vilalba: arremuíñanse as cámaras, os micrófonos semellan mosquitos percl:Jrando a boca dunha pipa de viña;
afílanse os lápices con cada paso
da agulla dos segundos; todos na
percura de "captar os primeiros
as primeiras impresións". O espectáculo está servido agardando
aos consumidores da notícia.
Pero tamén pode ser un nena,
por exemplo da Estrada, víctima
dun virus, o que vexa incluido o

Xosé Mª Palmeiro
afirma que "é
lamentábel que na
información de
sucesos se xogue
á resposta ao
primeiro toque,
de tirar primeiro".

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

Carnívoros
A escritora e feminista Maria
Xosé Queizan califica de
"carroñeiro" o tratamento
destas notícias e acorde ·"co
modo actual de facer información". "Só se estimula a
morbosidade e o deleite no
sangue", aponta. "É a función de El Caso. Quizá isto
seña paralelo ao uso da pornografia e a un conceito carnívoro do papel dos médios
de comunicación".

1

Queizan vota en falta a análise das notícias, a sua contextualización. "Non se entende que por unha banda se
propaguen as Mamachicho e
logo se poña á sociedade en
pé de guerra contra indivíduos que o único que fan e
seguir os estímulos que o
sistema lle oferece".
O contraste entre as fotograf i as de primeira comunión
oferecidas da nena de Vilalba e as do suceso coinciden, segundo Queizan, "coa
idea da pureza violada. É a
Maria Goretti. Se fose unha
prostituta a valoración cambiaría. Non se valora a dignidade da persoa. A violación
non é entendida como unha
ofensa á persoa, único que.
haxa sangue".+
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XOSÉ CASTRO V.IN.

Xosé L. Alvite,
redactor
especializado
en sucesos,
comenta
que
"hai moitos
que están
a converter
os sucesos
en
espectáculo,
nunha
película".

Arturo
Maneiro
sinala
que
"non se
ten
en canta
algo
tan
fundamental
como
a defensa
da
intimidade".
Nen violada, nen asesinada. A muller morreu dun ataque ao
corazón. Várlos médio de comunicación dHundiron con
amplitude a notícla errada.

de Faro de Vigo ere "un pouco
perigoso" o tratamento informativo que os distintos médios lle están a dar agora aos sucesos.

tes de pouca monta, coa que se
da, oficialmente, dos traficantes
de drogas, sobre todo se non
son capos coñecidos.

Nos lindes da legalidade

Como exemplo de celo da intimidada destaca o dun conselleiro
acusado publicamente de abusos desonestos, sen que os méd ios de comunicación deran a
coñecer o seu nome.

Xosé Maria Palmeiro, critica que
certos médios , non só publ icasen a foto do presunto violadorasasino e o seu nome e apelidos, senón que "difundisen con
anterioridade o nome e a foto
doutra persoa que agora se demostrou que non ten nada que
ver e apareceu como o principal
inculpado". Algun médio nen sequer publicou posteriormente a
léxica rectificación.
A falta de prudéncia ten, nalgun
caso, a sua orixe na própria policia que en Santiago ofereceu recentemente aos médios o nome
e foto dunha persoa como presunta asasina dunha muller, quedando aos dous días en liberdade sen cargos.
"Non se cuida suficientemente a
información dos sucesos, sinala
Arturo Maneiro, e non se ten en
canta algo tan fundamental como a defensa da intimidada".
Xosé Antón García Ferreiro, Presidente da Asociación da Prensa
de Santiago, afirma que "hai médios que rezuman sangue de forma gratuita, tratando os temas á
lixeira". Como exemplo cita o da
marte dunha muller na Mariña luguesa. Os xornais deron por seguro que tora asasinada e violada. Os dados da autópsia desmentí rono totalmente: morrera
dun ataque ao corazón.

É un de tantos exemplos nos
que o celo xornalistico eleva a
categoria de notícia de primeira,
un suceso natural, sen que a
aclaración e rectificación, eliminen despois a sensación de macabrismo e inseguridade social.

Entre os delincuentes
tamén hai clases
Ferreiro considera tamén que a
"despreocupación", pola dignidade e intimidada do· posíbel delincuente, ao que xa condena a
prensa con anterioridade, non se
da neutros casos. A Policía, por
exemplo, é moi respetuosa en
certas notas, cando os protagonistas dos sucesos aparecen só
coas iniciais. Esta regla infrínxese no caso dos xóvenes delincuentes que, ·sobre todo cando
son habituais, aparecen co nome completo. Contrasta a información que se da dos delincuen-

Xosé M! Palmeiro (Rádio Populat')

No caso da marte dun redactor
de El Progreso, ainda sen esclarecer, os médios de comunicación mostraron especial i'nterés
en ocultar a homosexualidade da
víctima, os ambientes que frecuentaba, e mesmo a referéncia
a sucesos acaecidos durante a
celebración da Adoración nocturna, asociación á que pertencia a
vítima. Tampouco se deu canta
da relación mantida con persoas
que traballan nos xulgados, pistas que está seguindo unha investigación que neste intre se
encentra taponada, mentres se
abunda en matices secundários.

Na procura de leitores
Pero de quen é a culpa? Porque
cada día se poténcia máis a información sobre sucesos e médios que nunca desprazan a un
reporteiro fan un desmedido desplegue para cubrir estas novas?
Ceferino de Bias afirma que "a
xente está moi preocupada por
estes temas polo que é necesário darlle información. A cuestión radica no tratamento que

se lle dá a notícia".
X. M. Palmeiro tamén considera
que "é unha necesidade dos médios dar estas notícias, porque
ten seguidores, pero esta curiosidade dos lectores ou ouvintes,
móvese nun círculo vicioso, porque é unha demanda, en certo
xeito criada polo própios médios
que atizan a curiosidade".
X. L. Alvite considera tamén que
estes temas son "rendábeis, por
isa se comercializa a notícia en
si. Moitos xornais para competir,
ao non poder dar as verdadeiras
novas ,· recorren ao morbo, ao
sangue e á chabacanería". Alvite
perguntase como non converten
en espectáculo "o machismo reinante, a un.ha policía que non é
efectiva ou un sistema penitenciário que, na vez· de reinsertar,
cria delincuentes. Ese é o verda- ·
deiro espectáculo, pero ocúltase
deliberadamente".
Pola contra, como afirma M. X.
Arias , "os xornalistas recríanse
en menudéncias, a maioria das
veces macabras, sen entrar no
fondo da cuestión e sen analisar
as causas e os porqués".
"Os sucesos son a táboa de salvación e sempre son recibidos
con alegria polos xefes", afirma
(Pasa á páxina seguinte)

A nena de Vilalba foi vítima dun psicópata, vítima inocente, como
destacaron a maioria dos médios de comunicación. Pero eses
médios converteron a un neno de catro anos nunha vítima, igual
de inocente, ao airear o s.eu nome e o seu rosto en portadas e
telexornais. Abonda isto para levantar a sospeita sobre a
apisonadora de televisións, rádios e xornais.
A xustificación usada polos proprietários dos médios é a de que
"estes temas venden" (recoñécese con pudor, porque non hai
tema que produza máis recato que o benefício). Certamente,
parece que alguns xornais incrementaron a venda a
consecuéncia destes sucesos. Pero tamén cabe argumentar que
do mesmo modo que os publicitários crean a necesidade dun
produto, tamén os editores de diários, coa sua insisténcia en
determinados temas e estilos, acaban por criar unha demanda.
Non é extrano que un pai reclame vinganza cando a sua tilla
acaba de ser asasiñada. El non é máis que unha vítima. Son os
médios de comunicación, e as veces a própria policia e algunhas
autoridades, as que alimentan a caza, buscan un culpábel e
acometen un rito primitivo que finaliza coa catarse dunha
detención e un castigo (non importa tanto que o acusado sexa o
culpábel verdadeiro; o importante é que haxa un reo).
O afán mercantil dos médios coincide asi cunha interpretación
social que fala de bárbaros e vítimas. Un proceso irracional que
non teria máis saida ou explicación que á policía protectora
(asustados polos psicópatas acábase dando máis poder aos
banqueiros).

É pobre tamén o recurso aos. sucesos para conseguir leitores. Di
ben pouco en favor dos médios. Haberia que estabelecer se a
corrupción de certos políticos, os escándalos económicos, que
moitos directores saben pero agachan, non interesan tamén aos
leitores. Quizá falar das comisións que alguns se arrogan por
quilómetro de autovia construida faria aumentar as tiradas.
Pero semella que o direito á intimidade só acompaña a alguns
escollidos. Quen carece de poder pode ser convertido en carne
de cañón. Dos de arriba non se pode dicer sequera que portan
peluquín , que algun deles é analfabeto funcional e moito menos
que rouban.
Pasto que da élite social só se pode talar ben e os médios de
comunicación saben que as inauguracións, primeiras pedras e
cumpreanos de príncipes e princesas non atraen á masa de
leitores e ouvintes, subsiste o recurso de converter ao cidadán
comun en protagonista da notícia. Pero talar dos seus problemas
seria demasiado perigos9. Poucos se atreverian a facer unha
reportaxe da família de Alvarez que queda sen casa. Para eles
fica a alternativa de participar nun concurso, de sair na cámara
oculta, de ser descuartizado ou descuartizaaor. •
ANOSA TERRA
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Detalles para unha psicose
Durante 15 dias, case consecutivos, (do 18 de Setembro ao 4 de
Outubro) a portada de El Progreso estivo ocupada polas notícias
relacionadas coa nena morta en
Vilalba. Semente os dias 30 de
Setembro e 1 de Outubro o acontecemento non mereceu atención
de primeira páxina.

copou tres portadas. O dia 23 todos os médios oferecian polo miudo os detalles da autópsia: "primeiro recebiu cinco golpes cun coitelo
de grandes dimensións ou cunha
machada entre o pescozo e as
costas, afectando a maioria á iugular; despois, coa nena no chan,
deulle outros cinco no cráneo ... ".

El Progreso é o diário xeográficamente máis próximo ao caso. Pero a distáncia non limitou o alcance da notícia. A primeira cadea
de TVE chegou a abrir os informativos ca tema. Todos os médios de comunicación enviaron
reporteiros a Goiriz. As emisoras
de rádio realizaron conexións en
directo en .cada informativo. A
precariedade de médios humanos e a prática desaparición do
reporteirismo na prensa non influiron nesta ocasión.

O próprio xuiz encarregado do
caso foi apercibido de sanción ao
dia seguinte polos detalles aterecidos á prensa.

O 12 de Setembro Faro de Vigo
oferecia un título: "Aires de venganza na Terra Cha". No Faro a notícia
Ceferino de Bias, director de Faro de Vigo

Orito primitivo

O Domingo 20 El Correo Gallego
informaba en titular de páxinas interiores que: "A nena Maria do
Carme foi violada antes de ser
asesinada". No texto perguntábase se tora ácido ou gasolina o
material utilizado p~ra desfigurar
·
o cadavre.
Ese mesmo dia o periódico santiagués informaba no titular de portada de que: "A nena de Vilalba aparece marta, abrasada e violada".

Interesado pola precisión dos dados, o mesmo xornal, odia 23 vese abrigado a incluir unha rectificación e titula, de novo en portada, que a nena sofreu "11 raxaduras e non foi estrangulada, nen
abrasada".
Os detalles escabrosos ocuparon sempre lugar de priviléxio:
"Unha machada ou un co.itelo
matou á nena María, de Vilalba,
sen ser decapitada" (El Correo
21 de Setembro). Naqueles dias
os xornais informaban de máis
casos. Así Faro de Vigo daba
conta dunha nova desaparición
~n Vigo. Non parece extrano
que vários compañeiros de Maruchi se negaran a sair sos do
coléxio , como se informou neutro titular.
O 1 e 2 de Outubro o pai da vítim a era entrevistado e afirmaba
que "se o pillara farialle o mesmo
que el lle fixo á miña tilla". A notícia seria que dixera o contrário. •

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

(Ven da páxina anterior)

Horácio Vi.xande con experiéncia
na información de. sucesos que
-cubriu para a TVG. "Os crímes
con violación son -os máis desexados, sinala, ·porque non só te. ñen o morbo do primeiro dia, senón que permiten .seguir informando, sen que decaía o interés, ainda que para isa haxa que
recorer a aspectos insignif icantes ou macabros".

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

1

..

Familiares do neno de Foxo acusan aos médios de '.comunjcación
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Vixande aponta· que a presión
do médio sobre o xornalista é
tremenda. nestes casos: "cando
· todos os médios se volean hai
que dar a· nota. Pídenche que
máis arreas imax-es sexan
-piantes posíbel, que saques a
xente chorando, que te metas
nas suas casas, na intimidade ...
Ao final embrutéceste e fas animaladas. A competéncia estre
xornalistas está aí; influida sobre. todo pala precariedade no
·
emprego".

o

"A presión dos xornalistas sobre
os protagor:iistas do suceso fai
que estes se sintan i m portante~
e dramaticen ante as cámaras. E
unha forma de sair do anonimato, sohre todo no mundo rural.
Hai delincuentes ·que se saltan a
,lei tan: só para que saia a sua foto nois xornais ou na TV", sinala
por último Vixande.
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Ferreiro .considera que, froito da
precariedade no emprego e tamén da visión "peliculeira" da vida, as últimas xeracións de xor- ·
na.listas "son moito menos ref~e
xivos con estes temas" e tenden
a ver a información como "un
espectáculo".+ ·
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Ao noso neno liquidárono' ·

e na _xuventude".
"Falan do terrorismo, pero ao noso neno deixárono liquidado, .pero en vida _e ninguén protestou.
Cando o tema salta á luz ·"os
Se -tivesemos cartas e un a<;ivodanos poden ser graves", afirgado non pasaria isa. Aos pro- ma Xosé António Taboada,
bas caennos todas·~ sinaJa un faresponsabel -do P1an eje Premiliar do nena do Foxo (A Estra- . vención -e control da Sida, adscrito -á -ofrecién Xeral da Saude
da), infectado polo virus da Sida.
Pública. "O neno, indica, pode
Os médios de comunicación de;on a coñecer o seu neme, o dos
ser marxitiado, así como a faseus familiares e
mesmo a sua fotog rafia que ioi difundida con profu- ·
sión nos xornais.
Várias cadeas de
tele.visión gravaron
füas enteiras de
vídeo coa ffgura
do inocente protagonista, sen preocuparse das repercusións que isa
poidera ter.
Artur-0 Maneiro
considera rnoi
negativo o trata.mento que se ·11e
deú a .esta nova,
e afirma que a
TVG no·n sacou
as i máxenes do
nena nen a 'foto- ·
grafia. ·..A Constit u c ió-n, afirma,
ampara tasativa- Os xomais publicaron a fotografia do nena de Foxo {A
mente -o -dereito a Estrada) infectado da Sida. A difusión da noticia deu luimaxe na infáncia gar a vários intentos de-marxinar ao cativo de 4 anos.

. mília·.e pode producir enfrentamentos sociais". X.A. Taboada
sinala tamén que a dHusión
destas. notícias "provoca insolid arjd ad-e, cando non existe
xustificación sanitária algunha
para que ·se produza marxinación, pois non existe -perigo al_gun de contáxio".
Geferino De Bias, considera
que o dereito a imaxe destas
persoas é "un vello debate", pero está protexida pOr lei.
"Non entando como se dá o neme do nena e a sua foto, pois
non o vexo para' nada necesário.
Ternos que ser máis reflexivos e
estar máis· atentos aos efectos",
sinala Xosé Maria Palmeiro.
Maria Xesús Arias, portavoz do
Sindicato Galega da Información (CIG) , critica que convertesen. ao nena en protagonista
"cando el non era notícia, por .
desgrácia hai móitos nenas
con sida, senón a postura da
comunidade escolar".
Na Galiza hai unha dúcia de nenas seropositivos escolarizados
con normalidade. Xosé António
Tabonada destaca que na maioria dos casos a resposta dos
profesionais dos centros e dos
demais implicados "foi correcta
e dentro dos cauces d~ discre-

ción necesários". "Mesmo no
Foxo, engade, moitos país reacionaron ben e xa voltaron todos os nenas a clase. O importante é tratar estes feitos con
normalidade".
Exemplo de tratamento positivo da notícia foi o da Rádio
Galega que entrevistou ao director dun centro de Fisterra,
onde hai un alumno afectado,
salvagardando a iden,tidade do
neno e sinalando a naturalidade coa que se estaba a vatar
o feito .

Utilización dos
familiares
Xosé Ferreiro, que foi director
do
programa
da
TVG
Enfoques, considera que· a "miséria dos familiares e a falta de
escrúpulos dalguns xornalistas
fan aes nenas víctimas". Ferreiro relata como cando se anunciou o seropositivo do nena da
Terra de Montes, "nos tiñamos
gravadas imáxenes , a nai pediunos que non as sacásemos,
pero aos poucos días , apare ceu no programa de Xesús
Hermida co neno, convertindo
a este en protagonista durante
15 minutos. Antena 3, comprou
esta comparecéncia ante as
cámaras". +
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~ cAZADORES

DE PRESA

NANINA SANTOS

Non seise J.M.Real raptou, violou e asasiñou a Mari Carme ali en Goiriz. Era sospeitoso e sobre as suas pistas
traballaron policía, xulgado, guardia civil. ..
Nun estado de dereito que di presumir a inocéncia de cada
quisque até que non se demostre o contrário; tense violado
tal princípio neste caso, alguén ten que dicilo, e non pensemos que é un problema menor. A difusión da sua foto, neme, actividades e a repetición sistemáticva destes dados levan a unha povoación enfürecida a eliminar tal presunci(m
e declarar probada a sua culpabilidade. "Deixádemo a min
uns minutos", dicia un viciño de Padrón. "Haberia que lle facer pouco a pouco o memso que lle fixo á nena e senón
quemo traían a min que xa verá", outro. "Haberia que o deixar pendurado dos collóns nesa árbore", outra máis. ·

lectiva.mente en "cazador de presa". Queren linchalo, darlle tormento, fechalo nun cárcere de por vida, escuartexalo, colgalo polos collóns ou , avisar "aos outros" cunha
exemplar pena de marte.
A acción de Goiriz, merece repúdio e reprobación. lndivi.dual e social. Claro. O autor -ou os autores- merecen
castigo. Pero que castigo? E, perguntémonos, ademais,
para que o Castigo? Sei que non é bon momento para
formular estas e outras reflexións porque a razón non
funciona, non obstante, se pasa o día... e alguén ten que
facelas e dicilas en voz alta. Opinións levadas da razón,
que inquiren na complexidade das cousas e non tiradas
da ira nen da vinganza.

De centos de vilezas ternos dado exemplo os seres huClaro. J.M. Real é un ex-presidiário e como tal un cidamanos en tantas ocasións que para lembrar algunhas
dán de terceira ou quinta categoria· ao que a presunción
guerras, torturas, sadismo, campos de concentración,
de inocéncia non pode beneficiar. O feíto de ter estado en
cárceres, violacións, traballos forzados, condea a galeBonxe por violación dunha nena, faciao obrigadamente
ras, xenocídios. O disfroite de centos de cidadáns diante
da guillotina, da forza ou da silla eléctrica en plena activiculpábel. O sospeitoso petfeito.
dade ou a capacidade para exercer maus tratos (a mulleNon son das que ~credito na institución xüdicial. As virtures, a nenos e anciáns de ambo$ sexos e animais) son
des de ecuanimidade, xustiza, imparcialidade, probidade, · algo ilustrativo do que somos capaces. Uns e outros. Exdeixan moito que desexar. Clasismo, sexisr:no, xenofóbia,
presidiários e governantes.
elitismo, corporativismo ... percorren con nitideza a institución. Mais, a institución, está ocupada por seres humanos
Non é linchando ao autor desta barbárie como restituirmos á
espécie humana a sua capacidade de xenerosidade, peren nada neutros. Condicionados pola sua educación, sedón, dignidade. Non é torturandoo como nos educamos e
xo, família, ideas, creenzas, imaxinários, subconscentes,
idade. Pero iso non me leva a dar creta á "xustiza popular" -re~ducamos. Non é levándoo á marte como seremos quen
(si son favorábel, pésie a todo, ao xurado).
de construir unhas relacións humanas esocia.is respeituosas
da integridade e dunha vida merescente. Non é, tampouco,
pasando por riba dos direitos elementais -presunción de inoNos componentes deste- povo (campesiños, xornalistas, políticos, educadores, feministas, comerciais, empresários,
céncia, "in dubio proreo", xustiza ecuánime ... - como defendemos as liberdades e direitos dos membros da comunidapaís e nais ... ), suman, aos condicionantes que tamén atinxde e da comunidade mesma. Non é, fechándoo de por vida
zen a avogados, xuices, maxistrados, o linchamento, a lei
nun cárcere, como evitamos as violacións, os asasinatos ou
do Talión, a confusión de sospeita e feítos probados, a concalisquer outra expresión de barbárie, sadismo, machismo ...
dea prévia, a necesidade de atapar "chivos expiatórios". E,
se non podemos conservar a calma non caso así, para que
·
Que se pretende do réxime carcerário? Cales son e como
necesitamos a calma se ninguén se alporiza?
son os cárceres hoxe e aquí? Reinsertan algo? Outorgan
Se das paixóns nos queremos deixar arrastar -ou non somos quen de nos sobrepór ao seu empurre- ben estará que
á par da vinganza, ira, ódio, raiba, fa.gamos sítio e lugar ás
paixóns da compaixón, xenerosidade, xustiza, perdón, ecuanimidade para que, unhas e outras, alomenos, compensen.

'

O povo .galega ten visto a capacidade de crueldade e tortura do violador e asasiños de Mari Carme -J.M: Real?. ·
Ten .visto unha besta, unha alimaña e quer, necesita "eliminala" para tranquilidade da comunidadé, para pór paz
e alívio nas suas próprias pgntasmas. Asi se convirte co-

'Non é fechandoo de por vida
nun cárcere
como evitamos as violacións".

aos seus habitantes algunha posibilidade de sentir o poder benefactor da compaixón, do perdón?
Ademais nos cárceres só están,· aproximadamente, un 10%
dos autores de que chegan aos xulgados. Pagarán eles polo
90% restante? e por todos os que non chegan aos xulgados
e polo tanto non son reincidentes?
Concepción Arenal , paga lembrala agora, sabia de que
falaba cando se esforzou no seu tempo na reforma peni tenciária e como asidua visitadora de presos . Era unha
muller vigorosa, compasiva, sens fbel , perdoadora, coñecedora da condición humana.
Non por pronunciar soflamas moi acesas estamos "máis
á contra" (das violacións , dos asasinatos .. .) e con "máis
dar" (a barbárie de Goiriz) que quen medita e reflexiona
tentando entender a complexidade dos comportamentos
humanos, das institucións (cárceres , xustiza, governo,
policía .. .) da educación, da família, das relacións entre os
sexos, o subconsciente, os imaxinários coletivos .. Hoxe
por ti, mañán por min
- Ternos direito todos e cada un a que se nos conceda
presunción de inocéncia mentres non se probe o contrário.
- A xustiza non é igual para todos. Esixamos que sexa o
máis igual e se se trata dun ex-presidiário, reincidente,
drogadicto, muller de "má vida" ou "sospeitoso perfeito",
con máis razón ter olla aos preconceitos.
Todo o mundo esqueceu xente condenada ao cárcere, pena de morte, tormento que logo resultou inocente? A história é rica en casos.
"Jn dubio pro reo" ou, en caso de dúbida, en favor do reo .
E o democrático, o sensato, o ecuánime, "nobreza abriga", que dirían. E non decidamos nós ser máis papistas
que o papa, enxuizando, condeando, aseverando. Un
chisco de modéstia non sobrará en tan enfervorizado pátio de viciñanza. Só unha voz escoitei, minoritária, valente
neste desafuero coletivo: Manuela Carmena, xuiza penitenciária, declarándos.e partidária da redución de condea
e dos permisos para os presos calisquera que fose o delito cometido. Sabe de que tala. _Estou con ela.
Agora con J.M. Real retornado a Bonxe, a comunidade galega resulta xa tranquila e poderemos seguir asístindo impasíbeis, indiferentes, a cantas inxustizas a cotio se cometen, a canto machismo destila esta sociedade, a canta pobreza, agresividade, niarxinación, miséria. A canto analfabetismo (de letras e de moral), a,gresións e sadismos.·+
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CRISE PESQUEIRA

A redución dun
sesenta por cento
das capturas de
bacallau no
Atlántico Norte
durante cinco
meses a partir de
Xaneiro, o control
da plataforma
continental máis
alá das
duascentas millas,
no Canadá, e a
expulsión da frota
bacallaeira de
Noruega, supón un
duro golpe para o
sector pesqueiro
galega, que
tradicionalmente
faena nestas
augas.

ANXO IGLESIAS

Na redución das capturas d' bacallau hai un problema de competencia comercial entre o Canada e Galiza.

Sesenta por cento de redución para as capturas da frota bacallaeira

Bruxelcis .corta o baca Ha u
• HORÁCIO VIXANDE

A presenza da Administración
española nas negociacións entre
a Organización das Pescarias do
Atlántico Norte, NAFO, e a CE,
celebradas recentemente , non
provocou os resultados apetecidos, segundo coindiden en sinalar sindicatos e patronal. A representación europea, á frente da
que estaba o Comisário de Pesca, o español Manuel Marín, deu
o visto bon aos estudos do Comité Científico encarregado de
evaluar o impacto da pesca de
bacallau na zona, que son discu tidos por sindicatos e patronal .
Dezaseis parellas de bacallaeiros galegos faenaban por fora
das duascentas millas das augas
canadianas , pero na plataforma
continental , no lugar coñecido
como o Escote. Desde sempre,
foi vindicación do governo deste
país o control das capturas nesta
zona de libre pesca, rexida pola
NAFO.

Rexeneración biolóxica
A argumentación canadiana é a
da rexeneración dos bancos ,
mais isto é negado pola patronal
e discutido polos sindicatos. Joel
Vázquez, de Comisións Mariñeiras, asegurou que "non se capturan crias nesta zona porque o
peixe pequeno aniña perto das
costas, en lugares de pouco fondo ou nos sítios aos que chegan
as correntes que arrastan o
plancton mariño , non dándose
nengun dos tres extremos". Manuel Caamaño, do Sindicato Galega do Mar, da CXTG-CIG, matiza esta opinión e asegura que
"calquer caladoiro que é
explotado como este precisa dun
cultivo biolóxico, pero aqui hai un
dobre problema, por unha banda
a independéncia dos científicos
que avalian a situación do cala-

doiro e, pala outra, que inteseres
hai detrás desa necesária parada biolóxica. Se é aproveitada
para invadir o naso mercado, os
sindicatos estamos en contra".

Competéncia comercial
Ainda así, "o único problema é
que o Canadá non quer competéncia para os seus produtos no
interior da CE, onde ten acceso aos mercados", denúncia Joel Vázquez, que fai unha chamada de atención sobre a renúncia do Estado español a defender ante a Com un idade os intereses pesqueiros da Galiza. "O Estado
está na liña de Bruxelas ,
asumindo a política de redució n do estarzo pesqueiro
porque lle é máis rendíbel
aproveitarse dos recursos do
Terceiro mundo, ao que mercan a baixo prezo porque ten
custos salariais máis baixos",
indica Joel.

cento dos barcos, estima que
tanto a Administración española
como a comunitária non teñen
auténtica pretensión de faceren
valer os intereses da frota. Non
obstante, o xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, Xosé
Ramón Fuertes, manifestou que
a verdadeira intención da CE é
conseguir do Canadá o acceso á
pesca por fara das duascentas

millas á volta de dous meses.

quez estamos perante un "golpe
de grácia ao sector pesqueiro".

Por outra parte, e abondando na
redución dos caladoiros bacallaeiros, unha frota galega composta por once parellas, que fara expulsada dos caladoiros noruegueses no pasado Agosto, lago
de o país nórdico estimar que o
Estado español esgotou o cupo
de cinco mil toneladas adxudicadas para este ano, poderia
acceder á pesca de mil tone1adas máis antes de fin de
ano. Nesta maré, a nasa trota
só levaba unha semana en
Noruega. Sobre esta cuestión
Manuel Caamaño manifestou
que "en Noruega o problema
non é tan grave como no Canadá, porque non se move
tanto por intereses comerciais como por unha pretensión de explotar racionalmente os recursos pesqueiros
dos que dispón".

A respeito das saídas á situación
de crise que consolida a limitación das capturas na NAFO e a
expulsión de Noruega, os sindicatos solicitaron "unha política
pesqueira imaxinativa que permita que aparezan recursos alternativos, feito que contemplan as
directivas comunitárias pero que
nn se levan á prática. Esta busca
de recursos alternativos -como
indica Comisións Mariñeiras- teria que ir acompañada dunha política comercial que facilitase a
introdución no mercado de novas espécies".

Situación de crise

José Luis Meseguer, Secretário Xeral de ARBAC (Armadores de Bacallau, e en realidade Asociación de Empresários de Pesca do Bacallau,
Especies Afins e Asociados),
patronal maioritária no sector
con máis do noventa por

Xa foi avaliado o impacto que
terán no sector as novas eivas á pesca e, neste sentido,
unha primeira estimación sindical indica que uns setecentos traballadores poderian cesar ou ter que reducir a sua
actividade. Para Joel Váz-

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

Novo conflito do Banco Canário-Sahariano
Segundo as organizacións sindicais, cento cincuenta barcos
e uns dous mil oitocentos traballadores, dos que catrocentos
cincuenta son marroquinos,
atópanse diante dun conflito colectivo, ante a negativa da patronal a renegociar o convénio
para a frota de cefalópodos no
banco Canário-Sahariano, que
expirou en Xaneiro pasado.

A patronal maioritária no sector,
a ARBAC, manifestou por boca
do seu voceiro, José Luis Meseguer, que agarda que a ampliación en mil toneladas das capturas en Noruega para este ano,
se manteña o vindeiro.

O sindicato maioritário, a
CIG, solicitou a mediación do
Ministério de Traballo en Las
Palmas, base da. trota , para
sentar á patronal a negociar.
A tentativa foi frustrada. Por
este mesmo motivo ainda non
toi formulada a plataforma reivindicativa.
Até o momento xa se rexistaron

várias mobilizacións e asambleas de traballadores e familiares,
tanto nas Canárias como na
Galiza, e os sindicatos, que non
descartan nengunha medida
de presión , desde a folga ás
mobilizacóns pontuais, comunicaron que botarán man de todos os recursos legais ao seu
alcance para sentar á patronal
a negociar.+

i
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----------------------------------------------------------------------------~

Ademais das medidas estruturais, Joel Vázquez aponta a necesidade da "criación dun fondo
especial que atenda ás persoas
afectadas para que non teñan
que esgotar o seu período de
paro, igual que ocorreu, no seu
día, na agricultura ou o secto.r
naval".
"A CIG solicita medidas estruturais para todo o sector, sen parches, que incluan unha política
de control das importacións e de
racionalización do esforzo pesqueiro, ademais das medidas de
corte social que palien a d~l i ca
da situación dos traballadores ",
asegurou Manuel Caamaño.
Por outra parte a CG denunciou
a atitude dos armadores, "preocupados unicamente pola explo. tación do recursos, monstrando
un posicionamento pouco empresarial", dicia Caamaño. •
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DIAS

• Chamamento
da FPG á unidade
do nacionalismo

•Protesta
dos afectados
pola colza
Os familiares de afectados
polo envenenamento con
aceite de colza están
concentrados desde o 5 de
Outubro perante a sede do
PSOE en Madrid para pedir
o cobro de indenizacións. O
motivo de mantera sua
postura débese á negativa
a recebelos por parte de
calquer membro da
executiva socialista.

• Manifestación
anti xenófoba
Na Alemania estase a dar uriha
reacción popular contra o racismo
e a xenofóbia. Máis de dez mil
persoas manifestáronse fronte ao
campo de concentración de
Sachsenhausen, (no que
morreron máis de cen mil ·
persoas) ao Norte de Berlin,
contra a violéncia do neonacismo.
Nesta protesta estiveron
presentes várias
autoridades.como o Alcalde de
Berlin,o Presidente do land de
Brandenburgo, o Ministro de
Asuntos Exteriores e un
representante do Governo, o
democristiano Friedrich Bohl, que
leu o discurso do presidente ·
Helmut Kohl entre os abucheos
dos presentes.
Bohl non pudo seguir ca
discurso cando comparou os
"extremismos violentos de
direitás e esquerdas", porido de
manifesto a total falta de
sensibilidade e comprensión do
governo de Kohl ante o
renacimento do nacismo, algo ·
que están a denunciar as
mentes europeas máis lúcidas.+

• Asinada a paz
en Mozambique
O presidente de Mozambique,
Joaquim Chissano e o líder do
grupo guerrilleiro Renamo,
Afonso Dhlakama, asinaron en
Roma un acordo de paz, polo
que se pon fin a unha guerra de
16 anos de duración. O
compromiso foi acadado despois
de 27 meses de negociacións.
Este acordo debe de ser ratificado
polo parlamento mozambicano,
aspecto considerado un puro
trámite, entrando a continuación
en vigor o cesamento das
hostilidades armadas,criándose
acontinuación un exército novo no
que tamén estarán integrados os
guerrilleiros da Renamo.+

Entre as 200 persoas que
pernoctan á intempérie na
rua Ferraz, atópanse vários
galegos.+

• Na Galiza foi
onde máis
decreceu o
salário real

de estado norte-americano para
Asuntos Africanos, Herman
Cohen, calificou de "inaceitábel"
a decisión de Unita, de
abandonar o exército criado
despois do armistício e a sua
esixéncia de que o Consello
Nacional Eleitoral non difunda o
resultado das eleicións.
Desde o Governo angolano
pédeselle á comunidade
internacional que presionen á
Unita e ao seu líder Savimbi para
que aceite os resultados e non
comece a guerra outravolta. +

•Insumisos
en xuízo
O mozo basco Koldo Auge foi
xulgado na Coruña por deserción,
cando só lle faltaban 3 meses para
concluir o período militar e se

declarou insumiso. O fiscal pédelle
8 meses de prisión. Koldo xa
estivo na prisión militar un mes e
3 semanas, permanecendo 19
dias en folga de fame.
O mesmo dia 6 no que era
xulgado Auge, a Audiéncia de
Madrid revocaba unha senténcia
que absolvía ao insumiso lñaki
Arredondo ao considerar que na
sua conduta existía estado de
necesidade e considerar que na
disxuntiva "conciéncia ou lei"
debia de resolverse a favor da
persoa e a sua dignidade.
Agora a Audiéncia madrileña
condénao a 4 meses de arresto,
estimando que ointerese social
prevalece sobre a conciéncia
individual. A defensa de
Arredondo demostrou que este
mozo xa "colaboraba de forma
desinteresada e gratuíta en
numerosas asociacións". +

O salário médio real dos
galegos, que
sai da relación
entre soldes e
índice de
prezos, foi o
quemáis
decrece u
detodas as
comunidades
autónomas
desde 1988
segundo un
estudo
realizado pala
Dirección
Xeral de
Previsión e
Conxuntura.

Huambo, comandante de ·Unita
advertiu o Luns que a sua
organización transformará en pó
o país se gaña as eleicións o
actual presidente José Eduardo
Dos Santos. Até o subsecretário

A FPG deixa claro no seu chamamento
que por parte desta formación política
"non existe nengun condicionamento prévio e que, polo tanto, todas as vias quedarían abertas para alcanzar os obxectivos desexados e amplamente compartidos, tal como se puxo de manifesto o pasado 17 de Agosto".
A FPG reafirmase tamén no seu comunicado no rexeitamento a Maastricht e á
CEE, "que nos reservan ainda un papel
máis miserábel". •

Na Galiza o
salário médio
relativo real
decreceu nos
últimos catre
anos nun 5
por cento,
mentres que a
outra
comunidade
no quemáis
baixou,
Múrcia, o
descenso foi
do 3,4
semente . •
Mariano Abalo.

• Primeira toma de
contacto política
entre o PSG-EG
eo PG
As executivas do PSG-EG e do PG reu níronse o 5 de Outubro na que definiron
como "primeira toma de contacto político
entre ambas organizacións".

•A guerrilla
angolana non
acata resultado
eleitoral
A guerra pode voltar a Angola
despois de vários dirixentes
guerrilleiros de Unita anunciaren
que non acatan o resultado
eleitoral se gaña o Movimento
Popular para a Liberación de
Angola (MPLA), xa no poder. A
falta de escrutar o 20 por cento
.dos votos o MPLA ten o 55,08
por cento dos sufráxios, mentres
Unita só conta co 33,41 por
cento. Os 800 observadores
estranxeiros que supervisaron os
comícios afirman que as
eleicións ''foron timpas e xustas".

A Frente Popular Galega remitiulle un
comunicado ao BNG, PSG-EG, PG e
APU, para proporlles unha entrevista "na
que podamos expor e aportar os nasos
pontos de vista e opcións para poder
chegar a un acorde político que nos permita conseguir a desexada e necesária
unidade do nacionalismo galega para
avanzar no camiño da nosa liberación
nacional e social".

Nesta reunión acordaron constituir unha
plataforma composta por ambas executivas e por persoas independentes para
promoveren unha nova formación política. Tamén criarán "grupos de opinión nas
principais vilas", estando abertos á incorporación doutras formacións políticas ou
persoas independentes. Nestas reu nións definiranse programase obxectivos
"e se hai un acordo ben vida sexa", en
palabras dun portavoz do PG, que afirma
que non renúncia aos nasos obxectivos
de chegar a unha entente co BNG, "polo
que iremos a calquer reunión que nos
chamen".
PILI PROL

• A protesta das patacas
Perto de mil tractores congregáronse na Límia o 4 de Outubro para protestar pola "crise da pataca": baixos prezos que non cobren sequ.er os custes de produción. Os manifestantes, convocados polo Sindicato Labrego Galega, pedian un prezo xusto e a denominación de orixe para aspatacas desta comarca. Na foto poden verse aos agricultores concentrados en Xinzo, antes de comezar a marcha de tractores.+

O PG, pola sua banda, fará reunións cos
"seus intelectuais", para queasinen o manifesto Galicia Vive que se dará a coñecer a próxima semana e que terá o seu
reflexo por localidades.+

GALIZA E M NDO
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V Centenário da colonización de América
A destrucción das culturas de América e a dominación
económica imposta pelas corcas europeas abriu hai 500 anos a
porta a unha nova era de dominación duns pavos por cutres. Coa
explotación económica de América consolídanse as corcas co"mo
poderes económicos e danse as condicións para a colonización
das nacións europeas sen Estado. En 1992, coa crise do Estadonación e o espectacular fracaso das formas históricas de

absorción, as nacionalidades europeas acceden a un novo
horizonte de liberación. No entanto,
os paises de Amerindia experimentan a vella colonización
dun novo xeito a meio do intercámbio desigual co Norte,
da presión crecente da trans-nacionais e da imposición de
políticas económicas conservadoras dirixidas polo Fondo
Monetário Internacional (FMI).

A CONQUISTA CONTINÚA
XOSÉ LUIS CORTIZO

No Brasil inda hai hoxe pequenas tribos con contacto
nulo ou case nulo coa civilización occidental. Delas di Gómez Figueredo, funcionario da
Fundación Nacional do Indio
dese país : "O home blanco é
pra eles un ogro. Coñecimos
un caso no que cortaran a lingua ós nenés, pra que ca seu
prento non delatasen a situación do grupo".

por causa da xeralización da
malnutrición por culpa do deterioro ecolóxico. A esto hai
que engadi-los frecuentes episodios de violencia entre indios e mineiros".
"O proceso de degradación
cultural sofrido polos lanomami é tal que estes principiaron
a deixa-las súas comunidades
pra seguiren ós grupos de
buscadores de aura nos seus
desplamentos, aceitando deles esmolas coma alimentos e
medicinas e aturando aldraxes -entre eles a prostitución
das súas fillas e mullerespara subsistiren".

A poboación de América polo
ano 1.650 calcúlase en 11 millós de habitantes. Non hai
moito acorde entre os investigadores na cálculo da poboación en 1.492 -as estimaciós
van dos 1O ós máis de 100
millós- pero non que sí van
de acorde é en considera-la
"caída de poboación " resultante da conquista de América
coma a máis grande das coñecidas na historia humana.
¿Foi a brutalidá das guerras
de conquista a causa de tanta marte? Seica non . Houbo
ben brutalidá nasas guerras,
pero seguramente non maís
ca noutras conquistas . A principal causa parece que foi a
introducción en América de
enfermidades infecciosas
prás que os nativos non tiñan defensas;
esta conclusión había disolver moitas
responsabilidades ... se non fara porque a
resistencia dunha poboación a unha doenza -contaxiosa ou non- baixa a mínimos cando esa poboación ten o seu
sistema agrícola destragado, pasa fame,
sofre escravitude e ten o sentido da vida
perdido; tal foi esa perda de sentido de
vida que foron frecuentes os suicidios e
as martes de nenas a maus das nais. En
Cuba, e asegún deixou escrito fre~ Bartolomé de Las Casas, "las criaturas nacidas, pequeñas parecían, porque las madres, con el trabajo y el hambre, no tenían leche en las tetas (... ); algunas madres ahogaban de desesperadas las criaturas; otras, sintiéndose preñadas, tomaban hierbas para malparir, con que las
echaban muertas".

Empresa Xornalfstlca Editora: Promocións Culturais Galegas
S.A.
Consello de Administración.
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Estas outras novas, resumidas ó xeito dos titulares pra
non aburrir, orixináronse tamén nos últimos anos en distintas partes da Amazonia:
"Desnutrición nas comunidades indíxenas afectadas por
actividades petroleiras" (Ecuador), "Epidemia de suicidios
entre os Guaraní" (Brasil), "A
gripe ameza con exterminar
ós Nukaks" (Colombia), "Os
indios Xingú ordenaron de se
extinguir". Etc.
KOPA

Hai poucos anos os indios lanomami do
Brasil sofriron a invasión das súas terras
por buscadores de aura. Nun informe da
prestixiosa organización Survival lnternational explícanse as consecuencias que
esa invasión -que contou co apoio de
políticos do estado (Roraima) e do goberno federal- tivo prós lanomami:
"As bases da economía foron destruídas
coa desaparición da caza e a contaminación das aguas polo mercurio derivado
das actividades mineiras que, despois de
causa-la extinción da pesca, ten causado
a aparición de malformaciós conxénitas.
Por outro lado, os mineiros causaron graves epidemias entre os ianomami ó transmitirlles enfermidades prás que non teñen
defensas: hai epidemias de malaria (calcúlase que os casos quintuplicáronse en-

estado español
participa do grupo de
países ricos que
manexan os mercados
pra enriquecerse a
costa dos países
pobres

tre 1987 e 1989), hepatita, diarreas e tuberculose, e casos de cegueira fluvial africana e de enfermidades de transmisión
sexual. Estas epidemias son máis graves
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A.conquista continúa. Van 500
anos de conquista, pero xa falta pouco. A
Araucanía dos Mapuches ou Araucanos e
a Patagonia caíron o século pasado. Neste foise rematando a conquista da Amazonia -no que vai de século extinguíronse
en Brasil 90 gurpos étnicos diferentes- e
xa non faltan máis ca algús cachiños dela,
desa Amazonia que tanto importa polo
.seu valor ecolóxico e os seus recursos xenéticos e tan pouco palas xentes que dende hai miles de anos souberon vivir dela
sen destragala. A "filosofía" dosconquistadores é a mesma que hai 500 anos: "os
indios teñen recursos (minarás, forestás,
enerxéticos, forza de traballo, etc.) que
nos interesan; as nosas armas son millares; apropiámonos deses recursos, palas
boas ou palas malas, e asunto acabado".
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12 DE OUTUBRO
participa canto pode do grupo de países
ricos que manexan os mercados internacionás pra continuar a enriquecerse a costa dos países pobres, forzándoos a asoballa-las súas minorías étnicas, esquilmalos seus ecosistemas e malvende-las súas riquezas. O ferro baratiño que ha chegar a España e outros países da CEE nos
vindeiros anos virá dun proxecto -o
Grande Carajás- que afecta a unha superficie de amazonia brasileira igual á das
penínsulas ibéri~a e itálica xuntas; pero
esto é só un exemplo. A conquista continúa, e o exploio que o motiva -e do quetodos saímos económicamente beneficiados- tamén.

(Ven da páxina anterior)

MUDAN OS TEMPOS
PERO NON AS VONTADES

O que sí é distinto€ o sistema de conquista. Os conquistadores de hoxe son moitas
veces grandes empresas, case sempre
multinacionás, protexidas por concesiós e
leis de expropiación dictadas moi lonxe "en
ben do progreso da nación", que case
nunca precisan botar mau das ''forzas de
seguridá" na súa invasión. (Anque tamén
perviven conquistadores máis enxebres,
coma os pistoleiros a soldo dos facendeiros ou os asasinos independentes que cobran unhas 5.000 ptas. por morto).
Tamén é distinto o reparto de responsabilidades. Antes os responsables eran o rei
e mailos conquistadores. Agora os responsables son os gobernantes, pero tamén os votantes que lles dan o poder; e
as multinacionás, pero tamén os que colaboran con elas, mercando os seus productos, formando parte da súa nómina ou
de calquera outra maneira.
Tan amplo é o reparto de r,esponsabilidades que chega deica aq uí. Que España

sexa o principal vendedor a Brasil do mercurio que está a contamina-los ríos e a
orixinar malformaciós conxénitas nas rexiós auríferas, que Hispanoil (agora Repsol-Exploración) tivese actividades nas
zonas máis sensibles· da Amazonia do

Ecuador, ou que se siga a importar caoba
talada ilegalmente en terras indíxenas e
reservas do Brasil (correspondendo máis
do 50% desa importación a Galicia), senda feitos importantes, non son o principal.
O máis importante é que o estado español

"Todo pobo ten dereito á súa existencia.
Todo pobo ten dereito ó respeto da súa
identidá Nacional e Cultural. Todo pobo
ten dereito á posuír pacíficametne o seu
territorio, e a volver a él en caso de expulsión". Estas e outras causas di a "Declaración Universal dos dereitos dos pobos indíxenas". 90 grupos étnicos extinguidos
en Brasil no que vai de século.
Mo só estaba, moi só está o poeta cando
di: "anqueas nosas·palabras sexan distintas ... ".+

A DESTRUCCIÓN DE INDIAS
E A COLONIZACIÓN DAS NACIÓNS EUROPEAS
FRANJSCO CARBALLO

solutas como nos ss. XIX-XX, séculas do
capitalismo industrial e financeiro . Forzada a estar na órbita da centralista e uniformizadora "Coroa "con centro en Castela e
logo dun estado de estrutura máis centralista ainda, Galiza sofre o acoso secular
en todos os níveis da sua vida, desde o
económico ao cultural.

Os acontecementos de 1492 non foron
unha casualidade; non constituen un menhir nas chaires desertas; son o cúmio de
intentos e viaxes na busca de rotas comerciais cara Oriente.
Cando un gran navegante e gran mitómano, don Cristovo Colón, arribaba ás illas
do Caribe, o proxecto político de Fernando e Isabel redondeaba a sua primeira
etapa: restabelecer a orde, prerrequisito
para o control económico e a competéncia
comercial do Mediterráneo e da costa
atlántica.
Como na penínsuJa ibérica, na grande
parte de Europa, as monarquias asumiron o papel de axentes económicos, e
as "coroas" convertéronse nas mediacións
para integrar diversos pavos, supeditando uns a outros, de acordo coas diversas
variábeis históricas. Os tres séculas da
"Monarquía Absoluta" condicionaron a
aparición dos estados-nación, no XIX. Galiza foi afectada concretamente por esta
coxuntura histórica . .
Entre as variábeis que influiron na supeditación duns pavos a outros, a que máis se
impuxo foi a económica, e a economía
dos tres séculas- XVI-XVIII- dependeu ante todo dos intercámbios comercais ultramariños. Aquel navegante irascíbel que
se atopou cos povos do Caribe, abriu a
era do "sistema mundial" e deulle a Isabel
e Fernando a chave da "modernización".
Esta estaba baseada en catro mecanismos, di Wallerstein, burocratización, monopolización, criación de lexitimidade e
homoxeneización.
Estes reis impuxeran, en 1480, na Gaiiza
a irmandade real (Santa Hermandad) que
utilizaba os xuizos sumarísimos; nomearann a F. de Acuña governador, dotado de
tropas e con poder para esixir servícios
militares dos nobres, criaran a Audiencia
e burocratizaroan o país. As armas convertí ronse en prumas, as revoltas en preitos. Os grandes nobres laicos fixéronse
cortesáns (orde de ir á corte, 1480) e o al- ·
to clero foi sustituído por outro de tora do
Reino, 1498.
Xustamente no ano 1492, Nebrija redactaba a gramática a impoñer para uniformizar a cultura; toda a burocrácia se homoxeneizaba. A lexitimidade cobrou caracteres "sagros": os reis conseguen do Papa o
títulos de "católicos", expulsan os xudeos,
tan que se vaian os musulmáns, crian a
Inquisición para vixiar os conversos. Todo

tan "lexítimo" como os poderes que arrancan a Roma para o domínio total das povoacións de América: son "padróns" e
apresentan candidatos para todos os bispados; nada se escapa ao seu poder.
A Monarquia Absoluta dos Reis Católicosdesde Isabel a Fernando VII- careceu de
programas económicos axeitados, coa excepcionalidade de Carlos 111, pero o monopólio económico fixouse no eixo Sevilla
(Cádiz)-Escorial e serviu para enriquecer
aos banqueiros europeus. O centro do
"sistema mundial" non se estabeleceu nos
reinos hispánicos, por iso a centralidade
da Monarquia Católica en Castela é unha
centralidade burocrática e cultural; non dinamiza o sector económico, semente pretende uniformizar as línguas e extirpar os
diferencialismos.

cesivas. Aqueles pavos que se opuxeron
aos cámbios das "coroas", como Catalunya,
vironse desposuidos das suas institucións e
privados do uso escolar da língua. O feito
catalán serveu para uniformar na mesma
desposesión a Galiza. As Monárquias Absolutas sentaron as condicións dos estados-nación do séculas XIX e XX.
A Revolución Francesa, 1789, deslixitima o
poder real, devolve ao povo o poder soberano, pero a clase burguesa, dona dos mecanismos económicos, mantén as macroformacións políticas e escamotea os dereitos soberanos aos pavos , por mais que
moitos destes os reivindiquen. Teme perder
os mercados porque, como P. Vilar afirma:
"o mercado é a escala na que a burguesia
aprende nacionalismo por primeira vez."

Nacionalismo e absolutismo non teñen naSe na península iberica foi Castela o centro
da en comun: aquel é a "aceitación dos
membros dun estado como cidadáns
cultural que dominou sobre os outros reinos, en Francia, na Gran Bretaña etc. paiguais, ao menos xurídicamente"; este é a
glorificación do Príncipe que cun pequeno
sou outro tanto. A Europa dos pavos que ao
longo da ldade Média forxaran a sua propia . grupo constitue o aparato do estado. Pero
fisonomia, sofre agora discriminacións sudurante o século XIX absolutistas e nacionalistas préstanse ideas até producir ese
híbrido do nacionalismo estatalista; un nacionalismo que nega uns pavos para engrandecer a outros. A confusión estaba
servida e segue na mente dos que son
mais absolutistas que democratas ou nacionalistas.

Se América é unha

colónia de
expoliacións, as
nacións sen estado en
Europa son
subsumidas polos
centros e teñen que
vivir das farangullas
dos amos

Mentres a colonización americana se apresenta sen disfraz, destrue as formas indíxenas sen nengun miramento, quere facer
daquel continente unha Nova España ou
unha "Nova Inglaterra", as paralelas "colonizacións mais minúsculas" das nacións
europeas sen estado operan disfarzadas.
Se América é unha colónia de expoliacións
sucesivas ao servício das metrópolis, as
nacións sen estado en Europa son subsumidas polos centros como semiperiférias
que teñen que vivir das farangullas da mesa dos amos. A sorte destas nacións europeas é tanto peor, segundo o seu centro
político coincida co económico ou sexa xa
por si mesmo dependente. En todo caso,
as coincidencias nas privacións une notabelmente a todas estas nacións submisas
aos estado-nación desde hai séculas. De
aí a sua capacidade de solidarizarse e unir
esforzos no cámbio de r~lacións para unha
"unidade europea" de iguais.
O V Centenário da arribada de Colón a
América non significa para moitas nacións
europeas un momento de enriquecemento
da sua colectividade, ao contrário, lembra
unha data de asoballamento da suas posibilidades, unha data de peche da sua dinámica cara formas de maduración cultural e política.
1

O mercantilismo, primeiro, e o capitalismo
despois, funcionaron de,sigualmente a
prol dos diversos pavos. E hora de reformular as relacións internacionais con
estados comuns ou própios, dentro de
macrocomunidades ou confederacións
nunha busca de igualdade, liberdade e
paz humanas.

No XIX a economia industrial pretendía
Galiza non ten por que interesarse en meprecisar de marcos maiores aos nacionais · dir a sua pequena participación como pare asi xustificaba a sumisión dunhas nate da coroa de Castela nos séculas da cocións ao estado edificado sobre a identifilonización americana, Galiza te que recucación con outra. A ideoloxia burguesa esperar a sua memória de nación abrigada a
forzouse por identificar nación e estado. e
unha submisión cultural e económica aos
logrou supeditar uns pavos a outros repecentros do poder, como a memória de patindo a situación do XVI-XVIII, pero con
vo emigrante e polo tanto solidário con tomoita máis capacidade de asimilación.
dos os que comparten situación parella:
pavos unidos na busca dunha liberación
Galiza é un dos paradigmas destas relaque lles devolva os seus signos de identicións tanto na época das Monarquias Abdade e o seu poder soberano.•
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·QDESMANTELAMENTO INDUSTRIAL
A fantasma da silicose galloupa de novo pala Fisterra

A venda de.Carburos

Metálicos, o último
naufráxio da Costa da Morte
• MANUEL VILAR

A venda da empresa
Carburos Metálicos ao
grupo empresarial que
dirixe o ex ministro Villar
Mir puxo en alerta a de por
si xa deprimida comarca
da Costa da Marte ante o
posíbel peche das
factorias dedicadas á
produción de
ferroaleacións. Carburos é
unha empresa oribdnária
de Cataluña que se
asentou a comezos do
século na panóq¡uia
cieenise de, 1Br1e.ns .. Desde,
aq¡uela ven domi'nandore
contaminando a ¡paiisax'e'
socia~: ne g1
ro é ou era o
fume q: e saía das suas
chaminés ooma negra é a
iroupa que visten moitas
mullie:res que perderon aos
seus homes pofa silicose,
pulmonía segundo a
empresa, mulleres ás que
Carburos trata de
contentar cunha cesta polo
Nadal.
1

Carburos non é só os catro tornos que ten en Brens, senón que
a poucos quilómetros, no concello de Dumbria, ten outra fábrica
e entre este concello e o de Mazaricos, no rio Xallas, ten catro
encaros e un máis no rio Grande
(Vimianzo), dedicados á produción eléctrica. Carburos posue
tamén fábricas neutros lugares
do país, en Sabón (Arteixo) e do
Estado: en Santander e en Cataluña e participacións importantes
nouras empresas, como as dedicadas á extracción de seixo, caso da canteira do Pico Sacro,
que saltou á fama no inverno pasado polo anegamento dunha
aba do monte.
Os noves compradores preten-·
den separar a produción de
enerxia eléctrica da sección de
ferroaleacións . A primeira é un
bocado moi apetitoso, a segunda
xa non tanto. Na oferta de compra parece que se propón subir
nun dobre o canon de enerxia,
co que a sección de ferroaleacións varia mermada a sua rendibilidade, polo que despois dun

"Hoxendia, o risco principal (da información económica) está nun
entreguismo excesivo, nunha auto-censura sen matices, no que
poderiamos chamar lixeireza compracente". O autor deste
comentário é José Garcfa Abad, editor de El Nuevo Lunes e de El
Siglo, que publica no CINco DIAS de 5 de Outubro (dentro dun
suplemento titulado Especial 4000, radiografia da crise, un artigo
titulado Momento crítico para a información económica. "Nun .
momento no que, derrubado o comunismo, o capitalismo precisa
máis que nunca do afeito compensador da opinión pública, o
xornalista debe extremar a sua sensibilidade por reducir todo o
posiíel as áreas escuras do mundo dos negócios. Hoxe, a
agresividade política dos nasos meios de difusión, contrasta cun
maior servilismo no terreo económico. Algo ten que ver neste
fenómeno a debilidade da empresa xornalística e algo tamén ten
que ver a irrupción de industriais e homes de finanzas na
propriedade de empresas de información".

Os mundos do presidente Menem

perí odo de tempo os novas
amos terian unha boa desculpa
para pechar ou lanzarlle o morto
á administración.

Máis de catrocentos
postas de traballo
perdidos
Case catrocentos postas de tra.ballo directos e moitos indirectos
vanse perder. Tan só se manterian uns trinta postas no sector
de produción de enerxia.
Pero este dado hai que emarcalo
no contexto sócio-laboral da comarca. Hai un ano pechou SICAR, outra empresa de Cée con
cincuenta traballadores, agora hai
uns dias que voltou abrir pero os
traballadores non se sabe de onde son e os barcos levan bandeira panameña. A piscifactoria de
Lires, tamén no mesmo concello
e que dá traballo a uns trinta empregados, está xa regulando ao

O valor do se~tor
eléctrico de
Carburos anda
polos 40 mil
millóns e os
compradores
van dar por el
uns 14 mil.

persoal. A outra gran empresa da
comarca, Caolins de Vimianzo,
parece que ten os dias contados
·e xa adebeda vários meses de
salário aos traballadores.
Detrás da electricidade que produce Carburos poden estar ben
FENOSA ou mesmo os bancos
Banasto e Santander, que nunha
venda a un terceiro gañarian
máis do dobre. Calcúlase que o
valor real do sector eléctrico de
Carburos anda polos 40 mil millóns de pesetas e que os compradores van dar por el uns 14
mil millóns. Haberia que subliñar
que as terras anegadas polos
encaros foron sempre mal, tarde,
pouco ou nada pagas. Cando o
último encero que levantou a finais dos anos oitenta pagou as
terras cando e como quixo e prometeu a curta suma de cinco millóns para adecentar o tramo final da canle vella do río , pela
que xa non pasa água, e que o
enxeñeiro e escritor Juan Benet
deixara chega de cascallos e lixo. Ainda hoxe os viciños están
a esperar a que limpen o rio.
Pero sempre hai uns que perden
e cutres que gañan, revonvértese en Ferrol pero non .en Cádiz.
Pódense pechar as fábricas de
Dumbria e de Cée, pero non a
de Santander. Hai dados que
apontan a isto: a semana pasada
un barco descarregou no peirao
de Brens, coma sempre, mineral
para as factorias, pero nesta
ocasión volveuno carregar e parteu rumbo ao Cantábrico. Parece
que se está a potenciar a factoria
de ferroaleacións sita en Cantábria. +

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

O Comité trata de 11 non politizar11
Mentres nas altas esferas se
talaba da venda, na comarca a
xente inquietábase polo seu futuro e pela falta de información
real. O comité de empresa caracterízase polo seu total secretismo, o que levou a vádos
traballadores a amasar o seu
descontento coa sua actuación.
Entre as decisións que'tomou o
comité destacan duas: non politizar o tema (?) e non dirixirse
aos partidos políticos. Contado,
o PSOE parece estar ben infor-

Os .amos
da información económica

mado e trata de levar a venda
de Carburos a un enfrentamento coa Xunta ·no que semella un
adianto da campaña pre-eleitoral. O PSOE através da sociedade NERIA (a vella ilusión mítica de Pepe Miñóns outra vez),
que, para algun, non é máis
que unha montaxe para lanzar
ao novo líder comarcal Pequeño Castro, alcalde de Dumbria,
non convocou aes alcaldes da
zona para talar do tema nen
deixou que os nacionalistas

apresentasen mocións nos concellos, "pois é politizar o asunto
e iso non convén". UGT, maioritária no comité de empresa,
pretendeu, pola sua banda,
desconvocar a folga e manifestación do Luns dia 5. Parte do
seu interese apareceu estar
centrado en que nos comunicad os non se fixese alusión ao
governo central, ainda que lego
en Santiago non o pudo evitar
que a xente aplaudise as críticas neste sentido.+

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

"Nazismo e marxismo son ideoloxismos que morreron ; son a
mesma causa" explica o presidente arxentino Carlos Menem á
xornalista Patrícia Grinberg na edición de finais do verán do
semanário EL PoR1EÑo de Bós Aires. "A diferéncia -precisa o
entrevistado- é que un é de ultra-esquerda e cutre de ultra-dereita.
Hai unha diferéncia de ubicación, se ternos canta desa definición
antipuada que ven da Asamblea francesa. Os ideoloxismos coma
o marxismo, o fascismo , o nazismo, o liberalismo á moda dos
fisiócratas, eses do home coma lobo para o home, xa non ten
vixéncia no mundo de hoxe. As probas son que o governo de
Franza e España están calificados coma ideolóxicamente á
esquerda pero no que se retire á acción de governo, a sua
tendéncia é liberal e puxeron en marcha un capitalismo
humanizado, dacordo coque di o Papa". A entrevistadora
pergunta ao líder peronista se os arxentinos non estarán xa no
Primeiro Mundo, se se taren decatado. "Irnos cara o Primeiro
Mundo -explica o presidente-. Pero aclaremos: estamos nun único
mundo. Hai un só mundo e irnos cara o que dentro del e chama
Primeiro Mundo". A xornalista quere saber se o Terceiro Mundo é
só o neme dunha canción de Fito Páez. "A realidade é que hai un
Terceiro Mundo, do que se falou moito estes anos; pero Terceiro
Mundo a partir da existéncia de dous anteriores. O que pasa é que
un deles desapareceu detrás do Primeiro Mundo. Daquela, xa non
hai razón para seguirmos talando de Terceiro Mundo".

A man de Franza na Alxéria
O primeiro ministro alxeriano Bela'id Abdesslam está a piques de
dar a coñecer un programa para sair da crise que combinará rigor
económico e xustiza social, segundo fontes do Governo. O diario
LE MoNDE de 19 de Setembro publica un traballo de Jacques de
·
Barrin sobre a
situación do pais
despois da grave
crise de verán.
Abdesslam denúncía
a actuación dunha
man extranxeira no
ataque ao aeroporto
de Alxer que custou
dez vidas en Agosto.
Houbera unha sonora
campaña na p'rensa
contra os inimigos de
ente e en especial
contra a Franza, da
que se di que "procura vinganza, conspira, non ten piedade e é
amiga dos barbudos". Mouloud Hamrouche, ex primer ministro e
membro da mesa nacional da FLN coida que o asunto central
(das conversas entre o Governo e os partidos, que comezaron o
21 do mes pasado) é a forma de acaso ao governo e como debe
funcionar o control popular do poder.

Ieltsin prepara a marea do mercado
A semana pasada Rusia comezou a emitir uns bonos polos que
cada cidadán recibe dez mil rublos (cinco mil pesetas) e no ano
vindeiro podarán cambialos por cartas ou metelos nun fondo
cooperativo para comprar accións de fábricas", explica o editorial
do Tlm NEw YoRK ~ de 6 de Outubro. Funcionará este plan que
o voceiro da direita do partido republicano califica de a máis ampla
e decisiva transformación social e económica desta xeneración?
"Ternos razóns para' nos preocupar -sinala o diário- porque miles
de millóns de rublos ilegais podarán se branquear na compra de
bonos. Con bonos e rublos poderán comprarse fábricas o que
pode favorecer a xente con información privilexiada, tanto se son
intereses rusos como extranxeiros. Mentres tanto, as fábricas
preparan os seus plans de privatización e asi que comecen as
subastas non haberá quen pare a marea en abalo do mercado".+
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DEPORTIVO-MADRID

O móbil político segue expresándose nos estádios

O 3-2 de Riazof non evitou a
proliferación de graves incidentes
tana -cando se sabia sobradamente a hora de chegada-, e
que tampouco foi quen de frear
os movimentos de Ultra-Sur,
nen sequer cando un grupo deles se dirixiu a mercar obxectos
contundentes.

•VÍTOR MIGUEZ

Enfrentamento con
transfondo político

o seu carácter extra-deportivo.
Os siareiros brancas portaban
Apesar da vitória deportivista por
insígnias de carácter fascista e
3 goles a 2 frente ao Real Madirixíanse aes transeuntes
O aspecto mais destacábel dos
drid, o pasado Sábado os inciincidentes repetidos ao longo de .-non unicamente seguidores
dentes entre afeizoados de amdo Deportivo- con berros de
toda a xornada palas imediabos os dous bandos e a policia
"... paletos ... terroristas ... no sois
cións da ensenada de Riazor foi
alcanzaron tintas de
e.spañoles", erguendo
auténtica gravidade.
o brazo con cada
Consecuéncia directa
proclama e portando
do abuso da forza fovestuário de carácter
ron as agresión que
militar. Mentres, os
este correspondente
seguidores de Riasofreu unha vez rezor-Blues queimaban
matado o encentro
bandeiras españolas
Concluído o encentro, este correspondente
que sen atender a nengunha explicación
por parte da Policia
-polo menos contapretendeu entrevistar a José Luís Blanco,
comezaron
unha
persecución
prolongada
sen motivo nengun
bilizáronse catre-,
delegado da comisión parlamentária de loidurante seta ou oito minutos. Na surpresique as xustificase.
portaban ikurriñas ou
ta contra a violéncia no deporte, quen
va e indiscriminada abordaxe das forzas
uníanse ao berro de
diante dos incidentes protagonizados por
da arde víronse involucradas persoas de
Os incidentes prolon"... fachas non ... esUltra Sur, abandonou o palco con 15 minudiversas
idades
que
non
facian
outra
cou.
g á ron se desde pripañoles a Madrid".
tos de antelación. Ante esta circunstáncia
sa
que
camiñar
tranquilamente
en
direcmeiras horas da maNo meio de todo o ·
o enviado de A Nasa Terra determinou perción ao centro da cidade.
M, cando dous autobalbordo ANT pudo
manecer no recinto un tempo prudencial,
cares fretados polo R.
atestiguar a presenpara tentar de realizar a entrevista previaDe nada serviu a nosa tentativa de diálogo,
Madrid C.F. desemza do comisionado
mente acordada. Senda imposíbel este obnen
amostra
dos
aparellos
de
traballo,
non
barcaban na Coruña
parlamentário contra
xectivo por mor da gravidade dos incidensenda para dar opción a diversos golpes,
a un grupo aproximaa violéncia, José
tes, abandonando o estádio 35 minutos
insultos
e
ás
tres
persecucións
posteriores
do de 120 rapaces da
Luís Blanco, quen no
despois, portando na man unha gravadora
ás que este correspondente se viu sometipeña Ultra-Sur que
meio dos cabezas rae un aparello de rádio.
do por parte da policia.
nada máis facer prepadas ollaba a cena
senza na cidade princunha cara difícil de
Cando este correspondente se dirixia alén
Dase a circunstáncia de que 24 horas descipiaron a provocar
descreber.
das imediacións do estádio, praticamente 1 pois a Policia argumentaba as medidas
ao vicindário medianvaleiras 45 minutos despois, foi abordado
post-partido na sua intención de protexer a
te consignas políticas
Todo isto acontecia
por unha grileira da Policia Nacional da
saída dos Ultra-Sur das imediacións do esque incitaban á vioindependentemente
que sairon aproximadamente 7 números
tádio de Riazor. •
léncia, convenientedun partido de fútbol
mente apoiados por L-------------------------------------------------------------------~ para o cal ainda faltadistintos obxectos
ban moitas horas, e
contundentes que
independentemente
portaban consigo naldas simpatias deporti,g un s casos e que
vas de cadaquén. A
neutros encarregávista dos acontecironse de mercar nas
mentos compre sublitendas da cidade
ñar que o número de
-tal e como acontebandeiras názis, esceu con vários bates
pañolas, bascas ou
de béisbol.
galegas superou con
creces ás do DeportiNeste senso, minuvo ou Real Madrid,
tos despois da apariconfirmándose máis
ción dos ultras puxéunha volta que o móronse de manifesto
bil dos enfrentamenpor unha parte a falta
tos tiña un tinte marde previsión policial
cadamente político,
e o carácter polf tico
detalle que confirma
do conflito que code novo a teoria que
mezaba a xermolar.
amostra como o estáNo primeiro aspecto
. dio de fútbol está a
destacou a inoperánsubstituir á manifestac i a da policia que
ción como forma de
nen sequer proibiu o
expresión das ideoloacceso dos autocaxias políticas máis rares á área metropolidicais.
•
XURXO LOBATO/VOZ NOTICIAS

r-------------------------------------------------------------------,
Agredido pola policia
o correspondente de A Nasa Terra

•VÍTOR MIGUEZ

• Alén do xa coñecido polos
leitores, o partido do pasado
Sábado foi frutífero en circunstáncias e anédotas. Asi,
falábase da completa información que os xornalistas
madrileños lle daban ao
evento; mais o que non se
comentou foi o seu "completo" coñecimento da realidade do país. E se non fíxense
no seguinte parágrafo publicado o pasado Sábado: "... y
es que cada rincón de La
Coruña respira a 'Depor'. La
conversaciones en los bares, en el puerto o en la Plaza del Obradoiro son monotemáticas ... ".

•Acontece que do partido falouse moito, pero só do que
estaba permitido. Por exemplo, , poucos se lembraron de
citar a Paco Vázquez e a sua
tozuda negativa para ampliar
o estádio. Semella que en
certos sítios a defensa de
"Don Francisco" move montañas; tanto é asi que en relación coa sua nova "espantada" do palco presidencial falouse de que estava sentado
nun
su posta
palco
municipal. Algun inxénuo
chegouse a perguntar "Como
un estádio tan pequeno ten •
tantos palcos? ... ".

'

AFICIÓN CORUÑESA 10, BARBÁRIE MADRILENA O
LINO llRAxE

Houbo dous partidos en Riazor; un o que se
produciu no campo e que tivo como resultado un 3-2 para os homes de Arsenio, e outro
o que tivo lugar nas gradas. O Deportivo da
Coruña deu un trunfo histórico á sua afición,
un trunfo que o afianza no pasto de líder, e
como era de agardar a cidade non fixo ouvidos xordos a esta vitória e botou-se á rua a
celebrala, con ledícia e non con agresividade. Porque se o resultado no terreo de xogo
foi favorábel ao Deportivo por un tanto, a goleada nas gradas en canto a comportamento
e educación entre ambas inchadas foi de
Afeizón Coruñesa 1O, Barbárie Madrileña O.
Queremos crer que o aficinado normal, médio, proletário, que acude aos encontros do
Real Madrid non é .o que o Sábado vimos
nas gradas de Riazor.
Os Ultra-Sur desprestíxian calquer clube coas suas cruces gamadas, as suas insígnias

neonázis, os seus saúdos pretorianos brazo
en alto, as suas consignas provocativas.
Por un momento crin estar nunha cidade alemá. Racismo, fascismo e brutalidade aunábanse nos berros dos Ultra Sur: "Maricas de
mierda" "Separatas payasos" "Os vamos a
matar". Non vos lembra esta linguaxe aquela
que usaron os que insultaban a don Miguel

Nen tan sequer animan.á
sua equipa coreando:
Madrid, Madrid!, senón
que berran: España,
España

de Unamuno, aqueles que berraban "Viva la
muerte"? Foi un 1o-o da toleráncia frente á
intransixéncia, dos libertários frente aos totalitários, da democrácia frente á ditadura.
Nen tan sequer animan á sua equipa coreando: Madrid, Madrid!, senón que berran: España, España. Como se eles tivesen a exclusividade sobre ese termo. E todos sabemos
quen paga a esta banda. Afortunadamente, a
festa vibrou en Riazor con tanta intensidade
que apagou a violéncia dos desestabilizadores. Os rapaces do Comando Foucellas, da
peña Obélix, o afeizoado en xeral , respostou
ás provocacións das bastas do Bernabeu
cantando e berrando: Depor; Galicia, Galicia!
Agardamas que os nasos Riazor Blues, sigan
senda sempre combativos pero ·simp.áticos,
que nunca se convirtan en macarras e delincuentes. Polo ben do Depor e do fútbol.•

• Por certo, os penosos
acontecimentos pre e post
partido encumiaron unha notícia que poucos ou ninguén
coñeceron, xa que aos nasos
ouvidos chegou a presenza
de catre membros da peña
Celtarras e·stiveron presentes no estádio. Lonxe do que
se poderia pensar conviviron
en paz e harmonia ces seguidores deportivistas. Pequeno
detalle este, pero que amostra que lonxe do que nos
queren facer crer até os mais
radicais siareiros do país se
soportan cando as circunstáncias asi o aconsellan.

• Ninguén o dixo, pero tremendo foi o escándalo producido en Cuba por mor da
auséncia das figuras atléticas
norte-americanas na recente
Copa do Mundo celebrada na
illa. Entre outros na selección
iánqui estiveron ausentes
Carl Lewis, Mike Marsh
-campión olímpico dos 200
m.- ou Leroy Burrell -recordista mundial dos 100 m.
Segundo os dirixentes deportivos dos EE.UU. non ten
senso talar de boicote dado
que a surprendente auséncia
destas tres figuras debeuse a
problemas de cansáncio.

• Quen realmente ten problemas de cansáncio, neste caso mental é Bobby Fischer,
ex campión mundial de xadrez e actual candidato a record ista mundial en desviacións neuróticas. A última delas revelou que as recoñecidas tendéncias misóxinas
deste xogador evolucionan a
piar; asi, Fischer declaraba o
pasado Luns que "... a inferioridade xadrecística da muller
é innata ... ".•
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A crítica dos.nacionalistas é independente dos actuais -litfxi os poi a marca

_

·O BNG acusa á Xunta de falsedade, prevaricación e
suborno na constitución •de Xacobeo-93 .
ca,s eran de X:úlia Taboada até , das irregularidades -da XWlta",
dia seguincorno afirmarían
Febreiro de 1992 e non da Xunta, e que logo se simu~o.u w1 1e, 7 de Outubrc ·os parJamentáO-debate sobre os símbolos-do Xacobeo-93 no
contr.ato de escritura de compra, · rios nacio11alistas nunha ·rolda
Parlam-ento .propiciou que BNG apreséntase graves
de prensa. ·
por un prezo ?imulado de pouco
criticas-c9ntr~· a Xunta de Gal iza, acusando ao
.
máfs dun mülón de pesetas. De
Sobre os i"ncidentes acorridos no
aí as acusacións de falsedade
O seu razoamento basicamente
responsábeJ da Consellaria de Relacións lnstitucionais
Parlamento o BNG quéixase ·da
docume·111a1, prevaricación e coé o seguinte: o Decreto 61 /1991
-de "falsedade en documento público, prevaricación.e
terxiversación a que continuamichura.
da Xunta afirma que as marcas
suborno". A atitude do Presid.0nte do Parlamento, .
. mente está sometida a sua ~c~
e demais símbolos rexistados
tuación e, concretamente, neste
. Vitorino Núñez cortando o debat~, propiciaria un
O verdadeiro interese
son · de titularidade da Xun-ta,
caso e neutros parecidos (xa é a
pero Xúlia Taboada vendeullos
altercado parlamentário no que os princ1pais
cuarta vez que Conde Roa insulb
BNG ·considefa· que Vítorino
.
logo
a
esta
instittJción
·o
13
de
protagonistas foron o direitista Conde Roa o·
ta pública e notoriamen~e a BeiNúñez, maniatado polo PP, está
F~bre_iro de 1992, segundo un . nacion~lista X. M. Beiras~
·
ras na Cámara}, "nunca aparea capar_o Parlamento (xa antes
ha e?cr-itura pública notariaL Asi
cen como desencadenantes dos
de novo regulamento que preque, eu ben hqi falsedade no
A comparecéncia c:!o Cor-1sellei- . · ha gran polémica, sobretodo ao
altercados os insultos que saen
primeiro · qocumento público , tenden impar) de aí ~ue cortase
negarse Vitoríno Núñez a un
ro de· Helacións !nsfüucionais,
continuamente desde as bancapois a,s marcas eran de Xúlia -. o debate que logo $eria recolliturno .de réplica por parte dos . T(:lboad~, ou mercoullas logo a
Vítor M .. Vázc;¡uez Portome.ñe,
da~ do PP, apresentándoo como
do pola maioria dos meios como
no Parlamento para explicar a . gn~pos da oposición, que todos · ·quen non era proprietária das -defensa dun P.~rticu!ar que insse "fose unha agresión mútua,
re.clamaban.
. . . . .
constitución da sociedade Xacando a mesma palabra agrecrebeu esas marcas, "can.do en
marcas.
.
.·
.
cobeo-93 e p~rteAenza das sión Indica que hai unha parte
. absoluto foi esa: a intención do
As · acLJsacións dÓ_BNG fo ron .o .~NG · CQn$i(:Jera que· as marmarcas_e símbolos· desatou 'unprovocante".•
BNG, senón o esclarecimento
pa,rticularmente duras contra a
Xunta. A formación nacionalista
considera que existe !'falsedade
en -documento público e tamén
prevaricación e suborno".
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de enfermida~
dés de transmi~
· siÓ.n sexual,_a
cirurxia de· cataratas, o-· control da transmisión do virus da

B;\BROS Dms

aos níveis superiores máis do 20% das
.mentadas. soeventuais demandas que se calculan cociedades, eivamo susceptíbeis dunha atención mais sodas por outro tifisticada! Moi lonxe andamos diso, e ben
po de problecert9 é que habemos seguir lonxe .... ! ·
mas qu~ teñen
a sua orixe na
O que fica aquí expresado non é máis que
própria vontade
Nestes tempos nos que a avalia<;ión ·ecounha persoal opinión, nada orixinal por ~r
do indivíduo e
nómica penetra en todos os eidos da vida
imuno-deficién~
to, e si coincidente eoa dos organismos inno xeito de vida
e nos que o economicismo --:-e ainda o
cia
humana
ternacionais que recomendan aquelas ace de desenvolmercantilismo máis duro- volven gañar ·(VIH) polo simcións que mellar poden achegarnos ao idevimento eleito.
adeptc:is, ben se pode argumentar que, na
ples uso de
al da Saúde para todos, ainda que xa non
O próprio mocomparación custo/benefício, sai máis ba- · prnservativos,
sexa para o ano 2000 ... Trátase esta refledelo vital da
rata untia planificaQión das intervencjóns
e a imunizacióri
xión dun conxunto de ideas que alguén deopuléncia, que
en saúde dirixida á prevención que aq1,1ela
contra a hepatiberia recoller e aplicar á xestión racional de
xera máis do
Q!Jtra que tenda prindpalmente á curación.
te B. como acANX? IGLESIAS
75% dos procalquer sistema de saúde, para deixar de
ciórí preventiva
lsto non é unha afirmación·demagóxica ou
ser sistema de enfermidade, independenteblemas de saúde con raíz medio-ambiende circunstáncias, mália que calquªr polítido cancro prim~rio de fígado e da cirrose
mente da ideoloxia -ainda que provabeltal e condutal, tense inventado o gran siscoque se estime e da cor que sexa, encha
hepática. Neste último caso, as interven mente non dos intereses en xogo- que en
tema sanitário basago na suposta curación
su~ q9ca sempre QO termo prevención, e
ci9ns feitas pola OM? desde hai vários
cada momento ocupe o poder político.
e gue absorbe para si a maioria dos orzangn obstante, deseguido, os investimentos
anos na Ctlina e en Africa -=-0nc;te o hementos (máis do 75% no último ano no Esmáis altos vaian dirixidos xustamente ao
patoma primárie amostra ~s maiorf;s taQuero pensar que ainda estamos a tempo
tado e$pañol dedi(;ado á atención hospitacontrário: Ao puramente asistencial:
- xas de incidéncia e de mortalidade- tede arranxar a nosa casa, tan necesitada
lar). Menos do 20% do investimento en
•
ñen demosntrado a eficácia desta vacina
de apaños e de cartas sobretodo, e á vez
atenci(>n primária de $aúde (APS), a cal
Un organismo nada sospeitoso, o Banco
anti-hepatítica
aSi$tíndose X~ a c;erta
de axudar aos irmáns dos países en dedebe ser o alicerce fundamental, non só
Mundial, veri de encarregar unha série de
diminución, ainda que p~seniñamente,
senvolvimento a non cometer os mesmos
coa sua función asistencial médica, senón
estL,1dos s_obre m?is de vintecatro doenzas
deste tipo de cancro.
erras. E, por suposto, a pór o naso grao
a principalmente, coa dirixida á promoción
nos países en desenvolvimento. Tense
da saúde e á prevención da enfermidade.
de area para conseguir que as próximas
confirmado neles a prioridade das interPolo contrário, o custo por ano de vida satormentas do deserto sexan as provocavencións en saúde p~blica que fag~n mena gañado para un númejro de enfermida- · Nada novo desde Alma-Ata e a estratéxia
das polos ventas ou palas máquinas da
voluntarista da OMS.
drar a expectativa de vida da infáncia. Ta,,
des do adulto é moi alto, máis de 1.000 dócooperación internacional para o desenmén descobren que as intervencións para · lares USA: A cirurxia de "bypass" corqnávo l vim e nto. Desenvolvimento que, no
É por iso, que cada vez que escoito pedice rtos principais problemas de sáude
rio, a re-trnplantación valvular en doeznas
mento de certos alcaldes, deputados, conmais acaído dos sentidos, non debe ser
-vellos e novos=- dos adultos teñen
reumáticas cardíacas, a atención aos. enmáis, nen menos, que o "paso dunha fase
sell~iros ou líderes sociais diversos, para
compárábeis índiQes cu$to/benefício,
termos hipertensos ou a prestada aos do~
de vida menos humana a outra fase de vique se decida a criación de novos centros
mais, coa avantaxe para ¡:¡s aetuacións
entes de cancro terminal de pulmón, fígada máis humana", e cuxo obxectivo é a
sobre os problemas infantis, de que se
do, esófago e estómago. Ainda algo tan
hospital~res por exemplo, bótome a tre1
satisfacción das necesidades fundamenm~r! De naaa vale que os organismos ingañan máis anos de vida.
humanamente exixíbel como o control da.
ternacionais teñan díto unha e mil vezes o
dor nos enfeFmos de cancro ten un
tais de ''todo home e de todos os homes".
inadecuados que son e o inoperantes que
Nesta conceición, é doada comprobarmos
cusjio/benefícia parª os adultos (150$) seNeste $entido, comJ:>re ter conta de que as
a diferéncia co simples crecimetno económellante ao das intervencións para rebairesultan os "monstros xeradores de máis
intervencións sobre a sobrevivéncia infantil
xar a mortalidade maternal a meio do estamico, ao incluir ademais, en contraste con
enfermidade", ou qando menos criadores
incluen as imunizacións básicas, a criación
belecimento de servizos de atención matereste último, a distribución equitativa dos
da "necesidade de se notar enfermo": Por
de sistemas de atención pre-n~tal e ao parnal, ou parello tamén áo das campañas p~
ingresos do país, a calidade adecuada de
acima das 400 camas, todo eentro $ imato, a suplementación de vitamina A en preblicas preventiv¡:¡s de doenzas cárido-vasvención da cegueira, as mellaras na hixie.,
nexábel e anti-económico. En lugar de
vida, e do ambiente no ~ue esta discorre, o
culares, ou equivalente ao
ben-estar soeipl, e a participación de toda
atallar as causas da situane doméstica (subministro de agua potábel
a povo~.ción ria vid9 social sen nengunha
e a eliminación das su~as), a terápia de reda c9nduta a s~guir frente
ción de sáúde, vólv~rise,
aos diabéticos insulinq-deexclusión. Todo un jdeé~I para calquer sohidratación oral contra as doenzas diarreiunha e o~trq vez, rnanter
pendentes.
oiedade por moi '1enferrna'' que poda estar
cas eri ambientes de alta moralidade, e as
na
ignoráncia
aos
terápias antibióticas para as infeecións res-e a nasa semella ter entrado nun non
cidadáns. O único probleEstes feítos deberían facermoi bon camiñcr- ainda que o obxeetivo
ma semella ser o das listas
piratórias agudas. l=ste conxunto de medide espera, xeradas.-e manse considere (como non!) utópjco.
das Sl!pón un custo por ano de vida sana· nos reflexion~r: Non para
tomar decisións drásticas e
tidas polo próprio sistema,
gañado que vai dos 5 aos 50 dc51are$ USA.
a comparación e por µn nível primário que, Que teria sido da humanidade sen a utotalvez in-humanas, mais si ·
para decidir prioridades á
pía? Ao mellar é ainda posíb~I agardar inPor ese prezo, podemos considerar tamoi honrosas exc~p
custo/berteficio, con
hora das intervencións en
mén algun tipo de accións sobr a saúde
ció ns, 11on serve ¡;>ara a . xenuamente que os <;leserto? atormentasaúde, e polo tanto dos indos adultos que resultan claramente rensai rnáis barata á sua básica misión de man- dos non coñezan máis tormentas ... e non
vest i me nt os. Xa non só
díbeis: as campañas anti-tabáquicas e o
só os .de a,rea podan mudar a verxeis ... !
te r sana á povoación e,
prevención que c~ndo non far posíbel ese 01.Je así sexa,. •
nos países subdesenvolviincremento dQs impostas sabre o tabaco,
dos senón tamén, e sobreo achádego pasivo de easos de tubercuideal, actuar de verdadeiro
XOAN M. ~ARROS Dios é Prpfesor de Medicina da
á curación".
Universidade de Santiago
todo nas nasas sobre-(!lilose e a sua quimioterápia, a detección
filtro e non deixar pasar
·É abraiante que a poucos anos .d.o sé<;:u!o.
a h1,1ryianidade sjga sen .tjar resposta
a situacións claramente simples de ser resoLtos se nouber vontade política, talando
en prata,, de facelo.
·
•
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CANDO BEBAS,
NON O ESQUEZAS.
O alcohol é unha droga.! O alcohol é unha substancia que polos seus efectos
sobre o organismo, e en concreto sobre o cerebro, reúne tódalas características
para ser considerada como unha droga máis, o mesmo ca outras drogas legais
como o tabaco ou outras ilegais como a heroína, a cocaína, etc. En contra do que
puidese parecer, neste caso a. legalidade da substancia non garda ningunha
relación co seu perigo para a saúde. O mesmo ca outras drogas o alcohol é un
tóxico que pode causar dependencia física e psíquica.
1

.

·....

CONSICVINCIAI

:

....

O abuso no consumo de bebidas alcoholicas pode traer como consecuencia o alcoholismo. É esta
unha enfermidade que padecen moitas persoas no noso país, con graves consecuencias individuais,
familiares, sociais, laborais, etc. Os efectos do .alcohol condicionan a aparición de múltiples
trastornos para a saúde, sendo, xuntamente co tabaquismo, unha das primeiras causas de
mortalidade, participando directamente no orixe dun ·gran número de accidentes de tráfico e
laborais, cirrosa hepática, diferentes tipos de cancro, etc. É moi importante salienta-lo papel do
consumo de bebidas alcohólicas por parte de mulleres embarazadas na aparición de trastornos para
a saúde dos seus tillos (baixo peso, malformacións, retraso no desenvolvemento de tódolos niveis, etc.).

Moderá-lo consumo de alcohol é investir en calidade e cantidade de vida.
E recorda, se bebes non conduzas.

CONSELLERIA DE SANIDADE

GALIZA EMUNDO
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ARQUITECTURA ESOCIEDADE

Aldo-Rossi,
·arquitectura integrada
para despois do átomo
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O Museu do Mar de Alcabre, na ria de Vigo, será a
primeira obra de Aldo Rossi na Galiza, un pa'I
extensamente influido polo seu ensino a partir do
Seminário Internacional de Arquitectura en
Compostela (SIAC) no ano 76. O SIAC abrira camiño
dentro do Estado a unha arquitectura baseada na
análise do território e do contexto físico e cultural, a
partir da teorización de Rossi en Arquitectura da
Cidade. O arquitecto italiano fala nesta entrevista
dunha nova arquitectura con recuperación de materiais
de calidade para un tempo post-atómico.
ANXO IGLESIAS

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

César Portela
1

A de Rossi é unha visión da arquitectura vencellada ao povo'

César Portela orgaizara con Aldo
Rossi o congreso do SIAC que
trouxo unha importante inflexión
á arquitectura dos 80. Agora elabora con el o proxecto do Museu
do mar de Vigo, por encarga da
Dirección Xeral do Património.

Como será o Museu do Mar?

dornas non desapareceron porque é o mellor instrumento para ir
a pescar a curta distáncia.

Que influéncia tivo a teorización de Rossi sobre a arquitectura galega?
A importáncia de Rossi é que foi
. o primeiro que falou de certas
cousas despois do periodo de
posguerra, que ten moito que ver
co cine neo-realista -italiano, unha
visión da arquitectura moi vencellada á xente e por riba da grandielocuéncia dos monu-mentos fascistas. A arquitectura ao servício
das clases populares. Rossi foi o
primeiro que falou no mundo de
como os cámbios tipolóxicos
arruinan á cidade. O SIAC foi moi
importante non só a nível de Galiza senón porque nos fixo ver a arquitectura cun senso máis amplo;
como parte dun proceso ininterrompido de construcción do território. Foi a primeira vez que- se
plantexou a arquitectura da cidade cun carácter tan explícito.

O plantexamento do museu é levar a cabo a teoria de cidade
análoga. Irnos facer unha cousa
analóxica co que existe ali en Alcabre, modificar unhas bases industriais para criar unha cidade nave na que se aloxe o museu. A
idea que ternos os dous neste
asunto é facer algo vivo. Hai causas que é imprescindibel gardar
nun museu, porque se poden derramar ou perder. Polo demais, un
museu pode ser o máis vivo, non
un cemitério da memória como di
Aldo Rossi. Pola contra para que
sirva para ensinar e dinamizar,
non como un resume e sustitución
da realidade. Parece que a parte
máis importante do museu é que
as Barcas e os mariñeiros estean
funcionando .ali mesmo. Non será
É unha teoria que parece penun depósito senón como unha
sada para Galiza.
cousa viva, que serva para tomar
conciéncia da importáncia que ten · Na Galiza prácticamente non hai
o mar na Galiza. Non é tanto o
metro cadrado de natureza primimuseu como a xente de aqui. As
xénia senón que está todo cons-

truido polo home. Ese conceito de
arquitectura do território vai moito
máis alá da ~rquitectura da cidade fragmentada. Ese senso que
tiñan os clásicos ainda que non o
explicasen. Doutra parte, vemos
que os pos-modernos e de-constructivistas despreciaron a construcción pero é a base da arquitectura coma a linguaxe é a base
da escritura. Históricamente, por
riba de prexuícios e de modas, os
edifícios-que perduran sop os que
están ben construidos. E aquelo
de Marco Polo que lle descrebe a
ponte ao emperador e este per'gúnfalle "daquela por que me talas das pedras?". "Porque sen pedras non se edifica o arco".•

•G.LUCADETENA

Desde o Seminário Internacional de Arquitectura Contemporánea (SIAC}, celebrado en
Compostela no 76, a especulación foi ben máis poderosa ca
a defensa das tipoloxías arquitectónicas que ali se propugnaba.
Pero polo que estou a ver e polo que falo con amigos arquitectos de toda Europa, parece que
este momento é mellar que o de
hai dez anos. A xente entende
que as cidades van perdendo a
tradición e hai unha reacción
- popular. E tamén unha nova atitude nos mesmos especuladores porque empezan a COíl)prender que a construcción de
calidade ruin non se vende. Al. go está a cambiar e comezo a
ser optimista. O mao xa non se

'Posmodernos e deconstrutitivistas
despreciaron a construción
pero é a base da arquitectura coma a
linguaxe é a base da escritura".
Obra de CESAR PoRTELA relacionada
co mar:
Marco da Lonxa de Bueu, a casa de Cultura
de Ribeira en Cangas, o faro de Ponta Nariga e a Ponte Azuma en Shinminato, Xapón
e Ó proxecto de escola de Bellas Artes de
Cidade Bolívar, na beira do Orinoco.

~------------------------------------------------------------------------~------~

vende tan ben na Franza e menos en ltália. En Berlin, os próprios especuladores están a

chamar aos mellores arquitec tos porque saben que o que
eles fagan vaise vender mellor.

Cal foi a influéncla do conceito
de arquitectura análoga que defendera no SIAC
O conceito de cidade análoga foi
en certo senso precursor da reali dade de hoxe. Non é o momento
dunha arquitectura realista , do
pais, da tradición; pero en certa
medida hai unha nova arquitectura
que non é un international styfe,
senon unha visión máis internacional. Os mellares arquitectos de
Xapón, Alemaña, Italia e Norteamérica amasan algo novo, nunha
mixtura de tradicións diferentes
dentro dunha semellanza. Acabo
de facer unha cenografia para a
Electra en Sicilia, en Taormina, e
un crítico dixo que é unha arquitectura post-atómica.

A internacional rossiana
Non lle pasa hoxe aos estilos algo semellante á diversidade
universal dos anúncios da marca Benetton, que de feito é só
unha uniformación universal
baixo unha mesma marca?
Eu aborrezo esa publicidade e todo o que representa. Poria mellor
outro parangón. Fixémonos no
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Palladium do Véneto durante o
Renacemento. É un fenómeno do
Véneto, pero tamén un estilo en
Rusia, en Norteamérica, en Inglaterra e na Franza. Trátase dunha
visión pegada a unha tradición
concreta pero que se converte
nunha grande arquitectura europea. Chega un momento no que
non se pode dicer se a obra de
Adams ou Neill son mellar.es no
estilo Palladium. Hoxe califican
moitos proxectos de rossianos,
pero como no Renacemento os
mellores rossianos están no Xapón ou en Norteamérica, cun estilo preciso e nunha cultura própria.

'Nas cidades ternos
o problema dos
centros históricos.
Nalgunhas é case
mellor convertilos en
museus".

Desde o tempo do SIAC, como
ve a conservación das tipoloxias arquitectónicas da Galiza?

Non pasa algo semellante co
post-moderno?
Eu dou clases en Norteamérica e
coido que o post-modern non ten
traducción. Desde logo, non lla vexo ao italiano nen ao francés. Eu
coido que só se pode dicer postmodern. Non teria sentido nengun
que sentísemos complexo de fidelidade con esta tendéncia. En Italia, Fráncia ou España tivemos o
problema do realismo socialista,
da tradición, do realismo do cine.
Contamos con nemes sobranceiros como poden ser os de Passolini ou Buñuel, que fixeron cantas
co pasado, coa tradición. O fenómeno do post-modern é coma o
Campari, que é de Milano. Ali tomámolo ben frio, sen nada. Exportámolo a Norteamérica e ali queren mellar tomalo con xelo e limón. Agora re-importámolo deste
xeito, pero é o mesmo Camparí,
. non cambiou nada. lsto se pode
aplicar sobre todo á arquitectura
moderna francesa.

Hoxe vemos que os materiais
novos e o diálogo coas correntes de arquitectura de todo o
mundo son as que mellor facilitan o progreso cara ao futuro da
arquitectura tradicional?
Completamente dacordo. En Norteamérica as últimas torres de rañaceos usan mármore de Garrara
ou granito de Italia. Do Porriño?
Claro, ta01én o granito do Porriño.
Os constructores queren mellar astes materiais ca a fibra de carbón,
plástico ou concreto. Coido que en
certo senso o fracaso da arquitectura modernista (non moderna) do
international style está mesmo nos
estilos de enxeñeria, nos materiais
que na arquitectura dos anos 60.
Toda a arquitectura dos anos 60
esfarelouse; era plástico; non era
nada: un soño político, pura propaganda do sistema. E nada durou
porque era dunha febleza e dunha

'Hai unha nova
atitude nos mesmos
especuladores
porque empezan a
comprender que a
construción de
calidade ruin non se
suporta

so que hai. .. Nas cid ad es ternos o
problema dos centros históricos.
Nalgunhas cidades é case mellar
convertilos en museus, como é o
caso de Venecia. Que se pode facer cunha cidade asi? O mellor é
pechala e pedir aos turistas que
paguen billete. As ideas dos políticos sobre Venecia son a cada
pior. A proposta de resolver o Arsenal cunha fómula de fauburg, de
arrabal, que fixeran os socialistas,
para min é e a pior.

precariedade extrema. Agora, os
edifícios de Nova lorque fanse en
granito. Desde o ponto de vista especulativo é máis lóxico porque se
vende mellar a calidade.

Se lembro ben, hai anos tiña unha actitude crítica sobre os museus. Na sua teorización procuraba a integración de todos os
elementos tradicionais, dentro
do contexto físico e cultural. Pero agora volve a Galiza a facer
un museu.
Estou a facer tres museus. Un moi
importante en Holanda, un na
Franza e o Museu do Mar de Vigo,
con César Portela. Entendo o museu coma un lugar aberto, de cultura , pedagóxico, de formación.
Hoxe pode ser un ponto ao estilo
dunha casa de cultura cunha tradición especial; non me parece que
haxa contradicción.

Non me parece que a Galiza sexa
un caso especial de degradación
arquitectónica. Non coñezo ben o
caso. Pero onte a mañá estiven
en Compostela e non me parece
que o casco antigo perdese o seu
carácter, ainda que os arrabaldos
si. Aqui en Vigo os suburbios estan moi mal, pero non teño recordo desta cidade antes. Tal vez o
máis degradado da península sexa Catalunya e Levante, o mesmo
que certas partes de lugoslávia e
Grécia. O Sul sempre é máis atacado polo turismo e perde antes a
sua identidade. Aqui non sinto especialmente esa decadéncia, tal
vez porque me gasta moito o mar
e a ria. Vigo está mal pero os edifícios piares son de hai dez, quince anos.+
Obra de ALoo Ross1 relacionada co mar:
Picolo Teatro di Mondo de Venecia, que
vai amarrando en barrios das cidades; do
Teatro do Faro, na costa de Toronto; o Hotel Oceano de Chikura en Xapón e o City
Center de Kuala Lumpur en Malaisia.

O cemitério dialéctico
Observamos que moitos elementos da cultura mariñeira están a morrer á nosa vista. Levalos a un museu pode non ser
salvación senón enterrramento.
Acaso pasa o mesmo que coa
conservación dos centros históricos.
O museu pode ser un elemento
dialéctico. Por exemplo a boa pintura moderna está mellar no museu. Se non se fai asi, un museu
pode ser un cemitério, e nós non
queremos tal cousa. Claro que un
cemitério tamén é un elemento
dialéctico. De !eito o máis podero-

REFLEXIÓNS ·
SOBRE ROSSI E A GALIZA
PIAcmo LlzANcos
A obra de Rossi pasará --pasou xa- á história da arquitectura por ser o
primeiro arquitecto que se enfrentou ás forzas e ás regras asoballantes
da técnica e da macroeconomia da nova orde mundial. A sua reación neorracionalista, que encabezou un movemento denominado en Italia La
Tendenza, significou un retorno ás preocupacións dos movimentos racio_
nalistas anteriores á segunda guerra mundial.
·
No seu primeiro manifesto, La arquitectura della cíttá (1966) , Rossi estabelece que ainda que as necesidades cotidians:is deban ser resaltas a
forma non ten por que seguirá función, rachando asi cun dogma que tras
de catre décadas de aplicación (e
interpretacións) provocara a anomia e mesmo a destrucción da arquitectura máis recente e con eta
a da paisaxe tanto urbana como
rural na que se construía. En contraposición a unha racionalidade
que diseccionando todo feito cultural absorbíao tras a sua deturpación Rossi estableceu a autonomia
da arquitectura a respecto da tecnoloxia e das utopias asentando a .
sua obra en base a elementos obtidos da história da arquitectura.

'Dezase1s. anos

despois, Rossi
encóntrase un
país que
politicamente está
reconstruido ao
tempo que
des true
velozmente a sua
identidade
paisaxística,
arquitectónica e
urbanístic.a".

O abandono da fé cega no progreso e a necesidade de retomar as tipoloxí as edificatórias tradicionais
foron transmitidas por Aldo Rossi á
sociedade galega en outubro de
1976 co gallo da celebración en
Santiago do 1 Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela.
neste encontro que xuntara ao
máis destacado da arquitectura
mundial -Braghieri, Reichlin,
Reinhart, Vitale, Siza, Gandelsonas, Aymonino, Kleihues, Peña
Ganchegui, Stirling, Ungers, etccos arquitectos galegas, Rossi invitou aos profisionais -xa na lección
inaugural, xa durante o desenvolvemento do encentro-- afrontar con compromiso o estudo analítico dopaís, das suas cidades, das suas xentes, con todas as implicacións históricas e formais que isto conlevase.
''Ternos que comprometernos coa realidade a este novo realismo pode
xurdir só do contacto ca povo, das esixéncias de transformación da sociedade". Desta contundente atitude de Rossi ante o feito arquitectónico acusaron recibo moitos profisionais galegas até daquela quizais excesivamente alonxados da realidade do seu país.

'Estiven en
Compostela e non
me parece que o
casco antigo
perdese o seu
carácter".

Hoxe, dezaseis anos despois daquel encentro, Rossi ten a oportunidade
de intervir arquitectonicamente na Galiza. E encóntrase un país moi distinto, un país que politicamente está reconstruindo a sua identidade ao
mesmo tempo que está a destruir velozmente a sua identidade paisaxística, arquitectónica e urbanística.
As ensinanzas de Rossi e as conclusións do Seminário foron deturpándose para os máis co devir do tempo. Uns cairon no que xa o italiano advertira: na doada repetición irreflexiva e cómoda de.tipoloxias pretéritas,
transformando a arquitectura contemporánea nun absurdo xogo folclorista. Outros esqueceron todo principio teórico en aras dunha práctica profesional -;-sexa de iniciativa Pública ou privada- que cada vez máis demanda solucións arquitectónicas rápidas, económicas e non-culturaís. •

Fascismo
en Ponteareas

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Hai agora perto de un mes e médio que o alcalde de Ponteareas
editaba un bando no que ordenaba que todos aqueles carteis, taboleiros e demais instrumentos
de información que na vila se colocaran, deberian ser retirados
de non ter a autorización do
mandatário local. Este bando
non viña ser máis que a resposta
de Castro Álvarez a todo o movimento organizado e opositor ao
réxime que este personaxe tenta
impar nestas terras do Condado.

"A miña maior
satisfación é facer
feUces aos demais",
sinala Alfonso
Armada Comin,
Marqués de Santa
Cruz, e un dos máis
destacados militares
golpistas
participantes no 23-F,
nunha xenerosa
entrevista publicada
por El Correo Gallego
o 19 de Setembro. O
xeneral de división,
alcumado na trama
dos sublevados co
nome de Elefante
Branco, resume a sua ,.
atitude ante a vida:
"Eu non busco ser querido, o que me
gusta éter .amigos e

~

O xa coñecido tema das desp~
tas do alcalde cos ecoloxistas de
ADENCO é posíbelmente o
· factor que hoxe
máis dano lle Aliberdadede
está a producir expresión
ao alcalde de
p o n t e a r e a s . segue aser
Castro Álvarez, unha
unha persoa de
.. d'
.,
todos coñecida re1vm 1cac1on
pola sua partici- plenamente .
pación máis que vixente neste
activa na ditadura, non pode concello.
aturar a estes
"niñatos sin categoría", quen lle está a destapar
moitas das irregularidades que
este político corrupto está a acometer. O alcalde de Ponteareas,
fósil vivente doutros tempos, non
supo porse á altura das circunstáncias. Ponteareas segue a viver na dítadura. A liberdade de
expresión segue a ser unha reivindicación plenamente vixente
neste concello, até o ponto de
despregar unha pancarta con
esa reivindicación como fixeron
nos pasados dias "lrmanciños da
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fala", unha organización xuvenil
presente na loita polos direitos
dos cidadáns ·frente ao sistema
estabelecido neste concello.

para o que dispón de todos os
meios, sexan legais ou ilegais
(bandos, carteis , todo tipo de documentos, rádio , televisión ,... ) e
por outra banda está o que os
Resumindo a situación a nível in- · ecoloxistas de ADENCO, o que
BNG, o que "Os irmanciños " ...
formativo, en Ponteareas tiramos
esta conclusiór¡: por un lado· está
queren dicer, para o que os meios
dos que dispón o concello son
o que Castro Alvarez quer dicer,
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

Nome .................................... Apelidos ............................. :.......................... :... .
Enderezo ..........................................................................................................
Teléfono .......·.......................... Povoación ......................................................... .
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A información que paga a pena ter

En resumo, o caso de Ponteareas é un caso aparte , probablemente o máis apartado de cantos
existen hoxe. Mentres, nós continuamos na loita, unha loita á que
estás convidado. Revírate!!•
MARCOS l..oPEZ MARTINEZ
( l RMANCIÑOS DA FALA)
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Breve arenga

ven a criarconflitos no€n- :
torno escolar que sornen- :
tes é solucionábel ..cunha ~
iflformacio' fl c1ara e prec.i~
•
sa da administraeión edu:
catíva e sanitc;iria da Xun~ . · -~
de Galicia, e tamén, da . · :
corifiarnza que tOQO.S de- :
bemos 1er no que f-lOS din
:
ci:entf ficns de .pre-Stíxio ·:
nestes temas a nfvel de
l
todo o :Estado. · ·
!

ROMÁN SESTO .

para un soño
500 anos de ocupación. Se eadra
alguh Riáis. 500 anos de ·estar

amarrados ~o xugo do colonialis- .
me español. 500 anos de asoballamente, de sofrimento, c;le x~n
reira que pugna por sair (en forma
de lume, estoupido seco, protestq
.en forma dun 9 mm. ou xelarnonita vingadora). 500 anos, dos que
eu sofrin --até o momentC>- 19.
A -miña xuventude marcaqa por
unha loita, por un anceio.- 19 anos
de ledícias .(os 25 d~ Xullos, o 62-1989) e oe mágoas (12 de Outubros, 6 de Decembros, 6,,.5~89).
Pero non quero rer:iderme, até a
vitória sempre. Oxalá un dia as
miña,s bágoas esparcidas pola
mátria galega sexan semente para un mencer ceibe. Só queria dicer isto. Grácias por escoitar. S¡:¡úde e independéncia.
P.D. Unha forte aperta para os
presos políticQs galegas.•
G.P.

ta

·.11.

1sto é porque me sae
de dentro. Eu aqui só
rec1'bo ·a ma·b1'l1'dades e
.
. ~.
.
-cariños. Amor con ·
amor s_
e _paga" .'

Por último dicer, .que os·
nenas non poden carreg_ar

A ·1rmandade dos .
vinhos galegas

·-convoca aos. seus .
conflitos ~ue pmvoc¡;in
· . a desconfianza e deseo. Esgrevios ·
ñecemento dos país, polo
Cavaltieiros ao
· feíto -de que algun dest~s
óasteJo de imian"O
·. nenos tefü~ a desgracia de
~
padeéer ou poder padecer · ·: ·próximo 17 de
enfermidaqes considera: Outubro.
·gQ e comarc.a. que re amasar a .. · das graves. e qu~ poden prqvocar
•
. ~ua .preocup~cióri ante a situ~rexejtamento SOQial.
.
: "Aguardamos, sin ala
ción de que alumnos CQn graves
: nota CQÍlVOCal'}te
_ 1_ a
problemas de integración señ_an . A integradón na escc;:iia gé cal::· . ' .
.
OS "causantes" da inasisté.ncia ás
ql:ier neno di$Capacitado QU con· . : VOSSa asistencia, .C Om
Ólases de tode o. colectivo de Lm _pr.oblemas de anticorpos . 90 S1- .· :, ou
pe_· rm1so de .
DA~ unha oeriga que t~ñ toda a
e' entro Eseo 1ar. .
', companhe·1r"a, e·sposa
societtade, (.ia qye os .pai? non
.l ou .barragana .. NQ-$SO
A información in~d~ctJada é in- · podemos quedar iltados.• ·
Esta Federación de APAS de Visuficiente que pose~n os pai.s
Federadón· Olívka de 1\PAS . berro ge '"Liberdade
c~s

0

V_

AFOAPAS

a

diante
da integración
escolar

_sení.

¡

(RIANXo)

e

r-----------------.-.. ----------------------... -------.- ------... -----... --------.-----..;. ___ "."..:..--.,.,,.."".'-.-...,;..---..;.-"'."'_.,.. ___ . , 1 :. Vinho", ·cíi"ará o

Sexua l1'da d e e

estratexia
de poder

J

Tendo en canta os estudos de
Foucault sobre o ·sexo , como
"algo que debe ser dito'', verdade manifesta no discurso psicanal ítico e na confisión cristiá,
ocorréusenos perguntar cal seria unha das posíbeis estratéxias coas que o poder atravesa
á sexualidade hoxe en dia.
Na nosa sociedade semella que
o sexo ademais de "ser dito", ha
de "ser montrado " pro todas
partes , Que repercusión teria,
pois, esta "desproporcionada"
aparición do sexo como valor
estético (na publicidade, na moda, nos video -clips musicais)
sobre el mesmo?

1
1
1

1
1
1
1

Podemos observar como o sexo, desde unha prática pracenteira, pasa a adquirir o rango de
"reclamo visual" para a compra
de determinados produtos. lsto

n·ovo

non significa que haxa unha . ·10 nun elemento controladq. · queirosestratexi<;:~ment~ racha,. _ 1- · 1 ·
·
•
·
maior "liberación sexual", senón - Visíbel e inaccesíbel, escuro
dos polas zorias íntimas; nestas 1 : espíritu .do home "-_ .
prendas conxúga'sé a transgr.e- ·
: futura!!". Debe· ser que
que a estratéxia de poder pla,s- · obxeetq do de$exo c;¡ue se mama a ·sua verda.Pe: o sexo ·ha
nife,sta, oculta verdade ' iridivisión que implieá monstrar "algo ·
•
ti
·
b b
·
·
·
1 recoge ser monstrado. para_que?
_dual ·que se monstra.
mais!'
do· e:¡ue a "mora"
. -•, as mu1 eres non e · en
Pois para facelo "útil" e visíbel
·
menda, cun certo "inconformis: viño-. .
nesta socieda. ~ Na publicidade, servª ~e "indta-- mo _individual". Esta estética
:
ción" a ROsuiF o obxecto á v_
en- . _chega a '1producir"·a imaxe ele
:
de competitiva
onde todo pa. da, ~ meio es_tético par? ~trae!
"xove:liberado": (Ainda á§ yeces
:
a atención sobre o produto, e · q realidade sexa ben diferente). t : ·
receria indicar Anecesidade
máis ben o seu d
expresió-n de que· q pro9uto ·
. : ~ : Para un· 1
·ns·pecto· r
oc u 1ta mento
e monstra1O
· mesmo está en estreita relación
A estes· ámbitos, hai ql!e enga= 1 1
· •· definitivo como éoutro
co pracer. nalguns anlíncios te-· dfr o medo á Sida, cos seus : ·
de policia, destinado
un pracer ínti- aspecto do
levisivos vªse como a informa"efeitos moraiiz~nte§" que in- : -: na direción xeral e .
mo e-per$onal.
·
.ción do próprio 9bxecto queda
fluen en toda a sexualidade ac- 1 ·. •
Po is
como deber de
r~legada a un segundo plano. o tual, prestando uñ pa¡:>el regula- : : citado por EFE , a .
anal isa Fou- confesalo
importante· é que o televidente
dor nas relacións. Amai$ de : : · pelícu la Brigada .
cault ,. na sua einstauralo
se quege coa relación prqdl)tOvinculará sexualidade cos rein- .: : Central JI e.'
"Historia da
gracer. (Por exemple, a compra . cidentes discursos do ''. pªcado", : .
.
. dun "cha111pu" serve ~e pretexto
e tamén co vello discurso clíni- 1
"sinsentido"·, "irreal" e
Sexualidade I", nun elemento
o sexo foi vin- controlado.
pare~ o "ligu~" entre as persoas). co d.o sexo como algo qu~ ·~pa- :
reflexa "como non é a
culada coa lei
toloxiza" á condvta inteira,
policia en Europa".
e coa transgreNos V!Qeo-clips das cancións .
sión da mesmodernas, sucede al~o p~reeiEn toda esta "omnjpr"esenza" da
Para outro policia a
ma, e tamén serviu de "verdado, reflecten toda unha ~stética
sexualiqade, quizá estexamos obde" dos indivíduos que os defi"erótica", que os xóvenes se enservaAdo a corwersión da m~sma
persecución dos
nia mais ca nengunha outra.
carrE;}gan d~ reproducir n9s seus .nun sirriple$ '1otern estético" visínarcos "é moito rnáis
moviemtnos nas pista~ de baile.
t;>el pero !nto~el no santuário ea
crua e sinxela". A
moralid?dª rnái§> férrea.•
Hoxe en dia, a n(?cesidade de
Lms FAGUNDEs
mesma fonte sinala
No ámbito da mi;>da actual, atomonstralo é outro aspecto do
pámonos cuns panta)óns vadeber de confesa/o e instauraCA EsTRADA)
que, con todo, a

.¡

un

~------------------------------------------------------------------------------,-------------------.,----,--J

película é entretida
"porque saen moitas

,....,

DESCONECIA SI,
COÑECIDA TAMÉN

tías boas" e pode

TOKIO

resultar "unha evasión

X .

para os descerebrados
geste país".

NANINA SANTOS

a part da publi idade para previr a SIDA insiste nun dos
eu apa rtados no coidado a pó r se se manteñen relacións sexuais con pe rsoas descoñecidas. Das coñecidas nada.
·

A cantante
irlandesa, Sinead
O'Connor afirrnou ante
o canal de televisión

Unha persoa descoñecida para min, poño por caso, será coñecida para outras. Unha pe rsoa descoñecida, logo dun ou vários
·e ncontros, pasa a integrar no gré mio "coñecida" e, segundo ·esta
publicidade, carente xa de estigma.

filosofia que defende

Hai pe rso as coñecidas - mesmo coñecidisimas e par.ellas habituais- que trasmiten a SIDA a xentes descoflecidas que non
o fan .

sobre outra non quede
desacreditada e

Non é no mundo descoñecido onde está c:i boca do lobo,· malia
o -exemplo da Carrapuchiña vermella nen o insistente conservador refrán: "máis val mau coñecido que bo por coñei;:er".
Prevén que che convén e comecemos por coic!.aF de nós próprios --:que é un xeito de coidar dos demais-. A prevención há
vir de de ix¡u de pensar nestes termos e .considerar que non estamos ;:í marxe de risco, ao igual, que as nosas íntimas amizades,
actuando en consecüép.cia. •

NBC que: "até que ~
unha raz~ superior

esquecida, haberá
guerra en todas
partes". O'Connor
culpou tamén $ lg rexa
católica dos males d e
Irlanda. Para remata r
raxou, ante as
cámaras , u n poster d e
Xoan P a ulo

11.
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Ana Kiro apareceu, o
Mércores 30 de
Setembro, no
programa da TVG,
recén nado, Luar,
cantando Hai que
roe/o, referida a unha
muller á que lle pegou
o home. O retrouso é o
que seg ue: "E non
podemos vivir sen
eles/hai que roelo/mal
que nos pese/E non
queremos estar
soias/por iso aos
homes/ (bis)/hai que
coidar". Dous dias
despois ·foi presentado
no Senado
norteamericano un
informe, baseado en
denúncias policiais, no
que se afirma que
catre millóns de
mulleres sofren cada
ano a violéncia
doméstica nos Estados
Unidos.·Os dados
parecen indicar que

son eles os que non
queren quedar sós.
"Maridos, noivos e
compañeiros de piso,
sinala o estudo,
resístense a ser
abandoados ou a
perder poder na casa".
A reacción é
"machacar ou eliminar
á muller que lles fai
frente: poden ser
tiroteadas ou cosidas a
navalladas,
atropelladas co coche,
queimadas con
cigarros, violadas con
planchas ou
desparafusadores,
pisoteadas ou batidas
cun martelo".

Dez formas
de facer fracasar
un movimento cidadán
1. Esquece as tuas orixes
Os movimentos cidadáns para un cámbio social xurden a miúdo en circunstáncias humildes, escuras ou mesmo de má reputación.
Lembremos aes Wobblies, os pioneiros organizadores de sindicatos obreiros, que foron
encadeados, depo~
·
tados e incluso asas in ad os pela sua
oposición aes abusos dos empresários
industriais. Pensemos nos "Rosa
Parks", negros que
rexeitaban sentarse
ao fondo do autobus;
nas "braburnesr"
("queimasuxeitadores") que tiveron que
soportar burlas e
desprécios nos seus
estarzas por criaren
o movimento feminista; ou nas amas
de casa ·que se encadearon a árbores
para impedir que estes fosen talados. Co
paso do .tempo, cando o movimento alcanza unha certa envergadura, estas orixes poden avergoñar
aos arribistas que se
agarran a el en búsqueda de fortuna e
glória. Nese momento considérase neces ár i o reescreber a
história para enterrar
a identidade dos fundad ores do movimento e incluso se chega a cambiar o ideário
que o orixinou.
Dise que as revolucións devoran ao seus
pais. Os movimentos cidadáns fan algo bastante piar: esquecen as suas nais. O revolucionário que encabeza o movimento pode
pasar á história, pero sempre se esquece a
identidade dos pequenos grupos de voluntários -nas miñas experiéncias foron formados maioritariamente por mulleres- que
constituen a base do cámbio social.

2. Coloca expertos no
asento do condutor

Ao cumplirse o
segundo aniversário
da unificación alemá, o
95% dos cidadáns da
antiga ROA afirman
que "o réxime anterior
tiña lados bos", como
"postes de traballo,
proteción social e non
delincuéncia". Un 45%
considera positiva a
economia de mercado
(hai un ano era o
75%). E o 25% dos
cidadáns de Berlín
Leste preferirian que
voltase o muro.

•••••••••••••

Para organizar un movimento poden bastar
voluntários e persoas normais, ¡¡>ero estes
non bastan para que a causa funcione. Cando empeza a chegar o diñeiro, é un bon momento para despedir aos voluntários e dar
traballo a persoas "cualificadas", preferibelmente cunha licenciatura en físicas, económicas ou outros títulos de maior rango. (Nota: é extremadamente importante que tais
persoas non estexan contaminadas por nengun ha experiéncia anterior de organización
comunitária. Se existe unha avalancha de
aspirantes, pode ser necesário empregar o
seguinte test: introducir a cada un dos aspirantes nun enorme saco cheo de papeis;
aqueles que non se saiban organizar para
sair del son os idóneos para este émprego).

3. Tómate o traballo
con seriedade
Con grande seriedade. Traballa demasiado a
fondo e durante numerosas horas. Pratica
até adquirir unha ollada mosqueada e depresiva. Se é posíbel, mesmo enfermiza ou pesimista. Cando acades a mestria nestas miradas, chama a atención dos teus colegas
para que se den canta do teu martírio. lnsinua a miúdo que se todos se tomasen a cau-

sa tan en sério coma ti deberian seguir o teu · moito tempo". Por isa, para demostrar dedicación, todo o mundo debe apresurarse no seu
exemplo. Se con estas palabras os demais
traballo e actuar contra-relóxio. Se algunhas
non se senten ainda o suficientemente culpápersoas seguen traballando con calma, a tua
beis, converte as tuas insinuacións en queitarefa primordial consistirá en palas nervosas
xas contínuas.
até que xurda nelas a ansiedade.

4. Adopta e fai adoptar aos

demais regras de conduta moi
estrictas e ríxidas
A debilidade e fraqueza humanas non poden
existir nun movimento. En canto estes defectos aparezan, debes estar preparado para facelos cachizas. Mesmo as
máis lixeiras transgresións ás
regras deben ser castigadas.
Se, por·exemplo, descobres a
un activista dun movim.ento de
saúde alimentar comendo unha hamburguesa, condénalo
con todos os argumentos que
se che acorran (deixando a un
lado que ti teñas entrado no
restaurante para comprar un
paquete de cigarros).

5. Motiva a outros
mediante o
sentimento
de culpa .
Se un grupo traballa intentando preservar espécies prot~xi
das, atácao pela sua pouca sensibilidade ante
a pobreza ou afame no mundo. Se o grupo
traballa para os pobres ou famentos, atácao
pala sua falta de sensibilidade ante os animais. Fagan o que fagan, intenta levalos até
unha posición indefensa. Cando se den canta
da inutilidade do seu traballo ... seguramente
redobrarán os seus esforzos.

6. Fala moito sobre
a necesidade de cooperar e
·compartir, pero non
se che ocorra facelol
Intenta dominar todos os debates mediante a
forza do teu intelecto e personalidade. Sen
embargo, se atopas persoas o suficientemente parvas como para crer no cooperar e
compartir, aprovéitate delas en todo o que
che poden ser úteis.

.7. Conquire un certo grau de
nervosismo e manteno
Ponte nervoso e excitado. Lembra que "o fin
do mundo está próximo e non dispomos de

8. Nunca compartas o
prestíxio e os honores
En primeiro lugar, has de ter ben claro que
todo foi idea tua. E ninguén, vivo nen morto,
contribuiu en nengun detalle importante. Por
que pois compartir os honores? Se, por calquer inxustiza, algun outro compañeiro
de movimento alcanza maior
llli'
prestíxio ca ti, trata de polo
no seu lugar e facerte respei tar. Podes facer correr a voz
de que non o merece -ou
polo menos nasa medida- .
Se estas técnicas non funcionan á tua inteira satisfacción,
' podes, nun ataque de raiba,
dar golpes aos obxectos ou
persoas que te rodean. (Nota:
lamentabelmente, non hai garantias de estas técnicas qu itaren prestíxio a outro para
darcho a ti, pero restarán fel icidade e alegria a aqueles
que receban os honores. Asi
pois, trátase só dun pequeno
pracer, pero a estas alturas
terás aprendido a non despreciar os
pequenos detalles).

9. Recorda que canto menos
educado sexas,
máis comprometido
aparentarás estar
Aqui tamén ten a sua importáncia os pequenos detalles. Por exemplo: non debes chegar
nunca a tempo ás reunións. E cando chegues
asegúrate de que o teléfono te reclame cando
menos unha vez cada cuarto de hora. O resto
do tempo debes investilo en talar o máis alto
posíbel, preferibelmente con ton acusador.
Unha e outra vez debes deixar claro que a
xustiza e a eficácia sairán malparadas a menos que se adopten as tuas posturas. Insiste
en modificar os acordes que xa foron tomados. Unha vez feitos astes comentários, procura abandonar a reunión antes de que remate. En caso contrário, non se che acorra quedarte despois para axudar a recoller as tazas
de café o pór as sillas no seu sítio.

1Ü. Por último, evita traballar
para o movimento ao tempo
que dás a impresión de te
entregares en corpo e alma
O cumprimento escrupuloso das nove regras
anteriores requerirate tanto tempo e enerxia
que non che quedará nada para cumprir as
tuas obrigacións co movimento. Pero non
deixes que esto te free no momento de adquirir maiores responsabilidades. Conquire
tantas como podas. Insiste en participar en
todo e se é posíbel como encarregado. Logo,
trata de retrasar ou evitar todos os traballos e
obrigacións. Se outros te acusan · pola desproporción entre as tuas responsabilidades e
os teus logros, contéstalles nun ton entre calmado e pesaroso, facéndolles ver o dolorosos e desmoralizantes que son estes comentários, sobretodo despois de todo o que levas
feito pela causa. Cando o outro taña baixado
a garda, redondea a faena coa frase: Non te
dás canta de que o máis importante é a
unión que debe existir entre todos?•
BYRON KENARD

(NOT MAN APPART-INTEGRAL)
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A epopeia

da emigración nun libro de mil histórias
Galegas: as mans de América, fotografias e investigación sobre un século de éxodo
• XAN CARBALLA

"Este libro é unha
seducción, unha ollada
que planea sobre a
epopefa da emigración,
e que encerra en cada
capítulo unha chea
doutro libros posíbeis",
di Gonzalo Allegue, que
xunto a Pilar Toscano e
Nieves Loperena
sacaron adiante un
traballo que marca un
ponto e a parte nas
edicións sobre a
emigración, "Galegos: as
mans de América".

grandes políticos, que ás veces
xustifican a emigración porque entre os seus alcaldes háinos enganchadores, aqueles que ian reclutando á xente para embarcalas". Nese
tomo tamén se recollen licéncias
de embarque dos concellos, documentos de hipotecas de terras, protocolos notariais de obrigas entre
armadores e emigrantes, "apesar
do cal producíanse enganos, e os
ganchos vendian billetes con datas
falsas, arranxando co das pensións
a porcentaxe".

A investigación fotográfica fíxose
indo casa a casa, utilizando arquivos fotográficos, a prensa, xuntando
entre os dous volumes máis de 250
fotografías e gravados que compoñen o retrato máis sólido que se ten
feito dun drama social, económico e
político da envergadura da nosa
emigración. Segundo os editores de
toda esta investigación de anos ainda se varr poder tirar novas publicacións que servan para dar as claves
humanas dun fenómeno que ainda
hoxe nos explica como pavo.+

Son dous tomos encadernados con
primor, case cincocentas páxinas
ateigadas de documentación, fotografías, recortes de prensa, e unha
narración que seguindo un fio continuo lévanos da man por máis dun
século da nasa história pasada: o
embarque, a vida a bordo, a chegada a porto, os hoteis de emigrantes, os traballos, a escravitude, o
mutualismo, o desarraigo, a vida
cotiá, a volta a casa ... "escollin un
estilo de narración que roza a ficción -dinos Gonzalo Allegue, autor dos textos-, para sairme do ríxido, e xa percorrido, camiño do
ensaio estricto. Pero esa ficción
non é fabulación senón que é ó
percorrido rigoroso por unha investigación que realizamos durante catro anos por Galiza e fundamentalmente por cinco paises de
América: Arxentina, Cuba, Brasil,
Venezuela e Uruguai".
O primeiro tomo de "As mans de
América", editado por Nigra. Produccións Culturais, está fundado
no vaciado da prensa do XIX e do
primeiro tércio deste éculo, en todo o que produciu, alén e aquén do
océano, sobre a emigración, "nese
primeiro volume a escolma de
textos axuda a retratar -e serviria
de motivo para moitas teses- atitudes de intelectuais, das empresas e
dos políticos. Daquela inclúense
textos de prensa propriedade de

Á ALDEA CHEGAN
GoNZAI.O ALLEGUE

"Á aldea cbegan, co mel na boca,

comisionados de todas partes, do
Brasil, do Círculo de Facendados
de Cuba, oferecendo pasaxes gratis, empregos, oficios seguros. Prometen 18 duros en tempo de zafra
e 12 en tempo morto. Pasaxe gratias, que ia ser! No mesmo porto, ás veces á vista das
barcazas de repatriados
e enfermos de febres e
vómito negro- métenche un recibo de 73
pesos e médio, précio
do billete, que, iso si,
xa se pagará. Entón o
home chega á Habana
xa debe 74 pesos. E se
vén un contratista porque necesita colonos, o
Círculo de Facendados
vai e di: "vale, aí está,
escóllao e léveo pero
antes adiante os pesos
da viaxe". O contratista págaos, descontarallos máis tarde ao emigrante. N unha palabra,
os seis meses seguintes
o galega traballará gratis. E vivirá nun barracón con dous gardas á
porta, sen cama nen
bancos para sentar, a
non ser que salte os reás. A cama custa o
mesmo que a bazófia
da comida, 14 reás,
que se anotan na canta.
Resultado: vaille debendo ao p~trón mil e
tanto e a débeda aumenta a diário ...

Achegada a Nova York lnspecclonábase aos emigrantes na busca da tracoma.

Arxentina non é mellor. Cando era máis
novo, a casa Lavallol,
catalana, enchia en Vigo as adegas dos seus
barcos negreiros e entregaba nos areais arxentinos a centos dé
galegos asustados. A
pasaxe era grátis: Lavallol cobraba directamente ao dictador Ro-:

sas, por cabeza importada. Na mesma praia cambiábanse galegas por
coiro e cornos de bois. Despois Rosas alistábaos no seu exército privado, unha banda de asasinos, "La
Mazorca", que liquidaba cada noite
a centos dos seus opositores. Niso
paraban os galegas en América. Ou
nos pantanos de Louisiana, onde
morreron todos os que foron, alguns desta mesma aldea, non hai
moito, catro dias como quen di,
contratados por 15 reás, o xornal
dos negros do azucre e algodón.
Aí mesmo, a catro pasos, está enterrado un que foi a Arxentina. Todos
o coñecian, todos recordabam como voltou: un cadáver fraco, amarelo como o cobre, tan débil. que
non puido montar na mula con que
foron a recibilo e houbo que montar
con el para silxeitalo arriba, nen coas rendas podia. Viña directamente
do Hospital Xeral de Bos Aires onde todos os dias se recebian expedicións de galegas enfermos de tifo,
traidos directamente dos barcos negreiros. Dicia que pola noite oían
aos laceiros mallar nos cans vagabundos, até a marte. Laceiros galega, claro, podíase ollar como se
animaban uns aos outros, sentados
sobre os cans ou como conversaban
cos carreteiros que viñan da Boca,
e Avellaneda, tamén galegas. Os
mesmos carreteiros mataban. Con
que un cabalo se empantanase ou
andase medio renco xa o degolaban
ali mesmo ou mallaban nel, até morrer, co arreador, unha porra durísima de madeira de Paraguai...
Niso paraban os galegos alá. Por
non contar desprezos, gayego pata
sucia e asi. Se até no campo a gauchaxe elexia para a cea unha vaca
que "tivese máis graxa que chaqueta de galega ... !"
O vello apura: babia que correr a
paus a todos os enganchadores desde a aldea até o mar. •
(DA INfRODUCCION DE
GALEGOS: ,As MANS DE ÁMÉRICA)

Sair do rego de Fraga
• XAN CARBALLA

denunciouse sen pudor: "Yo no soy de esto" .

A política de asimilación cultural que ven practicando
Manuel Fraga desde a sua chegada á presidéncia da
Xunta acadou un intre de rutiláncia na recente visita a
Portugal para xantar con Mário Soares. A pergunta que
pode facerse é quen escolle a quen, se a presidéncia
aos escritores ou se estes se adiren sen máis so capa da
institucionalidade da viaxe.

A escasa compañia de escritores, completábana Carlos
Casares e Alfredo Conde, o que puña de manifesto a
auséncia dunha importante nómina dos autores que
teñen desde hai moitas décadas unha constante
presenza no país viciño, (Manuel Maria, Méndez Ferrin
ou Pilar Vázquez Cuesta son exemplos sobranceiros)
con ligazóns literárias e culturais nun senso moi amplo,
como se ten evidenciado durante once anos no Festival
de Poesia do Condado, un dos poucos eventos nos que
escritores de ambas beiras do Miño comparten as suas
discusións.

O gabinete de Fraga preparou unha lista que xuntaba
no mesmo séquito escritores de obra galega con
autores que, fideis á sua orixe de nacimento, veñen
pasear por estes lares desde a sua instalación noutra
língua e noutra cultura, ainda que a sua obra
vampirice unha fracción da nosa realidade. O Nóbel
de Cela e a resonáncia de Torrente, afins
ideoloxicamente ao presidente na sua traxectória vital,
1 . nori lles fornece de nengunha representatividade
: nesta viaxe e o próprio autor de "La saga fuga" auto-

A política do actual governo procura ter na cultura o
seu trinque galeguista, comenentemente suavizado, e
para iso ten atopado colaboracións, mesmo á hora de
prepararlle os discursos ao presidente, que asi pode
asinar prólogos ou pronunciar conferéncias como se el
próprio fose xa un intelectual galeguista.

Deixándose agarimar pola institucionalidade de certas
intervencións hai escritores que van ao rego de Fraga e
ese perigo de acoIJ1.odación ameaza a posibilidade de
facer unha verdadeira oposición a esa política cultural
por parte de quen están chamados a exercela.
A situación actual do país, de auténtica emerxéncia
en todos os sentidos, impón cámbfos de atitude na
condescendéncia crecente dun sector de intelectuais.
Eduardo Blanco Amor, a quen se adican as Letras do
93, explaiábase na cuestión nun seu artigo de
Outubro de 1945, no Galicia de. Buenos Aires, "teria
chegado o nazismo onde chegou se os escritores
cumpriran co seu deber? Non esquezamos o período
de dúbidas, de inibicións, de puerilidades e
caprichosidades que apartaron ao intelectual da loita
política nos momentos máis perigosos da história do
mundo. ( ... ) Ao desdeñar a polémica franqueóuselle
o camiño. E cando se quixo reaccionar xa era
tarde".+
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DIAS
resgatado eI1tre distintos centros
gaiegos, sociedades e arquivos
persoais e que contén imaxes de
personaxes de releváncia histórica
en Galíza como Castelao, Blanco
Afuór, Ossdrio Tafall, Maria
Casares, Paz Andrade ou
TachOlas.

• Símpósio de
línguas europeas
e lexislacións
A Axéncia Europea de Linguas
Menos Estendidas organiza o 1
Simpósio Internacional de Linguas
Eurnpeas e Lexislacións, que terá
lugar no Auditório de Galiza en
Compostela os dias 16, 17 e 18 de
Outubro.
Os organizadores parten da idea de
que "os procesos de normalización
das línguas europeas non estatais
precisan dos esforzos da base
social tanto como da acción legal e
das institucións públicos".•

As imaxes fóran tomadas poi
Elíxio González, Armando
Hermida Luaces; León Rodríguez
Artola e Manuel Arís e trátase de
distintos documentais que
recollen téstemuño de actos corno
a celebración do cincuenta
Aniversário do Centro Galego dé
Buenos Aires, o banquete
ofrecido aos redactores dos
xomais galegas na capital
arxentina, os actos
conmomerativos do 150
Ariiversário do nacemento desa
República, a visita de Maria
Casares ao Centro Galego ou a
recopilación de imaxes da vida de
Castelao desde a sua chegada á
Arxentina á sua morte, Estas
imaxes serviron de base para a
realización da película
"Castelao", de Jorge Prelorán. +

•Nova sala
multiusos
en
Compostela

Manuel Arís torres.

• Resgate
de cine galega
O Centro Galego dé Artes da
Imaxe ven de aptesentar nos seus
locais o material fílmico

O mércores sete o
gtupo de teatro
"Chévere" inaugurou
en Compostela unlia
sala de espectáculos
multiusos denominada
"Nave de Servícios
Artísticos" (NASA),
"Chévere" pretende,
con este edificio, unha
nave industiial de
cincocentos metros
cadrados rehabilitada,
programar concertos
musicais, espectáculos
de danza, teatro e cabaret,
perfórmanées, exposicións e
cursiños relacionados con calquer
actividade artística. Unha das
prirneiras actividades será a
exposición das obras de tres
pintores: Fernando García Varela,
~lvaro de la Vega é Quique ·
Bordell.+

Educación xogou de farol na débeda
histórica do galega, seguhdo a Mesa
Anundou a obtención de 20.000 millórts de pesetas
escalonados até o ano 2000
•x.c.
O pasado Maio a Conselleria dé
Educación anunciou que, das hegociacións co govemo central, obtivérase un recoñecimento da coñecida cómo débeda histórica referida aos anos en que o Estado non
efectuou investimentos en normalización, esforzo que xa se considerara no caso catalán. A cuantía do
negociado suporia 3.000 millóns
de pesetas desde o áno que
andamos até 1994 e despois perro
de 2.000 millóns até 1999. Segundo denúncia a Mesa pala Normalización Lingüística non houbo negociación nen logros semellantes, e
desde esa realidade "compre pedir
a demisión do Conselleiro".
"Os cartos non .están negociados e
desde Maio só houbo siléncio sobre o asunto", afirma Xosé Manuel
Sarille, presidente da MNL, "a nosa leitura é que esa volta atrás· tivo
que producirse a cámbio de algo, e
pretenderá xustificarse en furición
da crise ecenómfaa".

mente negociadas, o volume de investimentos que se poderian facer
suporia un pulo importantísimo
"para unha língua cun problema
basicamente de prestíxio".

Vice-conselleria
para a língua

Segundo Satille por moi mal que
se gastaran as cantidades suposta-

Cando a noticia se deu antes do verán a Mesa propuxo criar unha Vice-conselleria de Política Lingüís-

• Prémio para
ANosa Terra

• Festival da Poesia
no Condado

A Casa da Xuventude de Ourense
e a Area de Educación oeste
Concello veñen de galardonar a
este semanário e a Agustin
Femández Paz cos prémios
Ourense-92 de Banda Deseñada
"polo labor realizado no campo da
historieta galega". A ediéión da
cademo "A banda do 17" e a tira
"Os casos de Xan Estrada';
influiron decisivamente na
concesión do préínio outorgado a
ANT. Esta era a segunda edición
<lestes prémios. +

O vindeiro 11 de Outubro vaise
celebrar en Salvaterra de Miñoo
XII Festival de Poesía no
Condado. Trece poetas galegos,
catros portugueses, dous bascos e
outros dous cataláns participan
nesta edición.
As once e média da mañá haberá
unha festa infantil coa actuación
de várlos grupos, ás doce a
recepción dos poetas e artistas
convidados, ás duas e média un
xantar e as cinco, para rematar,

tica e someter ao Parlamento o
control do gasto do milleiros de
millóns obtido , ao que retrucaron
o Director de Política Lingüística,
Manuel Regueiro, e o próprio Xoán Piñeiro Permuy: "négome a facer un idioma subvencionado" e
"grácias polos consellos pero non
os precisamos: sabemos como gastar os cartos". O orzarnento actual
de Política Lingüística é de apenas
600 millóns. •
finna de libros e confraternización
cos poetas. O comezo do recital
está previsto para as seis da tarde e
actuarán entremédias os grupos
Treixadura e Leilia da Galiza,
Amal do Sahara, Hertzainak de
Euskadi e o caboverdiano Paulino
Vieira.
O programa de actos complétase
cun concerto de Música de
Cámara e a exposición que estará
aberta até o dia 19 nas Minas de
Dona Urraca da colección
Biombos de Autor (colectiva),
"Chumbo nas palavra "de Xoan
Anleo e Millo contra cristal de
Xosé C. Guerra.•

CINCO ANOS DO ALÉ:N NÓS E UNHA MEMÓRIA ALLEA
O CliJbe Nacionalista Alén Nós ven de apresentar a memória do seu prirneiro lustro á
par do comezo das actividades do seu sexto
ano. A obra ao longo da sua andaina non ten
parangón, tanto polo número de actividades
desenvolvidas, como polo número e cualificación dos participantes, ben desde os attis
de conferenciantes, ben desde o público asistente. O .seu mérito é maior se ternos en conta o esnaquizamento contínuo de infinidade
de iniciativas· que abrollan e esvaecen cada
primavera do rexurdir cultural, tal flores de
árbore aneira.
Naceu entre o cepticismo de moitos que o
contemplaban como unha iniciativa de "persoeiros que pretendían xogar á política sen
mollarse na brega cotiá", e o boicoteo doutros tantos que sempre estáh dispostos a tronchar calquer iniciativa .galeguista, que consideran perigosa por definición. Esta vez, bon
foi, o Alen Nós estivo gardado doutro especime que considera que "todo progreso ten que
vir da sua man", e na vez de arrecantalo o
que tentaron foi imitalo, nacendo así novos
círculos de opinión, na sua case totalidade
con vida efímera polas suas miras partidistas.
O Alén Nos, definiuse, desde un

pri~eiro

A. EIRÉ
momento, como "ponto de encontro e posta
última mostra está na rolda de prensa da
en comun dos nacionalistas';, en palabras do
apresentación destas actividades, aproveitada
seu presidente-fundador, Luciano García
por algun meio para titular cun apoio á criaAlén. As calendas que lle tocou viver eran
ción dunha nova formación política, apoio
ptopícias para o diálogo pois non só estaban
que ali non lle dispensaron.
moitas verdades en cuestión, senón que a
grave situación da Galiza invitaba a unha reÉ unha magoa que o Alén. N6s non teña os
flexión. Precisamente nunha das suas mesas
meios necesários para facer unha memória, a
redondas saiu por pri~eira vez á luz a idea
sua memória das actividades, e recoller as
da "unidade do nacionalismo", que logó
principais aportacións, os pontos de encontro
avanzou por outros derroteiros e outras airas
e as diferéncias entre os contertúlios. O intede discusión, secadra, por causa dunha das
rese s€ria enorrñe. Mentres tanto agardar que
eivas que expón outro dos seus fundadores,
o éxito acadado siga en ringleira. +
o profesor Gómez Segade: "a falta de sinceridade dos que fan uso da palabra", ou, corno din na stia apresentación do volume que
recolle o lustro de actividades: "ainda hai
ínoita confusión, moitos perxuízos, moito
temor a recoñecerse a si mesmos, moito me-=
do a voar".
Un rnédo a voar sós que tamén ateaza, dalgun xeito, ao mesmo Clube. Asi, para avaliar
as suas actividades, paradoxicamente recorren aos ·r ecortes de prensa, como reflexo,
cando son conséientes de que os xomais estiveron nun comezo silenciando todas as actividades do Clube e logo mesmo pasando polo seu tamiz ideolóxico as informacións. A

Mágoa que o Alén Nós
non teña os meios
necesários para facer
unha memória e
recoller os pontos de
encontro e as
diferéncias

Xesús Otero, presidente do clube Alén Nós.
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Un paseo
pola Galiza
Moderna

A iteración

da nostálxia
Este é o tempo do
sal, de Xosé M.
Millán Otero

A vida cotiá
(1550-1850) de

Pegerto Saavedra
Unha volta mais a Biblioteca de
Divulgación da universidade compostelá apresenta-nos novidosas
aportacións á história do país, neste cas.o através dun volume que de
forma sintética expón as pautas
que rexian a vida cotiá galega na
época moderna. Esta análise xorde
dunha da plumas mais prolíficas
da historiografía peninsular, a de
Pegerto Saavedra, profesor titular
de História Moderna na Universidade, investigador do Antigo Réxime galego desde 1976, data desde
a cal ven participando en di versos congresos nacionais e O bon
internacionais
asi como publi- observador
cador e editor perceberá
de numerosos na narración
artigos e livros dos feitos
entre os que
de taca a ua un estilo
coñecida tese afectuoso,
sobre a Provín- rexoe
cia de Mondo- completañedo na Época
mente
Moderna.

dignificador
do mundo
campesiño.

No caso que
abordarnos o
profesor de Burón (Lugo) realiza unha apertada posta en
comun dos seus coñecimentos e de
novas aportación -algunhas das
cales proceden de arquivos franceses e ingle es- para afrontar a realidade histórica dende unha óptica
da história cotiá, que no caso galego praticarnente equivale a facer
hi tória da ruralia que cáseque
equivale a dicer história popular.

Nunha anterior recensión referenciavamos o· livro A porta de lume
de Xesús Manuel Valcárcel (XI
Prémio Esquio da Poesia) e no artigo de hoxe f aremos o mesmo co
accésit da devandita edición do
certame, trata-se do poemário intitulado Este é o tempo do salCI>
da autoría de Xosé M. Millán
Otero, primeiro livro deste autor
novo, nado en 1964, e cunha poética ben definida e ao tempo ben
diferenciada do percurso lírico de
Valcárcel.

trutura familiar- e tamén desde
pequenos e "saborosos" detalles
dos traballos agrícolas, hábitos alimentícios, idades da vida ... Esta
perspectiva completase co apartado que dedicado á relixión e cultura nos introduce de cheo na tan en
boga história das mentalidades,
através da cal o autor analisa costumes tan dispares como os relixiosos ou os sexuais e lúdicos.
Noutra orde de causas, o bon osbservador perceberá na narración
dos feitos un estilo afectuoso, rexo
e completamente dignificador do
mundo carnpesiño que evoca e bebe da singular perceición que da étnia e xeografia galegas tiña Ramón
Otero Pedrayo. Así, frases como a
quen seguen reflecten unha história
vivida alén das frias estatísticas dos
programas informáticos:

Neste senso a claridade expositiva
non redunda en redución argumental, de forma que através das 231
páxinas do libro asistimos ao desenrolo de tres capítulos nos que se
comeza. cunha visión da vida económica e social desde os seus
grandes aspectos --división social
entre rendistas e campesiños, vixéncia económica do foro ou es-

Este tipo de narración tan novelada
como debedora dun método e bibliografía actuais fai que este volume se faga especialmente recomendábel tanto para o especialista
como para o leitor de a pé, cumprindo á perfeición co papel divulgativo que fomenta a colección á
que pertence a obra.+
VÍTOR MIGUEZ

* SAAVEDRA,

Pegerto; A vida cotiá en
Galicia de 1550-1850; Biblioteca de
Divulgación, Universidade de Santiago, 1992.

Como a este reseñador non lle correspondeu a tarefa de ser xúri pois
desbotarei a inclinación por un ou
outro volume pero si podo evidenciar a calidade de ambos e dous e
constatar a madureza dunha poesía
galega que é moito mais plural do
que nos queren facer crer os mais
dos críticos literários que dogmatizan polo país adiante.

Este é o tempo do sal vai introducido por un suxeridor prólogo de
Beranrdino Graña no que lembra
como foi profesor de literatura do
Millán nun instituto cnagués e como comungan coa arnizade de hoxe. Pero a introducción de Bemardino é moito mais que unha lembranza dos lugares en comun, é toda unha completa intimación co
texto, unha leitura que nos destapa
moitos significados do poemário
para rematar convidando-nos a en-

trar no livro e "descubrir, oeste ano
92, onde cacarexan outros descubrimentos mais vergoñantes, menos íntimos e menos poéticos".
Contado velaqui uns apontamentos
que completan esa visión totalizadora que pretendeu dar Graña dun
poernário que se caracteriza por
unha heteroxeneidade, ao naso parecer, que só pos.ú e dous fios de
engarce: a iteración da nostálxia no
tocantes aos eixos temáticos e os
procedementos repetitivos canto
aos aspeitos formais pois Millán
adoita coller un verso e dar-lle senso simbolizador através dunha
continuada reproducción do mesmo. A contece isto en moitos dos
textos polo que se deve intuir unha
intencionalidade do autor no carácter anafórico que é sobexo para o
que ternos por costume.
Dende o primeiro poema que nos
fala continuamente de "reinventar
un país", nun doi; textos mais ideo1o xizados do livro, a iteración é
unha constante. Así acorre no segundo poema, unha vigorosa defensa da Poesia, onde se repite "e
que cando menos sobrevivan as
palabras" e que logo nos explicita
"porque en cada verso hai que enterrar un paraíso( ... ) porque en cada verso cómpre matar un río".
Esta série de textos introdutórios
fecha-se con "Envio", o primeiro
de tres poemas que se apresentan
con este encabezamento e que son
do mellor celme poético do livro,
con versos curtos que contradin a
habitual longura do Millán e que
teiman en falar coa amiga con signos do código mais íntimo, eis unhas palavras do segundo envio ...
"quera que saibas que soñei até o
mencer palabras miúdas, / que en
noites sen solpor soñaba dias", e
que rematan no terceiro dos envios por desexar "adormecerme
con cóxegas na
rnais triste humidade".

Aporta de

E tanto é a i que a uperficial, pero
empre completa exploración que
o autor realiza ven empre marcada por un carácter etnográfico que
mái que diminuir acre centa notabelm en te a vivéncia hi tórica
transmitida no folleo e convenientemente contextualizada através
dunha introdución empre útil e
que pon en cena os principais alicerces do Antigo Réxime galego.
A dificuldade comprensiva con
que moitos leitores se atopan nestas obras de temática tan vasta desaparece neste ·volume non só polo seu reducido formato -igualmente reducido no prezo-- senón
pola claridade de conceitos e de
ideas. Esta claridade itnprescindíbel para o leitor de a pé acádase
con numerosas inclusións de textos da época asi como cunha ampla gama de exemplos que Pegerto Saavedra se encarrega de sintetizar regularmente.

" ... nada había mais grave e solemne que um petrucio percorrendo airoso e gallardo dunha estrema a
outra umha leira e repartilldo a voleo os puñados de grao ... "
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Retallos do diário
de Adan
Un libro fermoso e
pouco coñecido de
Mark Twain, con
versión galega de
Benigno
Fernández Salgado
e ilustracións de F.
Strothmann.
Edicións Positivas
tomo u
facsimilarmente os
materiais da
edicións americana
de
Harper&Brothers
(1904). Un libro
que non todas as
línguas posuén,
magnífica para
agasallar coa sua
capa encadernada
en tea e gravada.•

Un libro cheo de
povo

Maastrich en
Galiza

Asi define Ernesto Cardenal
esta entrega do que foi
ministro-escritor sandinista
Sergio Ramírez que ven de
editar Talasa Ediciones.

Pero non en galego. A
Fundación Galicia-Europa,
cuxo Patronato encabeza o
presidente da Xunta, ven de
facer unha edición do
Tratado da Unión Europea,
dentro da sua colección
Normativa Comunitária.
Poderase conseguir, deste
xeito, con relativa facilidade
o texto do controvertido
acordo sen ter que recorrer
diversas instáncias
madrileñas. Mágoa que non
se lles ocorrese poñelo no >~:'
noso idioma, unha
verdadeira deturpación das
funcións de normalización
do galega. Os interesados
poden informarse por este
texto no fax/tfno. (981)

Confesión de Amor é o
título dun volume que
inclue entrevistas,
conferéncias e artigos cos
que Ramírez quer contribuir
ao debate político dos
nicaraguanos nunha .hora
difícil e contraditória.
(Talasa. Clavel 7-2Q-Of.228004 Madrid).+

Mostras
stmpólicas

.

.

Xosé Maria Alvarez
Cáccamo escolleu un
extrano título,
Microtopofanias, para
introducirse desde o relato
moi curto na lembranza, na
noticia insólita ou no suceso
revelador. Laiovento é quen
edita este libro que o autor
explica comomo "prosas
nacidas dunha intuición
semellante á que provoca a
escrita dun poema". O título
escolleuno Alvarez
Cáccamo dun conceito
procedente da metalinguaxe
antropolóxica, "que o usa
para se referir a unha
pequena mostra simbólica
representativa dunha
colectividade ou dun
território". •

562646.•

Na primeira lurnee Este
parte do li vro
éot:empo
que Millán intitula "Será o fu- dosa/,
turo un canto ·constatan a
antigo" é onde madureza
atopamos
a
ineirande diver- dunha
sidade. O enca- poesía
bezamento é un galega que
deses versos émoito
simbolizadores
que, curiosa- máisplural
mente, se in- do que nos
clúe nun outro queren facer
poema que apa- crer.
recerá na segunda parte e
que nos sirve
de argumentación a maiores para evidenciar unha certa desorde que paira no livro.
Esta segunda parte comeza por interrogar-se o poeta ¿de onde veño?, pergunta á que dá moitas respostas posíveis· comc;).."dunha ficción a medio alzar, dun dia imper. fecto, dun poema inconcluso herdado a desgana, dun cansazo antigo ''" ou "de amar / apaixonadamerite / cada palmo_ da terra que
~,oubo dos meus p~sós" di-nos fi·rialmente.
·
Nesa diversidade e até desorde da
que falamos, Millán deixa a preocupación pola orixe para facer un
fermosos poema de amor cun léxico rico e moi de terras apegadas ao
inar como son as do Morrazo e di(continua na páxina seguinte)
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(ven da páxina anterior)

lle á amada que será "pélago ardente" ou "mar en calma" ou "espuma gaveando de improviso palas sabas" ou "rizón que me aperta
area adentro", ou mesmo chega a
dicer -"quérote ... illa distante".
A seguir veñen unha série de textos que testemuñan homenaxes a
Goethe, a Risco (non esquezamos
que o Xosé M. Millán traballa
nunha análise literária sobre este
escritor de Nós) e ao poeta e comunista peruano, César Vallejo
que, como ben sabe o leitor, é protagonista neste ano de moitos actos por ser o centenário do seu
nascemento e para o que Millán
ten unha "ledaíña amarga".
"Virxe de Occidente" é o título da
segunda parte do poemário onde
ternos a poética mais densa e cohesionada. Do primeiro ao oitavo
texto hai unha ligazón temática, a
nostálxia, que está en todo o livro
pero dunha maneira moito mais
evidente dentro desta segunda parte, e asi no primeiro poema xá ternos "porque só ama quen ten nostálxia do horizonte" e no seguinte
dirixe-se á nai para sinalar que
"fuches para sempre... pátria íntima... onde arrombar a nostálxia e
solagarse". E nun outro dos poemas engade que "a nostálxia vén
buscarnos coma unha nao fantasma". De maneira que quizais tivesemos que falar dun só poema tal
é a continuación que se mira nos
textos fronte á heteroxénea formulación anterior.

Influéncias
dixeridas
Leixaprén:
Gáitropos
Xa saben a lición: músicos xóvenes, que asumen o noso folclore,
ao tempo que partícipes das novas
tendéncias. Con isto xa nos situamos, porque de todo hai no primeiro disco deste riovo grupo.
Resulta curioso que "Leixaprén"
.titulen con referéncias xeográficas
autóctonas composicións, que ben

Este é o tempo do sal completa-se
cunha outra parte de esconxuros e
duas (talvez) elexias, asegún di o
próprio autor. As primeiras enchen
as páxinas mais frouxas deste livro
e pola contra, as segundas son
dunha forza imensa e iso que ao
Xosé M. Millán Otero es tes .dous
textos finais dirán-lle moitas mais
cousas do que a nós, por estar embazados coa emotividade. A elexia
"para Edelrniro Costas, irmán que
non coeñceu a dozura" ten un final
no que sobran as nosas palavras ...
"sempre sempre sempre na tua
morte sempre todo amando".
A outra "por Rosa, in memoriám"
xá nos deixa humedecidos pola
dor dende os versos primeiros "E
tamén vén a morte algunhas veces
/ e º?.:'ª ~~trarnos polos ollos,
amodmo....

Este é o tempo do sal é un livro de
poemas con moitos símbolos,
mensaxes iterativas. O próprio encabezamento é un verso que se repite continaumente no primeiro
dos esconxuros "este é o tempo ·do
sal / da interxeccióIP das médias
voces do amor a médias".
Xosé M. Millán Otero mostra-senos "como quen escribe con cuspe
e lingua o derradeiro poema / desesperadamente amando desamando esperadamente", e o leitor despois do percorrido lírico terá esquecido por inteiro que se trata do
seu primeiro livro de poemas porque terá a certeza de estar <liante
dunha poética madurecida ainda
que por vezes haxa unha certa de-

poderian atapar
eco dentro da
nomeada "nova Cabesupor
era" musical que a
("new age", pa- ausénciada
ra despistados):
"Rúa das he- gaita, ou
dras" e "Na calquer
Ponte dos Tor- outro
nos" son dúas elemento
brillantes mostras ao respeito, folclórico
que mesmo dig- canftJso
nifican este es- responde a
tilo musical un enfoque
(convertido
desde un princí- deliberado.
p io nun desigual caixón de
xastre ). Cabe supor que a auséncia
da gaita, ou calquer outro elemento folclórico "cantoso" responde a

a traxectória do Progreso, Salcines-N úñez avalian a economia provincial frente a CE, Peiró estuda a
povoación da cidade no s. XVI.
Os tres eclesiásticos versan sobre o
clero e a Bíblia na iconografía péttea lucense. Dos comentários cabe
subliñar a história da "Preescolar
na casa" feíta polo seu promotor
inicial, don António Gandoy Díaz.

sorde impulsiva que non luxa a
sinceridade dos versos. •
MIROVILLAR
(1) Colección Esquío de Poesia. Ferrol,
1992.

Lucensia,

miscelánea
de cultura·e
investigación
Son xa catro os números da revista
Lucensia. Todos moi parecidos:
estúdios, comentários, textos galegas de autores e bibliografia. ·
Está editada pola Biblioteca do
Seminário Diocesano de Lugo.
Lucensia únese asi a "Estudios
Mindonienses" da diócese de Mondoñedo, a Compostellanum da arquidiócese de Santiago e a outras
en iniciación da Igrexa galega. Na
diócese de Ourense, ata agora, os
especialistas do clero editan en revistas da cidade das Burgas, v.g. no
Boletín Auriense; na de Tui leva
saindo várias veces un boletín do
arquivo diocesano, cada vez de
máis grosor. De todas estas publicacións eclesiásticas, a que acada
máis volume e forma científica é

un enfoque deliberado dos seis
músicos, que amasan claridade de
ideas na execución musical. Na liña do médio pódese situar a versión da célebre "Foliada de Carramales"; quer dicer, nótase perfeitamente a presenza da instrumentación tradicional, pero a interpretación devén en "sintética", como
eludindo calquer posibilidade de
"convite" á danza (claro que, a estas alturas, un tema "standard" coma este compre tratalo con orixinalidade). Ao longo do disco déixanse _escoitar tamén paraxes sonoras "espidas", libres de calquer
contaminación: "Barqueiros de Ribadavia" e "Pasodoble Leixaprén"
son as mellares referéncias. Especialmente singular a "Alborada de
Curtís", que comeza con solene toque de piano, para continuar con
gaita e percusión, concluíndo nunha síntese de ambas partes.
Por todo iso, semella de xustiza artística incluir a "Leixaprén" entre
os grupos -que non sofreron
"empacho" na dixestión do cóctel
tradición- modemidade. +
·x.M.E.

Problema
de critérios
Escolma de
música galega
Especialmente sensíbel parece estar
dun tempo a esta parte a Consellaria de Relacións Institucionais, den-

"Estudios Mindonienses'', a que se
acerca máis ás esixéncias do clero
é Lucensia de Lugo.
Lucensia colóc ase entre as
revistas de investigación
erudita e as pub l ic aci óns de
divulgación;
non se limita
aos temas·eclesiásticos, ábrese a canto pode
interesar da
história e da
vida social de
Lugo.

Lucensia

colócase
entre as
revistas de
investigación
erudita e as
publicacións
de
divulgación

No número cuarto, dos seis estudos, tres son de temática eclesiástica e tres xeral. Mancho Paz analisa

Que significan estas publicacións
da Igrexa? Mentres antes dos anos
sesenta a Igrexa contaba con numerosa prensa, desde aquela década a igrexa galega quedou case sen
meios de comunicación escritos,
se exceptuamos os boletins diocesanos, de carácter oficial e nula influéncia na sociedade e as "follas
parroquiais", estas si con penetración no tecido social.
Nos anos setenta fundouse Encrucillada por un sector aberturista da
Igrexa e sen apoio oficial. Nos oitenta aparecen outras revistas de
pastoral e, á vez, as que enriba
mencionei como Lucensia.
Estas publicacións merecen atención: dan cabida a estudos variados e, de momento, e tán abertas a
mentalidades plurais. Enriquecen a
investigación galega das diversas
institucións: Universidade, Museus, etc. Lucensia, E. Mindonienses, Compostellanum, nesta orde,
acollen en galega numerosas colaboracións; Compostellanum é, das
tres, a menos normalizadora do
noso idioma. •
FRANCISCO CARBAUO

mento de música folk galega, Non se
cando, logo de podedicer
organizar
o
Concurso Pele- que estexan
grín para grupos t:odos os que
noveis, edita un- son, nen
ha colección de sequerque
tres discos, baixo o título co- se:xnnwdos
mun de Escol- os que están.
ma da música
galega. Segundo a editora discográfica responsábel do ambicioso
proxecto, trátase dun "percorrido
pola evolución que a nosa música
sofreu -non padecéu- co paso do
tempo". Iso. podemos ler na carta
de apresentación da colección, redactada, por certo, en castellano e
con visíbel falla ortográfica.

gravación histórica, felizmente artellada para a ocasión: nela reúnense diversas interpretacións ciscadas en forma de
E.P. dos "Gaiteiros de Soutelo" (v.
l ): "Bicho de dar
Queridiña'', "Muiñeira de Chantada" ou "Alborada
R. de Castro" son
alguns dos temas
escollidos, e que
nesta ocasión soan
con todo o sabor
dun rexisto sonoro
realizado a meados de século; o
valor testemuñal
disipa as lóxicas deficiéncias técnicas. Eiva que desaparece na seguinte gravación: a dos grupos tradicionais "Millo verde" e "Raparigos" (v. 2); a riqueza do noso folclore fica rexistada nesta ocasión
na plenitude do seu potencial instrumental. Seguindo co critério da
evolución, a "Escolma" conclue co
que poderíamos chamar música
galega nova: nemes como Brath,
Na Lúa, Manuela e Miguel, Uxia,
etc. (v. 3); un mare magnum de diferentes estilos e intérpretes misturados anarquicamente co critério,
agás no caso de Milladoiro, do catálogo da editora discográfica encarregada de facer a Escolma. Non
se pode dicer que "estexan todos
os que son", nen sequer que "sexan todos os que están". E chegado a este ponto xa paro, porque
tampouco cubro este espazo do
Guieiro para criarme inimigos. •

A idea segue un ordenado critério
cronolóxico, comezando por unha

X. M. ESTÉVEZ

tro do Xacobeo
93, cara o movi-
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Non gosto demasiado das notas
necrolóxicas, nen dos panexíricos
laudatórios cando de comemorar a
morte dos mitos se trata. É un xénero este que non exercito con frec uéncia, e só, en contadas ocasións, extraio da fortaleza do inconsciente os meus fetiches cinematográficos particulares para dar
corpo a un ritual de privada satisfacción e de necesária autocomprac énc ia. O pasado 5 de Agosto
cumpríanse os trinta anos da desaparición voluntária de Marilyn
Monroe. Foi unha noite na que a
actriz preferiu plantar aos asistentes dunha festa privada na casa de
Peter Lawford, para irse deitar cun
amante mortal de apelido Nembutal. Desde aquel dia e de xeito pontual, os papeis impresos deixan extensa pre~enza da efemérides. É a
constatación recorrente de que
Norma Jean Baker segue a provocar paixóns e de que o seu mito
non esmorece. Ninguén pon en
cuestión de que ela forma, con Valentino, Garbo e Bogart, o cuarteto
máxico e imperecedeiro que o cine
e a sua industria teña elevado ao
Olimpo da imortaHdade. Lanzada
pola Fax (logo de circular prestada
pola Columbia, Metro e RKO) comQ réplica doutras actrices alentadoras do sexo e a sensualidade como Lana Turner, Rita Hayworth ou
Ava Gardner, a efímera pero fulminante traxectória da Monroe non
ten parangón en toda a indústria do
cine. Só o exemplo de Greta Garbo
pode semellarse ao dela á hora de
atopar unha conexión tan estreita
entre o púbHco e unha estrela de
cine. O xerual director Billy Wilder que foi quen mellar soubo
achegar o seu talento ao dunha actriz de verdade, foi quen de velo

con claridade:
"desde os tempos
de Greta Garbo e
se a exceptuamos
a ela, non xurdiu
na pantalla unha
muller con tanta
voltaxe". Esta
voltaxe levouna á
imortalidade, sen
dúbida, ben por riba dos seus atributos como actriz
que, pésie a quen
pese e a pesar dos
esforzos de moitos panexiristas
non deixou de ser
o dunha estimábel
comediante, sobretodo cando era
o xa citado Wilder
quen a tiña sob a
sua tutela ("A tentación vive arriba"
e "Con faldas ao
tolo"). Nisto non
se diferenciaba
demasiado dos
seus colegas citados que tampouco
foron, exceptuando intres concretos, grandes faquires da falsificación (quizá só a
sueca acadou grácias á sua excepcional máxia "cinexécica"
un
maior achegamento aos grandes nomes da arte da representación).

Cme

cer o restó. O
morbo suscitado
por determinados
aspectos da sua
vida, o rexoubeo
inconcluso sobre
os seus amores
con homes de responsabilidade política de influxo
universal, a sua
proximidade aos
círculos intelectuais e deportivos
do seu país e o desenlace final da
sua existéncia
atormentada, contribuiron, en moita máis medida
que a sua pegada
como actriz, á
construción dunha
biografía que roza
con frecuéncia o
umbral da lenda.
Groucho Marx dixo dela: "é a única
muller que só
ollándoa camiñar
desperta a míña
xuventude. Cando
a miro ardo de tal
xeito no meu interior que teño a impresión de que me
vai sair fume po- ·
las orellas". E certamente, un serví. dor, que non é
Groucho Marx
evidentemente, ten que confesar
que -como moitos- é cómplice
desa mesma sensación. A sua dourada cabeleira, o seu ondulante camiñar (lembran "Niágara"?) e a sua

Cando foi "auténtica
ori era o
artificio o que funcionaba, senón a
máis inxénua naturalidade da
rapaza de províncias de nenez
desgraciada.

A mitoloxia de M. M. constrúese
primeiro en vida pola indústria e
por certas coordenadas históricas

Amor de tango

Crónica de nós

Mº Xosé Queizán

X. L. Méndez Ferrín

que afectan á sociedade norte-americana (a guerra de Corea). Logo, a
sua desaparición aos trinta e seis
anos e as circunstáncias que a envolveron abrigaron á história ~ fa-

Cándido Bronco·
e o Cabaleiro Negro
Darío Xohán Cabana

NARRATIVA
XERAIS
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Contos das Américas
Xavier Alcalá

indefinida mirada, alongan eternamente os soños e nutren ainda o
sentir de millóns de persoas. Porén,
a personalidade de quen foi o símbolo erótico por exceléncia da
América dos cincuenta, suporá moito máis que un mero obxecto erótico e irá máis ató da trivial mercantiLización dunha forma bela. Toda a
sua existéncia representará a agónica e anguriada loita dunha muller
que sempre quixo ser ela mesma
nun mundo que a engaiolaba.
Rexeitando en privado a sua imaxe
pública, aborrecendo a mercantilización da sua identidade, Marilyn
Monroe foi unha vítima máis desa
moderna Babilónia que exemplifica Hollywood. Certo é que encarnou o colmo do artificio, o exemplo máximo de mercadoria enlatada na "fábrica de soños" segundo
as necesidades do capital e os critérios dos produtores; pero apesar
diso, detrás de todo isto, se atopaba unha muller de . destino feble,
enfrentada á dificuldade de ser ela
mesma nunha sociedade alienante
e alienada que non só tenta destruir
todo proxecto de subversión da orde estabelecida, senón que pretende frear calquer intento da afirmación da própria identidade á marxe
das convencións e das regras morais institucionalizadas. Obxecto
de miles de entrevistas, cunha vida
privada case inexistente, aseidada
e adorada por todos, a vida desta
muller parece un feíto patético e
comovedor cuxa gran traxédia será
a de procurar ser algo "auténtico"
entre tanta morralla de falsedade e
mentiras. Ese enfrentamento e ese
constante desafio das regras do xogo (ainda que ben ao seu pesar participe e sexa cómplice del) é o que
fará que Marilyn Monroe rebase e
supere todos os tópicos de Hollywood. Poucas veces a deixaron,
pero cando foi ela mesma, cando
foi "auténtica", non era o artificio
o que funcionaba, senón a máis inxénua naturalidade da rapaza de
províncias de nenez desgraciada.
"Rapaces --díxolles unha vez aos
marines da base de Camp Pendleton- góstavos sempre asubiar
cando pasa unha muller que leva
un suéter. Ben, quitádello e quequeda?". Noutra ocasión cando a
interrogaron sobre o que opinaba
sobre o comunismo dixo: "Ah, son
eses que estan a favor do povo".
Pero deixemos que sexa o crítico
Ado Kyrou, autor dunha das mellares obras consagradas ao erotismo cinematográfico(I) quen peche
coas suas palabras esta breve reseña: " ... Marilyn Monroe foi un ha
labazada ás filias da Revolución,
aos censores, aos país de família,
aos ensotanados e aos adoutrinados. Foi ela quen <licia "non" nun
mundo no que o "si" de rigor é sinónimo de resignación ( ... ). Inquieta e consciente do papel que
lle correspondía, desvestíase e estirábase espida sobre un tapiz vermello. Este acto revolucionário
-vostede non ama o vermello?foi seguido doutros desafios, o
máis importante dos cales segue a
ser a sua vontade de seguir sendo o
que era, de ousar ser unha muller,
muller no menor dos seus xestos,
nas suas palabras, no seu sorriso,
na sua miopía, na sua traxectória. •
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

(1) Amour, Erotisme et Cinema. Le Te- rrain Vague. Paris 1966.
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Felipe Arias Vilas
'A romanización aqui tivo un senso exclusivo de explotación económica,

a diferéncia do modelo mediterráneo'
Como se pode entender a Romanización desde a Galiza actual?

• FRANCISCO ARRIZADO

Director do
Museu e Castro
de Viladonga,
Felipe Arias é
autor do libro "A
Romanización de
Galicia", dentro
da colección de
manuais de
história de
Edicións A Nosa
Terra. Arias
concebe a
arqueloxia nun
senso social,
"como património
que é de todos,
·non para facer
"cacharroloxia" ou
tipoloxia
cerámica, senón
para facer história
do país. Moitas
persoas influiron
nesa
preocupación
pola Galiza e
desde que cain da
burra decateime
de que o que hai
que facer é
apaixonarse polo
teu próprio país.
Facer
investigación sen
esa perspectiva
seria unha
floritura inútil.

A Romanización é unha etapa moi
importante para a história da Galiza, porque non supón unha aniquilación total do anterior. A cultura
dos castros, como outras culturas
anteriores, vai deixando un pouso
bastante forte até a chegada de Roma. A conquista romana non aniquila a cultura dos castros senón
que lle dá un pulo e, en parte, ademais coesiónaa. Asume as novas
influéncias, os novos materiais, as
novas cousas que trai Roma. A Romanización supón unha ruptura na
organización do território, a organización político-social, na explotación económica. O gran valor
desta etapa, que se ven chamando
unha asimilación ou unha aculturación entre o pre-romano e o romano, é o que da lugar a unha cultura
galaico-romana que arriquece, decisivamente, a história da Galiza e
a própria cultura galega. Hai toda

'A muralla non

F. ARRIZADO

se fixo para
aguantar
agresións do
tránsito pesado,
nen vandalismos
como os que
sofre, nen
incúrias coma as
que ten sofrido".

.
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'Hai que aprender da história sen atarse a ela'
Nunha etapa tan tecnocrática,
non resultará a história, coma
disciplina, algo ocioso?
Dician os antigos que a história é
a mestra da vida e hai que conservala e procurar mantela en boas
condicións. Porque nos ensina,
continuamente como ternos que
facer e como ternos que viver. O
que pasa é que a história, en certo
modo, tamén hai que pola no seu
sítio. Non podemos estar atados;
no senso de estar atrancados, á
história. A história· ternos que
asumila, ternos queutilizala e tenos que servir. Os símbolos da
história, os símbolos patrimoniais, os restos da história, non os

podemos derramar. Non estarnos
legalizados para derramar algo
que nos foi dado. Son os países
rnáis cultos , máis civilizados ,
quen mellor asumen, a sua história e a conservación do seu patrirnónio.

Vostede, como estudoso da muralla de Lugo, que opina, habendo,
na cidadania, opinións contraditórias sobre este monumento?
O problema da muralla é complexo porque ten 1. 700 anos e non se
fixo para aguantar agresións do
tránsito pesado, nen vandalismos
como os que sofre, nen incúrias
coma as que ten sofrido . Pode-

mos dicer que, en certa medida,
bastante durou con todo o que sofreu nestes 1. 700 anos! Sentado
isto, a muralla ten outros problemas, non só de conservación senón de utilización. Como debe de
conservarse, en que medida debe
curnprir uns determjnados serevizos ou non. Estou convencido de
que a muralla forma parte da cidade. Que non é, simplesmente,
un símbolo, que estivese aí illado,
coma nunha vitrina, rodeada de
coches e casas por todas partes.
Non se pode privará xente de Lugo do paseo pola muralla, porque
é algo impagábel e que, noutros
lados, non pode ter, hai que conservala, pero utilizándoa. +

Coexistiron, durante algun tempo, a Romanización e realidades
coma o Castro de Viladonga?
De feito sabemos que non todos os
castros se abandonan, nen moito
menos , coa chegada de Roma.
Houbo casos de resisténcia, de resisténcia heróica, e o Monte Medúlio eria un exemplo, magnificado,
de te caso de heroí mo e re i téncia. Pero a Roma fundamental mente, o que lle interesa é organizar o território, política e admini trativamente, no eu benefí io e,
sobretodo, pen ando na explotación económica, maiormente da
minas de ouro e de favorecer o comérico que ven de Roma.
Hai moitas obras públicas e poucas
cousas de lecer (teatro , anfiteatros
ou circos non aparecen no Noroeste), sen embargo aparecen elementos prático como poden er ponte , vías, muralla e faro que teñen unha funcionalidade moi concreta. Roma acomete a ' Romanización" do Noroe te abendo que
aquí lle interesa unha mínima organización política para a explotación económica. No resto, Roma
ten unha certa flexibilidade. Hai
aspectos da cultura material e das
crenzas relixiosas que van perviver
durante a etapa romana. Dependendo tamén das zonas do paí e das
diferentes etapa : non é o mesmo a
banda costeira, que e taba afeita a
receber un comérico pequeno ou
grande, por parte de Roma, desde o
século II (a.C) que o interior da
Galiza que empeza a coñecer a explotación romana no cambio da era
(remate do s. I.a.C. ou comezo do
s. I d.C.). O que i é homoxéneo é
o tipo de Romanización no Noroeste que compre entendela diferente dos modelos mediterráneos.

Fálemos de aspecto "militares"
e "pactistas" da romanización?
Roma ten un modelo, unh a pauta
de funcionarnento, polas terra por
onde vai conqui tando. Primeiro
exerce un domínio militar e despois un control político e administrativo. Roma vai acomodando e ta pauta segundo o su bstrato anterior que atope.

.
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AS AVES DE RAPINA
ENGALIZA

unha série de aspectos, que proceden desa etapa e que non son exclusivamente romanos nen latinos
senón que é a conxunción entre o
pre-romano e o romano. Iso calla
unha etapa que, efectivamente, podemos dicer que é a romanización.

Na romanización da Galiza de seguro que, corno houbo casos de resi sténcia e heroísmo, houbo tamén casos de pactos, tácitos ou expresos,
entre os castrexos e a nova adminis-
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aportación decidida de cultos de
Roma. O máis importante seria o
culto a Xúpiter, polo compoñente
político que ten. O {;Ulto a Xúpiter
convertese en aglutinador da importáncia ou do novo control políticoadministrativo. Pero, de seguida~ no
culto a Xúpiter hai inscricións, nas
que se lle pon un adxectivo indíxena, Xúpiter-ládico, por exemplo,
quer dicer, vaise indixenizando o
panteón clásico da maneira que se
vai clasicizando o panteón indíxena.

'A Romanización
supón unha
ruptura na
organización do
território, a
organización·
político-social,
na explotación
económica".

Este sincretismo dase, tamén, en
cuestións como a tecnoloxia, vias
de comunicación, arte ...

tración. Pactos para abandonar os
castr:os ou para comezar a cultivar
as terras tlas abas ou das chairas,
dando facilidades para este tipo de
cousas. Hai elementos que nos fan
pensar nun grupo "colaboracionista" que se vai afacendo aos modelos
romanos ás veces convencidos e outras como meio de ascensión social.
Vánse cambiando os n0mes, o tipo
de asentarnento a partir dos castros.
Cales son os elementos de síntese
entre as duas culturas?
Nun castro pode aparecer un cacho
de cerámica, producida en Itália,
por exemplo no século I a.C., pero
iso non indica que o castro estives
romanizado senón que chegou unha peza de cerámica, através de alguén que pasou por ali, ou porque
alguén a trouxo doutro 1ado. Cando podemos comezar a falar de
Romanización é cando, ademais
dos elementos novos de cultura
material, empeza a haber un cámbio de mentalidade, elementos novos que afectan ao conxunto da vida. Poden ser aspectos lingüísticos, de cultura material, crenzas
relixfosas ou os próprios nomes.
Na relixión hai tamén unhas dedicacións a deidades prerromanas.
Despois, as deidades dos latinos teñen unhas advocacións, unhas determinación indíxena e finalmente acaban endo todo deuses latinos. Hai un cooxunto de elementos
que van interactuando. E a interacción é a que vai dando a riqueza
cultural da própria Romanización e
afecataria á cultura material e á espiritual. Para a arqueoloxia é mais
<loado rastrexar a cultura material.

increti mo relixioso
Ahonde nos aspectos que atinxen
á relixiosidade.

É onde e produce un incretismo
perfeito. Hai conxunción entre divinidade indixenas e foráneas (poden
er latina ou me mo orientais ainda
que, no ca o galego, as de procedéncia oriental son mínimas). Na
epigrafia, nas inscricións, na escultura, sobretodo na de bronce, están
documentados deuses e deusas que
teñen, en moitos casos, unha procedéncia indoeuropea vella, antiga.
Son nalgun caso deidades de estirpe
céltica. Ao lado disto, hai unha
.

.

' . .

É moi diferente o que pasa coas ·
vias de comunicación ou o que pasa coa cerámica. As vías son unha
aportación totalmente novidosa.
Sabemos que as vias, feítas por
Roma, seguian as rotas naturais da
época prerromana. Pero a aportación das vias é fundamental para a
explotación económica do país por
parte de Roma. N outros aspectos
como na cerámica, por exemplo,
hai unha pervivéncia .moi notábel,
moi grande, dos modelos e das formas castrexas. Ao lado diso, hai
cerámica de importación e haina
que imita á ro~ana.

'Houbo casos de
re.sisténcia
heróica, e o
Monte Medúlio
seria un
exemplo,
magnificado,
<lestes casos de
heroísmo e
resisténcia".

'Cando podemos
.
falar de
Romanización é
cando empezá a
haber un·.
cámbio de
mentalidade,
elementos novos
que afectan ao
conxunto da
vida".

~

.
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:
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En arqueoloxia hai que xogar con
moitas fontes de dados porque non
chegan as fontes documentais e
textuais. As fontes latinas, dos escritores, están moi mediatizadas
por quen e para quen se escrebe- ·
ron. Compre peneiralas e recorrer a
outras fontes que son a arqueoloxia, a cultura material, comprendendo dentro dela as inscricións e
tarnén, as moedas e, nalguns cas.os,
os paralelos etnográficos. Todos os
dados poden servir para reconstruir
a história antiga. Cada fonte de da- dos ten unha peculiaridade. Polo
de agora, nón ternos teatros, .anfiteatros ou circos, pero, a semana que
ven, aparecen vestíxios e terrios
que re-situar as explicacións. O
mesmo poderíamos dicer da epi- .
grafia. A máis de que podan aparecer inscricións novas, que nos den
outros dados sobre divinidades,
profisións, algun tipo de nomes ou
vias romanas ... aparte diso, hai unha revisión contínua de inscricións,
saidas xa, e que se van lendo de
novo. Reinterpretando~

A importáncia de Lugo
O mesmo poderíamos dicer dos aspectos artísticos. A arte romana, na
Galiza, é unha arte "provincial".
Non é a típica arte clásica que podemo atopar nas grandes metrópoles.
Arte provincial con duas variantes
ou vertentes: a arte culta, oficial,
que corre pande aos grupos máis
romanizados e por outro lado está a
arte plebea ou diríamos "popular".
A arte máis corrente, roáis a tono
coas características indíxenas. A arte da povoación que non é patrícia.
O exemplo máis senl1eiro desta asimilación podian ser as estelas funerárias. Netas, os motivos son clásicos, pero a plasmación artística está
feíta ao modo indíxena Un anorganicismo total e cunHa gran importáncia de elementos abstractos, xeométrícos que, sabemos, teñen unha
grande tradición indixena.
Na sua obra sobre a romanización, fálase da importáncia das
excavacións para o estudo da
Galiza romana, pero tamén o son
a epigrafia, numismática...

e
.
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As excavacións, que se están a facer en Lugo, botan por terra esquemas que minimizan a importáncia, que tivo Lugo e a Galiza
en xeraJ, na Romanización?

Sabíase que Lugo era "Lucus Augusti", desde hai moito tempo, esabíase que Lugo tiña unha cantidade
importante de restos ainda por descobrir. O que pasa é quefoi a resultas dos "accidentados" aparcamentos subterráneos do ano 86 cando
se 1evantou a lebre de que babia
que excavar e que había moitos restos debaixo da cidade actual de Lugo. A importáncia de Lugo sempre
estivo clara, tanto para a romanización do próprio contorno de Lugo
como para entender o tipo de romanización de toda a Gallaetia.
O problema dos restos arqueolóxicos de Lugo, levaríanos a falar
moito tempo porque a cuestión está, non só en que investiguen uns
cantos eruditos e investigadores,
senón en que hai que conservar,
tamén, parte do Património Ar-

1- o.· N
.
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queolóxico. En moitas cidades
atoparon unha. solución (Mérida,
Sevilla, Zaragoza, Tarragona, Barcelona ou Xixón), aquí, tamén ha- .
berá que at0pala, e non só para
unha pura investigación tipolóxica
ou científica dunha divulgación
moi limitada.
Lonxe da muralla de Lugo están
aparecendo_achados ...
Hai dados de restos -romanos, non
só .fora de murallas, tamén cruzando o rio e en wnas máis lonxanas.
O que pasa é que -os dados eran
moi escasos porque a perda do pa~
trimónio era aceleradísima. Agora
irnos tendo ocasión de documentar
mellar ese tipo de dados. eses tipo
de restos. É 1óxico pensar que cerca dunha cidade coma Lugo, capital do Convento Xurídico, ten que
haber todo un "hinterland" de vivendas, armacéns, servizos, talleres ... De p1anificación-do territ.ório
en funcións desa capital.
·

.
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'A

conservación
: é compatíbel
~ coa utilización
comercial'
..

É partidário de deixar os restos arqueolóxicos "in sito",
óu concentralos nun Museo?

Os que mereza a pena deixalos
''in situ" hai que facelo e moitas
veces é compatíbel coa utilización dun negócio. Discorrendo
e tendo vontade é compatíbel a
utilización do Património Arqueolóxico, por toda a sociedade, e a utilización comercial ou
vivencia!, mesmo, por outra
!· parte da sociedade. Son partidá• rio de que, en princípio, o património arqueolóxico quede, "in
situ", cando pague a pena. Can- ·
Parece que a história se repite. Fado é un conxunto dunha vila,
la no libro de línguas (A e B) a respeito do latin e mais do idioma in-· . • dun hipocausto ou mosaico hai
• que tratar de deixalos ifz situ. Os
díxena. Nestes moment~s, pasarla
materiais cieben de ir aos muoutro tanto co español e o galego?
seus e; en todo caso, nos mualcance
seus deben de estar
de toda a sociedade e mais dos
• investigadores que queiran es.: tud.alos. Salvados os direitos, de
: propriedade intelectual, do ex• cavador orixinal.
-:
:
..
..
•
·:
•
•
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paralelismo se
pqde albiscar en
.canto á diglósia daquel
·.
·:. momento e de
hoxe".

Eu non son sócio-lingüísta nen lingüísta, pero algun paralelismo se
pode albiscar en canto á diglósia
daquel momento e de hoxe. Isto
ven a canto porque, efectivamente,
as inscricións aparecen se!llpre en
latín. Con nomes indíxenas, moitas veces, pero aparecen escritas
en forniulários latinos. Segundo
iso, aquí todo o mundo falaria latin. Pero, hoxe, nos Camposantos
galegas, vemos que as inscricións,
os epitáfios, están en castellano
cando sabemos que, naquela parróquia, todo o mundo fala en galega. Esta espécie de modelos paralelos, xa digo, non se poden xeralizar demasiado. A causa non é
tan sinxela nen moito menos, pero
parece que aquí, coma noutras partes do Império, debía haber língua
indíxena e língua oficial utilizada
con pautas diglósicas, parece que
bastante claras, de língua culta e
oficial e língua indíxena nas clases
menos favorecidas. A latinización,
foi praticamente total e ao final da
romanización podemos dicer da
Galiza que é un País latino. Quer
dicer, ten unha língua latina, con
restos de voces indíxenas, con algunhas pautas de tradición anterior, pero unha língua, fundamentalmente, latina. +

D.E

e

Volvendo á sua responsabilidade actual. Antes no Museu
Proviticial ·e, agora, no. Monográfico de Viladonga, é
partidário duo Museu vivinte, participativo?
Hai moitos tipos de Museus e
todos son defendíbeis. Hai
quen pensa que compre ir aos
"ecomuseus". Quer dicer, ás
cidades e aos ambientes, que
se estexa vivindo neles, pero
• que son, ao tempo, museus; e
·: hai quen defende museus como
ambientes recluídos, separados
da vida normal da cidadé, da
civilización actual. Penso que
as variedades de museus están,
case todas inventadas e hai que
potencialas todas. Cada modelo de Museu ten que defenderse nun modelo determinado de ·
sociedade ou nun enclave e
tempo determinajdo. O valor
dos Museus monogjráficos de
xacimento, hai vinte ou trinta
anos, non se tiña idea do valor
que podían ter. Hoxe, é un modelo que está experimentado e,
ademais, en auxe en toda Europa. Vemos que cumpren e poden cumprir unha función tan
importante como cumprian os
museus provinciais, a comezos
de século, cando parecia que
eran a única via posíbel de musealización dun património. A
história pode ensinarse, pode
asumirse de moi diferentes ma. neiras e vías. Unha via importante pode ser a diversidade de
museus e, outra a conservación
do património, da própria história, na paisaxe, no entorno
que nos rodea. +
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O trinque

Convocatórias
Concurso
de Poesia
A Sociedade Artística FerroJá convoca a XIII edición do
Concurso de Poesia Her·
nán Esquio. Os poemas presentados serán orixinais e
inéditos, e que non foran premiados en concursos anteriores. Deberán enviarse escritos a máquina, firmados, co
nome e enderezo do autor
ou autora ao pé do poemas.
Pódense presentar cantos traballos se desexe, ao Apdo de
correos 339.15480 de Ferrol,
indicando no sobre o nome
do certame, antes do dia 15
de Outubro. Todos os prémios consistirán en placas e
diplomas, sendo os gañadores reseñados na revista "Poesía Galícia" e o recital aberto e entrega dos galardóns
celebrarase en Ferro) no lugar e data que a organización
comunique.

compoñentes: Os temas
apresentados serán tres e terán que ser entregados en
sobre pechado Delegación
Provincial da Conselleria de
Cultura e Xuventude de
Pontevedra, r/Benito Cor·bal, 47-2. Tlf. 85 07 00, antes do 30 de Outubro. Os
prémios serán de seis diplomas e trofeos ademais das
axudas de gastos de transporte e manutención por
conta da organización. Cada
grupo seleccionado na fase
final disporá dunha axuda
de até 50.000 pts.

Investigación

Prérnio Empresa
A Confederación de Empresários de Pontevedra convoca este prémio de Investigación e Periodismo. Os traballos serán totalrnento orixinais, e publicados nos médios de comunicación entre
o 1 de Xaneiro e o 31 de
Decembro deste ano, data de
·peche da convocatória. De
cada orixinal apresentaranse
seis cópias antes do 15 de
Xaneiro do 93, nos locais da
CEP, r/Velázquez Moreno,
9-4, 36201 Vigo. Tlf. 43 96
11. Os traballos publicados
en prensa enviarán un orixinal da páxina e data do periódico no que foron publicados. Os traballos de rádio
e televisión enviarán soporte
magnético con indicación de
día e médio no que foron
emitidos. Adxuntaranse os
dados personais do autor/a, o
seu enderezo e o seu teléfono. Toda a documentación
enviarase nun sobre pechado. O fallo do xuri darase a
coñecer no primeiro trimestre do 93, e o prém~o estará
dotado con 1.000.000 pts.

III Mostra Galega
de Teatro
Poderán concorrer todos os
grupos teatrais compostos
por xoves de até 30 anos
cumpridos o 31 de Decembro deste ano. Hai duas categorías, dos 19 aos 30 anos
e até os 18 anos. Deberán
ser obras de autores galegos
e españois. Entregarase· a
documentació9 na Delegación Provincial da Conselleria de Cultura e Xuventude
de Lugo, r/Pintor Corredoira, l. Antes do 30 de Outubro. As dotacións irán desde
25.000 a 250.000 pts., segun as categorías.

III Certame
Gal ego
de Cerámica
Poderán apresentarse os xoves de até 30 anos en duas
categorías: até os 17 anos e
dos 18 aos 30 anos. As
obras enviaranse á Delegación Provincial da Conselleria de Cultura e Xuventude
na Coruña, na r/Durán Loriga, 9-1. Tlf. 22 13 36, até o
7 de Novembro. As dotacións dos prémios irán desde 10.000 a 70.000 ptas. dependendo da categoría.

III mostra de
coros polifónicos
Para grupos e coros formados por xoves e cun máximo de 40 compoñentes. A
mostra terá carácter e non
competitivo. Os compoñentes terán entre 15 e 30 anos.
Soamente poderán rebasar
estas idades o 1.0% dos

Noutro sobre pechado deberá
figurar o lema elixido, e no
seu interior o boletín de inscripción. Os participantes deberán apresentar as obras na
Delegación Provincial da
Conselleria de Cultura e Xuventude en Pontevedra, r/Benito Corbal, 4 7 -2. tlf. 85 07
00, antes do 30 de Outubro.
As dotacións serán de 35.000
a 70.000 pta. para os solistas,
e de 30.000 a 100.000 para
os grupos. Todos os solistas
participantes na fase final receberán unha axuda de 5.000
pta. e os grupos entre 5.000 e
20.000pts.

Manuel Garcia Barros,
Kenkeirades.

Kenkeirades
O Concello da Estrada convoca os Encontros para un
estudio sobre a figura de
Manuel Garcia Barros,
"Kenkeirades", que se celebrarán do 13 ao 17 de Outubro. As ponéncias apresentadas estarán centradas na sua
vida, o seu pensamento e a
sua obra literária. As inscripcións para asistir ás Xornadas faranse nunha ficha normalizada e poderá se solicitar
á Secretaria dos Encontros.
Concello da Estrada (Pontevecra), ou ben chamento aos
tlfs. (986) 57 01 65 e 57 00
30. A inscripción é gratuita,
só suporá o pagamento das
actividades que asi o requiran. Expediranse certificacións de asisténcia e de apresen tació n de Ponéncias ou
Comunicacións.

Encadernación
CEM Cooperativa de
Educación medioambiental organiza o "II Curso de
Encadernación Artística",
impartido por Carlos Rey,
que dará comenzo o 2 de
Novembro. O curso terá unha duración de 7 meses
(Novembro a Maio) a desenvolver os luns e mércores, con duas posibilidades
de horário (de 17 a 19h e de
19,30 a 21,30h). Terá lugar
no local de CEM, e a cuota
mensual será de 8.000 pts.
O prazo de inscrición remata o 26. Máis información
en CEM, r/Laracha, 10-sótano. A Coruña 15010. Tlf.
26 56 40.

III Certame
Gal ego
da Canción
Poderán tomar parte os/as
xoves en duas categorías: A.
Solistas ou grupos con idades
comprendidas entre os 19 e
30 anos. B. Solistas ou grupos con idades comprendidas
ente os 15 e os 18 anos. C.
Grupos con idades de até os
15 anos. No caso dos grupos
o número máximo de compoñentes seá de seis. Non poderán intervir neste festival
solistas ou gurpos profesion ai s. Cada solista poderá
apresentar un máximo de 3
minutos, gravada cada intervención nunha cinta casette.
Os solistas ou grupos poderán empregar os instrumentos musicais que precisen,
aportándoos eles. Apresentaran se nun sobre pechado
pondo no exterior o lema elixido polo grupo ou solista.

A Escola de Marketing, Publicidade e Relacións Públicas Marcelo Macias da Coruña convoca un Prémio de
ln,vestigación sobre a estrutura comercial dos
Concellos galegos. Está dirixido a estudiantes de ensinanzas sociais e económicas. O traballo constará de
20 a 40 fólios. O tema versará sobre a descrición comercial dun Concello galego. Outorgarase un prémio
en un accésit. As bases pódense solicitar na própia es- cola. Avda. de Arteixo, 14baixo. Tlf. (981) 26 88 25.

Bolsas de
Investigación
O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca Bolsas de lhtroducción á Investigación, destinadas a alunmos/as do último curso de carreira en Falculdades e Escolas Técnicas
Superiores de calquer Universidade. As solicitudes presentaranse até o 30 de Outubro. A convocatória publícase no BÓE do 7 de Agosto.
Máis infonnación no COIE
da Universidade de Santiago.

Poesia
A Concelleria de Cultura de
Ourense convoca o Prémio
de Poesia "Cidade de Ourense", para obras dun mínimo de 800 versos, escritas
en galego ou portugués. As
obras deberán enviarse a esta Concelleria e no caso que
pertenzan a autores portugueses poderán ser presentadas na Cámara Municipal
de Vilareal. O prazo de recepción de orixinais péchas e o 11 de Decembro . O
prémio está dotado con
250.000 pts., placa de prata,
e publicación da obra.

Fotografia
Convoca a Casa da Xuventude de Ourense. Poderán
participar persoas de 14 a
30 anos das cidades do Eixo
Atlántico. As obras serán de
tema libre, en branco e negro ou color, con formato de
13 por 18 e de 30 por 40
cm. Os traballos pódense
presentar nas dependéncias
da área d.e Educación e Xuventude (r/ Arcedianos, 15- .
17, 32005 Ourense), en persoa ou por correo.

Prérnios
"Inserso 92"
O Ministério de Asuntos Sociais convoca, a través do
Inserso, os prémios deste
ano, nas seguintes especialidades: Prensa: Poderán optar a este prémio os autores/as de artigos e reportaxes
sobre a problemática, no
ámbito do Estado Español e
Latinoamérica, de persoas
con minusvalia, persoas da
terceira idade e refuxiados,
que teñan sfdo publicados en
calquer revista ou periódico
do mesmo ámbito desde o 1
de Novembro de 1991 ao 16
de Outubro <leste ano.

Fotografia: Para traballos
sobre a problemática destes
mesmos colectivos, e tamén
para profisionais que teñan
publicado traballos neste eido, para o que se convocará
un prémio Fotografia de
Prensa, entre o 1 de Novembro de 1991 e o 16 de
Outubro de 1992, e que teñam sido publicados en revistas ou xornais do Estado
español ou Latinoamérica.
Rádio: Poderán apresentarse todos aqueles programas
ou séries de rádio realizados
no Estado español ou en Latinoamérica, e que traten sobre persoas con Minusvalía,
persoas da terceira idade e
refuxiados.
Audiovisuais: Poderán presentarse todos aqueles programas de Televisión, vídeos
ou curtametraxes realizados
sobre a mesma problemática.
Investigación e axudas
técnicas: Poderán apresentar traballos de investigacón
e axudas técnicas, todos
aqueles investigadores e inventores, individualmente
ou en equipa, asi como as
entidades ou empresas que
teñan realizado calquer tipo
de investigación ou axuda
técnica que conleve a integración dos colectivos de
minusválidos, terceira idade
ou refuxiados.
Todos estes prémios estarán
dotados con 550.000,
350.000 e 250.000 pts., e o
de Investigación con
850.000, 600.000 e 400.000
pts. Haberá ademáis un
Prémio Honorífico, para as
entidades píblicas ou privadas, asociacións, empresas
ou persoas que salienten polo seu traballo oeste eido. O
prazo de admisión de traballos finalizará o 16 de Outubro; ás 15h. Para máis información dirixirse ao Inserso:
r/Xinzo de Límia, 58.
128029 Madrid.

História
do Cinema
A Federación de Cineclubes da Galiza convoca o
certame História da Galícia Cinematográfica. Os
traballos terán unha extensión mínima de 30 fólios.
Serán orixinais e inéditos.
Enviaranse á Federación:
r/Ramón Cabanillas, 1entrechán. Ourense. Concederase un único prémio,
de 500.000 pts., e o xurí
poderá repartilo en mais
dun traballo, asi como en
accésits.

Contratos
en práticas
A Conselleria de Economía
convoca unhas Bolsas para contratos en prácticas,
no DOG do 12 de Agosto.
Entre os requisitos que se
esixen aos aspirantes figura o de non ter cumpridos
os 30 anos no intre no que
remata o prazo de solicitudes, que será do 6 ao 20 de
Outubro.

Investigación
A Conselleria de Sanidade
convoca o Prémio Xunta
de Galícia para traballos
de investigación, con tema
libre dentro do campo das
drogodependéncias. Terán
preferéncia os traballos realizados 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
Outubro e para máis información consultar o DOGA
do 23 de Abril.•

Música

Colón, o descubrimento
Esta é a mala (hai outro filme sobre Colón de Ridley
Scott). Marlon Brando interpreta a Torquemada. Todo
o demais é pésimo nesta
película norteamericana
subvencionada pola Comisión do V Centenário . .Non
consegue emocionar nen
sequer cando Rodrigo de
Triana berra: Terra, terral.

Ciclo de Música Antiga
Na Colexiata de Xunqueira de Ambia o dia 10 clausúrase este ciclo
cun concerto de Anselmo Serna
Bustamante. •

Vídeo
Ciclo de criación
Pecados manuais de Xosé
de Cora. Unha coleción de
relatos sobre o descobrimento do sexo por parte
duns adolescentes. Un ponto de vista exclusivamente
masculino que avivará nostálxias entre ós nados antes
do 55, é interesante para os
do 56 ao 65 e resulta arcáico para o resto.•

Os dias 8 e 22 <leste mes terá lugar
no Centro Cultural Caixavigo o Ciclo de Videocreac~ón coa proxección de traballos pertencentes ao
arquivo do Festival Internacional
de Vídeo "Cidade de Vigo".

Xornadas Internacionais
Nos locais do Ateneo Santa Cecília
de Marín clausúrase o dia 8 as
Xornadas Internacionais de Vídeo, que acol1en unha mostra de
vídeo-instalacións. •

Anúncios de balde
Vendo casa de pedra, totalmente
restaurada e amoblada con antigüidades, muros de 1 m. de grosor,
duas prantas, 190 m2, solos e teitos de madeira, chaminé de pedra,
auga, luz, etc. Val con moita vexetación, perto do rio Miño. Finca
cori froitaies. 18.000.000 pts. (facilidades). A 30 km de Ourense. Tlf.
(981) 22 12 63. Fernando.
Véndense cachorros Cocker de 4
meses, xa vacinados. Tlfs. (986)
37 40 18 e 43 65 87.
A revista literária "Olisbos", os
amantes da palabra admite traballos de investigación e crítica literárias, antes do 15 de Outubro, para a configuración do seu número
12. Tamén se receben traballos de
redacción para un número 13 anónimo. Agárdase a vosa colaboración. "Olisbos", Faculdade de Filoloxia. Burgo das Nacións, s/n.
15705 Compostela.

audiovisuais, xogos cooperativos,
fondo bibliográfico, festas verdes,
xornadas de ecoloxia, cicloturismo,
etc. Papaventos, Portugal, 16.
27500 Chantada. Tlf. Anxo (982)
44 02 75.
Autonomia. Centro de difusión alternativa (discos, libros, camisetas,
chupas). Mércores e venres de
19,30 a 21,30 h. Sábado mañá e
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vigo. Distribución non comercial.
Caixa de Resisténcia con Manuel
Zebral. Número de conta 2091
/215/30040840. Caixagalicia.
Comparto piso en Santiago. Tlf.
(986) 22 08 48, perguntar por Patrícia.
Vendo ou traspaso mercería en
Vigo, na zona das Travesa . Tlf.
(986) 29 25 99.

Véndese casa rústica de pedra a
restaurar, con terreo, en Moeche.
Tlfs. (981) 24 84 50, 28 27 18 e
29 77 37.

Oferécese presentador para espectáculos de cines, moda, actuacións en directo, discotecas, etc.
En catalán e galego. Tlf. (986) 29
3048.

Grande oferta de discos e casettes.
Evéncio Baños. Pizarro, 47-4F, Vigo. Tlf. (986) 41 34 96.

Coleccionista cámbia cupóns da
ONCE. Escribir a Julio Garcia: r/
Sta. Eufémia, 2. 32005 Ourense.

Casa Popular "Fogar Infantil".
Os pubs "Cómic" de Baio e "Silfo"
Centro social okupado de Ourense
de Carballo coa Asociación Cultural
precisa da tua colaboración: Se es"Monteblanco" de Ponteceso pretentás interesada/o en criar unha cultuden organizar concertos de rock,
ra alternativa, autoxestionada e reipop e folk e tamén exposicións de
vindicativa podes participar na orfotografía, pintura e escultura. Os
ganización de exposicións, charlas,
grupos ou colectivos interesados en
obradoiros, cursiños ... Tamén nececontactar chamade aos tlfs. (981) 71
sitamos axuda mate49 24 ou 75 42 36. Prerial, o que a ti non te
guntar por Xosé M'1 Vaserve, a nós podenos 11
rela.
Pisos para
ser útil. Estamos no 11
compartir,
antigo orfanato, no re- 1
Véndense camisetas
avisos,
cinto de campus uni- 11
de forte contido hisalugueres,
versitário. Apdo. 660. 11
pano-fóbico.
Tlf.
cámbios,
.1
32080 Ourense.
(986) 30 38 58.
compras,
vendas,
Papaventos EducaCamisetas Me cago no
contactos ...
ción Ambiental ofereV Centenário, para fide publicación
ce a centros escolares,
nanciar proxectos de
gratuita na
concellos, empresas,
solidariedade con cosección
institucións ... todo tipo
munidades
indíxenas.
Anúncios de balde
de programas de eduPedidos contrareemTfno. (986) 43 38 86
cación ambiental,
bolso a Xevale: Avda.
ANOSA TERRA
obradoiros de reciclaPortugal, 16. 27500
xe, teatro ecolóxico,
Chantada. Lugo. +
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Cme
Murnau
Segue o ciclo que o Centro Galego de Artes da Imaxe adica ao
director alemán coa proxección
de Fausto os dias 13 e 14, en sesións de 8, 15h na sala de proxecc i óns de Durán Loriga, 10, A
Coruña. O filme de 1926 está
inspirado na obra de Goethe, e
conta a história dun eminente
home de ciéncia e filántropo
que loita contra a epidémia de
peste que asola a sua cidade nata l. Murnau demonstra unha
grande sensibilidade e unha profunda formación artística á hora
de integrar no texto composicións plásticas xurdidas de diversas obras pictóricas sen caer
no cromo superficial.

Infantil e terror
O Ateneo Santa Cecilia de Marín
segue coa sua programación de cinema para cativos, en sesións de
19, 15h, nos seus locais. O día 13

· Konchakovsky, e interpretaaa por Whoopie Goldberg e James
Belushi. Gañadora da
Concha de Ouro no
Festival de Donostia,
é un "filme de estrada" que nos monstra a
cara oculta dos USA,
un país repleto de subúrbios, de rnarxinados, .de cimintérios de
coches e de violéncia.

Fausto, de Murnau.

proxectarase Indiana Jones a a
última cruzada, o di.a 16 será Regreso ao futuro ID. A programación de filmes de terror-ficción
oferecerá o dia 8 Misery, o di.a A
noite dos mortos viventes, o día
19 será a recente Liña mortal. Os
pases serán ás 22,30h na sala de
proxeccións do Ateneo.

Homer e Eddie
O Cine Clube Padre Feijóo de
Ourense organiza, coa colaboración c;ia Federación de Cine-Clubes
de Galícia a programación da sua
23 temporada, para os meses de
Outubro, Novembro e Decembro.
O di.a 8 proxectarase Homer e Eddie, dirixida en 1989 por Andrei

Exposicións

O día 15 proxectarase
O fin da noite, fita de
1990 dirixida por
Keith McNally sobre
un guión de seu. Trátase da ópera prima <leste realizador inglés, e
trátase do retrato obsesivo e pechado dun
home que entra en cri- C. Th. Dreyer.
se cando vai ser pai, abandoando o
un bo exemplo do cinema indepenfogar e encetando unha nova reladente que os distribuidores e exhición. Filmada en 1'ranco e negro, é
bidores non se atreven a difundir. +

Televisión

Ricardo Pena

O nadador

O home do Oeste

Monstra de pintura na
sala Museum do Ferrol ,
R. Maria 178, baixo.

Formado na televisión, Frank
Perry sorprendeu en 1968 con este filme, unha história orixinal e
acertada parábola sobre a socíedade norteamericana e a figura do
gañador tan manexada naquela
cultura. "The Swimmer" non é ··
unha produción típica <lesa cinemato grafia. Por unha banda desenvolve unha idea estaña e sorprendente, e por outra remata
cunha mensaxe moi lonxe do optimismo do que presume Hollywood. Gran parte da boa acollida
acadada débese ao traballo de
Burt Lancaster, que encama a un
nadador admirado e envexado por
todos tenta chegar á sua casa nadando por todas as piscinas que
vai atopoando no seu camiño, sen
sospeitar que cando chegue xa
non será a mesma persoa. Emitirase o dia 10 no espazo "Butaca
Especial" da TVG.

Para amantes do xénero' do Oeste,
a TVG emite o dia 11 en "Entrada
Libre" un dos grandes "westerns"
da história do cinema, realizada
en 1958, e a fita coa que Anthony Mann quíxose despedir do
xénero, ainda que anos despois
firmaría "Cimarrón". Gary Cooper é o beneficiário total do filme. A sua pers~onaxe é antolóxica,
os seus siléncios axudan a criar
esa sensación de imobilidade que
Mann pretende recortándoo enriba do seu cabalo contra a paísaxe
. Filmada en cinemascope,"un formato no que Mann era un verdadeiro mestre, "O home do Oeste"
é unha história de vinganza, na
que o xénero asiste a unha leción
maxistral sobre moitos dos seus
códigos. O manexo da cámara por
parte de Mann seria posteriormente admirada polos críticos dos
"Cahiers".+

Marín
Mostra de escultura e
pintura "Artistas de Marín" no Ateneo Santa
Cecilia.

Alén-mar
"A creatividade galega
no Novo Mundo". Obras
de 38 artistas galegos no
Mosteiro de San Martiño
Pinário, en Compostela.

Gravado
Mostra "Euroamericana
de gravado", no Museo
Valle Inclán da Póboa do
Caramiñal.

O desexo
O Museo do Pobo Galego, no mosteiro compostelán de San Domingos
de Bonaval , alberga a
mostra "Nomes própios,
imaxes de de exo".

RICARDO PENA

.O Camiño
Portugúes
No Centro de Servícios
Sociais de Celanova,
mostra fotográfica sobre
o Camiño Portugués a
Compostela.

Chícheri
Nito Dávila
Pintura no Centro Cultural "Salvador de Madariaga '', A Coruña.

Es cu !turas no Museo
Municipal de Ourense.

Juan Fuentes
Acrilicos no Sala do Pazo Municipal da Coruña.

Diego Giráldez
Pintura na Casa da Cultura de Tui.

O Carballifio

Valdearte

No Cine Alameda des ta
vi.la, mostra fotográfica
"O Carballiño. Vellas histórias, vellas fotografías" . .,

As salas de Caixa Ourense, Caixa Galícia, o Casino e a Casa da Cultura do
Barco de Valdeorras acollen esta rnostra con obras
dos participantes no "I
Encontro de Pintores".

Colectivas
Paula Paradeta e Susana Trillo expoñen traballos en acrílicos na Sala
Araguaney de Composte-

Xúlio Diz
Pil)turas na Casa da Cultura de Cangas de Morrazo.

Paxinas coordenadas por·
MARGA R. HOLGUIN

la. Na Galeria Pardo Bazán da Coruña mostra
"Nexos heteroxéneos",
con Laxeiro, Arturo
Souto, Maruja Mallo,
Roberto González Fernández, António Lago e
Enrique Saavedra. Na
Galería Severo Pardo de
Vigo, rnostra de pintores
americanos do Pop Art e
o Expresionismo Abstracto, con obras de De Koon in g, Noland, Olitski,
Rouschemberg, Litcbensteing, Ropsenquist,
Jones, Warhol e Oldenburg. No Edificio Arquivo de Betanzos colectiva
das pintoras Carmen
Portela, Carmen Villaverde, Maria Cubeiro e
Ana Dans. Na Galeria
Marqués de Cerralbo de
Vigo, obras de Castillo,
Laxeiro, Torres, Maria
Antóniá Dans e Frau.
Pintores coruñeses expoñen na Galería Obelisco.

Manuel Bouza
Obras na Galería Trinta
de Compostela.

Xurxo Lobato
Mostra fotográfica "Imaxes da Arte en Galícia'',
no Museo Arqueolóxíco
de Ourense.

Vitória de la
Fuente
Inauguración da exposición antolóxica adicada a
esta artista no Centro
Cultural Caixavigo, dentro da série "Grandes Artistas Galegos/as".

Escultura
Até o dia 10 desenvólvese na Praza de O Corgo
en O Grove o "ill Simpósio Internacional de
Escultura ao Aire Libre".

Banda Deseñada
Desde o dia 2 ao 10 <;le
Outubro, diversas salas e
espazos culturais de Ourense acollerán as
exposicións e certames
das "IV Xornadas de
Banda Deseñada", que
· organiza a Casa da Xuventude. +

Teatro
O Hobbit
O 15 presentarase no Centro Cultural Caixavigo a Campaña de Teatro Escolar Caixavigo. No decorrer da mesma o grupo Kalandraka achegará aos máis pequenos a
linguaxe teatral, desta vez baseándose no coñecido conto de Tolkien.

\ A toda luz
A Compañia de Lola Herrera representará do día 8 ao 12 no Teatro Rosalia de Castro da Coruña
esta obra escrita por Mary Orr, primeiramente como colaboración literária e que tras o seu éxito en
Broadway seria coñecida en todo o
mundo na versión cinematográfica
dirixida por J. Manckievícz e titulada "Todo sobre Eva".

Loucura de humor
Teatro Keyzán apresenta os días
8, 9 e 10 en Vigo unha montaxe
baseada en textos de Jardiel Poncela e · Tom Stoppard. As 22,30h no

Centro Cultural Caixavigo.

Teatro Latinoamericano
No teatro Principal de Santiago. O
dia 8 o Teatro Circular de Montevideo representará Aeroplanos do
arxentino Carlos Gorostiza. O 1O a
compañia arxentina Mabel Mazzotti porá en cena Poniendo la casa en orden, de Jorge Goldembert.
O 11 o grupo Queztal representará
Memoria del obligo del mundo de
Rubén Paragua e o dia 12 a compañia de FranJdin Caicedo de
Chile farao con Che tanguito.

Teatro non profisional
Continua en Boiro esta monstra os
dias 11, 18 e 25 deste mes.

A lagarada
Continua a representación no Pazo-Museu "Otero Pedrayo" todos o
di.as agás luns e martes e a partir da
19,30 h. a última produción do
CDG.+
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Na antiga Asociación España-URSS impártense clases de encaixe ruso

Caldereira, xastra,
encaixeira, soldado, es

Che

• HORÁCIO VIXANDE

O

fin do réxime soviético na
URSS tamén operou cámbios
no Ocidente. Na Galiza, a Asociación España-U RSS trocou seu nome por Asociación Máximo Gorki, e reconduciu as relacións culturais entre a Galiza e as antigas
repúblicas soviéticas. As ensinanzas do
idioma ruso, a promoción de actos culturais dos grandes ballets e coros, están a
ser eclipsados por novas actividades que
xurden con forza.

• XOSÉ A. GACIÑO

A

prendimos a querelo desde unha histórica altura, a daqueles
anos sesenta que ilusionaron ao mundo , e agora asistimos, máis vellos e
desilusionados, ao cruel espectáculo
do esquecimento. Nestes tempos , parece como se a historia fose progresi vamente acelerándose, quizá a medida que os meios de comunicación re producen e difunden con maior pon tualidade e eficácia os acontecimentos
e as interpretacións, tamén as manipu lacións e os falseamentos, e que esa
agobiante aceleración circunstancial
destruise, implacábel , a memória histórica, feitos e persoas que un dia nos
mantiveron alertas.

Durante este verán, nos locais desta Asociación Cultural foi impartido un curso de
encaixe ruso, ao que asistiron catorce mulleres . Anxeles Rodríguez Carrera foi a
profesora. Completan as actividades as
clases de xadrez ou a colaboración para
os intercámbios comerciais.
"Neste segundo curso que se celebrou na
Galiza só foron necesárias oitenta horas para as alunas comezaren a dominar o encaixe ruso -comenta a mestra-, mesmo aquelas que non tiveran relación con esta forma
de artesania puxéronse ao nível do resto".

O sol da sua bravura soubo pór cerco
á marte, pero foi a morte, ao remate,
como sempre, quen gañou e a memória colectiva non ten espazo para os
perdedores. Non interesa ese tipo de
heroi romántico , que abandona o poder conquistado para seguir intentando
crebar o imperialismo a base de dous,
tres , moitos Vietnam (ou sexa: solidariedade, outro valor en baixa). Vellas
palabras , vella retórica, desbordada
pala crua realidade rotinária, que nos
deixa case sen direito á nostálxia.

Que non busque o leitor intencionalidade
política na profesora, non aprendeu a facer encaixe ruso durante unha viaxe á
Unión Soviética, nos tempos nos que o
pasaporte do Estado español non era válido para acceder a este país do Leste. Antes ben, estudou encaixe aos dezaseis
anos na sua vila natal, Ferrol.
E se algo soa a conspiración internacional
non é máis que porque esta muller é
membro da Organization lnternational de
Fuseau et Aguille (OIFA) e porque do 21
ao 23 do Agosto pasado desprazouse á
cidade de Utrecht para asistr ao Congreso
Mundial do Encaixe, en representación da
Asociación Galega de Artesáns, AGA. "O
encaixe é unha actividade estendida en
·todo o planeta, haino tamén nos pólos comenta-. Por exemplo, nesta feira habia
representacións de todo o globo, agás de
Latinoamérica".
Certo é que o encaixe prolifera nas zonas
máis quentes da Terra, como ltália, Bélxica, Camariñas, Holanda, Franza, Alemaña ... , e Rúsia.
"Aproveitamos a viaxe para coñecer os lugares máis emblemáticos do encaixe holandés", di a profesora. En Utrecht dedicouse a coñecer a situación das escalas
de encaixe dos Países Baixos co secreto
desexo de transladar a experiéncia á Galiza. "Non hai apoio das institucións", quéixase Anxela, apesar de este curso de encaixe ruso ter sido subvencionado pala
Conselleria de lndústria.

Técnicas distintas
"O encaixe desaparece da Galiza nos
anos vinte (xusto despois do 17), e renace
hai uns dez anos. No noso país só sobreviveu en Camariñas, onde conservou un
tipo de ponto especialmente difícil que é
de fermosa feitura".
O ruso ten unha técnica distinta ao resto
do encaixe. Se no de Camariñas son precisos de cento cincuenta a douscentos
bolillos, neste caso abonda cunha dúcia
de pares. Tal economia de meios, sospeitosamente proletária, débese a que se basa nunha fita que vai evoluindo e acodándose sobre si mesma, formando debuxos.

A clara, a entrañábel transparéncia da
sua querida presenza, a do comandante Ernesto Che Guevara, pode que
non sexa máis ca unha pantasma do
pasado , un modelo inserv íbel , pero
nalgun recuncho do noso corazón xeneracional permanecerá sempre a respeitosa admiración polo seu ánimo li bertário. +
r---------------------------------------------------~-----------,

Conservado pola armada soviética
A Mariña rusa conservou esta prática
cando esmorecía. Antano, cando os barcos se desprazaban a vela, coa forza
dos ventas, as mariñas de todo o mundo
fixeron do macramé e dos nós un xeito
de non perder unha destreza precisa para dominar os aparellos que soporta unha embarcación de grandes dimensións.
Pero, coa chegada da máquina de vapor
primeiro, e a propulsión despois, e tras
de a vela ficar relegada ao mundo de-

VoLVER Ao REGO

portivo, as mariñas esqueceron estas
práticas . Mais a rusa, lonxe de esquecelas, trocou o macramé polo encaixe, e fíxose garante da sua pervivéncia.
Por outra parte, hai que asegurar que
son famosas a propriedades terapéuticas
do encaixe, cuxo exercício calma o estrés porque, din, mantén a mente ocupada. Tamén dis que é bon para curar a artrose, ao obrigar ao exercício manual.+

L--------------------------------------------------------------"Pódense incorporar fitas de cores, e fios
de ouro e prata entre os de liño e algodón
tradicionais'', comenta Anxela. Neste sentido asegura que "é posíbel recoñecer á
xente polos encaixes que leva, porque no
mundo hai várias técnicas, segundo do
pavo de que se trate".

História confusa
Non hai acordo sobre o lugar de procedéncia do encaixe. Hai duas teorías sobre o
camiño percorrido para chegaren a Galiza.
"A primeira, probabelmente falsa, indica
que foi traída polos náufragos chegados á
Costa da Marte, a segunda, máis verídica,

aponta a que esta técnica provén das mulleres flamengas casadas cos soldados galegas integrantes dos Tércios de Flandes".
"Sobre o encaixe ruso -comenta Anxela Rodríguez-, non hai certeza se naceu en Rúsia ou en Alemaña, logo que en Rúsia se lle
chama encaixe alemán. E que ninguén
queira observar nengunha relación estraña
por esta razón", advirte a profesora.
O encaixe ruso ten outras características
que o diferéncian do convencional: emprega unha almofada circular, os alfinetes son
especiais e de un centímetro de longo, e
úsanse modelos debuxados en cartón.+

A

sustan para que se consuma
menos. As notícias da crise
aparecen intercaladas entre sendos
anúncios de automóveis. Consumir ou
non consumir? Velaí a falta de léxica
do sistema.

