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· O fin da guerra fria acabou tamén con Bush

A etiquetaxe de Erica-Mel

pon de manifesto a contradición
das leis galega e central
Nun breve comunicado a Conselleria de lndústria respondeu ao requerimento da Mesa,
e de amplos sectores sociais
que amasaron sorpresa e ind ig nación, polo expedente
aberto á Cooperativa EricaMel por etiquetar os seus productos en galego. Pero foi Piñeiro Permuy, nunha comisión

parlamentária, quen veu dicer
que era legal o requerimento
"porque unha lei superior abriga". O Conselleiro de Educación esquece que esa lei está
recorrida pala Generalitat e
que un recurso semellante foi
apresentado e gañado pola
Xunta no 1985.
(Páxina 9)

O .último
emperador
I

A V Fotobienal convoca a

cinco mil persoas en dous días
Máis de cinco mil persoas en
dous dias, e un incesante rio
de xente durante toda a semana é o balance da primeira semana da V Fotobienal, adicada nesta edición a Latinoamerica, pero tamén ca gancho da
retrospectiva histórica de Luis

Ksado, un fotógrafo galega
que quizais fose o que máis
teña difundido a fotografia coas suas ideas de cromos e vales das belezas de Galicia que
deron a coñecer a un público
masivo a fotografia galega.
(páxinas 24 e 25)

O fillo do Comandante
Soutomaior lembra a epopeia
do Santa María,
barco secuestrado
para clerrubar a Franco
Federico Fernández é un dos
fotógrafos que pendura parte
do seu traballo na Fotobienal
adicada a Latinoamerica. Federico Fernández é filio do
Comandante Soutomaior, un
dos protagonistas co galego
Xosé Velo e o portugués
Henrique Galváo, da toma do
barco Santa Maria, nunha ac-

ción contra as ditaduras de
Franco e Salazar realizada
en Xaneiro de 1961. O próprio Federico Fernández, con
só 21 anos, tamén estaba
entre as duas dúcias de activistas que acompañaban aos
tres dirixentes galega-portugueses.
(páxinas 16 e 17)

A meiciña privada induce

á saturación periódica
de Urxéncias
O cíclico colapso das Urxéncias, máis acentuado no Hospital Xeral de Vigo, ten causas
ben distintas, mais a atitude
dalguns profisionais da medicina, e nomeadamante determinad os médicos e Xefes de
Servizo, en ocasións vencella-

dos a hospitais privádos ou
con consultas próprias pala
tarde, é unha causa relevante,
segundo indican expertos e ex
dirixentes do sistema de sanidade pública. A presión privatizadora está detrás do affaire.
(páxinas 14 e 15)

O 50°/o dos físicos
norteamericanos
traballan na
indústria
militar
nuclear e de
cada 100
dólares de
impostas,
entre 60 e 65
son
destinados ao
omnívoro sector
de defensa. O fin
da guerra fria
abriga
inexorabelmente aos
Estados Unidos a
modificar a sua estratéxia
económica e política. A
loita contra o
comunismo
caracterizou unha
época e acabou por
sumir ao país na
depresión. A
revolución
conservadora de.
Reagan e a sua
política de Guerra
das galáxías
pasaron á
história o
Martes 3. de
Novembro. ·

Os norteamericanos deberán acostumarse a que o seu país comparta o
poder mundial con outras poténcias ·

A perestroika de Clinton
será máis longa do que pensan os
seus próprios eleitores
G. LUCA DE TENA - MANUEL VEIGA

A teimosia
militar está
presente nun
anúncio do
xornal San
Francisco
~xaminer.
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A riqueza non ten lei ·da gravidade
A ideoloxia da riqueza vertical (que se enriquezan os de
arriba é beneficioso, porque 0 beneficio termina caendo
sobre os de abaixo) ven de fracasar. A derrota de
Margaret Thatcher e do reaganismo, reencarnado en
Bush, é esmagadora. A realidade non o é menos: a
diferéncia entre ricos e pobres resulta flagrante no
mundo e dentro de cada país (o 4% de norteamericanos
que está no cúmio da pirámide social, ten unha renda
que iguala á do 51 % da povoación máis desfavorecida).
En apenas 15 dias, os cidadáns tiveron a ocasión de
escoitar dous discursos. Primeiro o de Major na Gran
Bretaña; logo o de Clinton, nada máis coñecerse os
resultados, no que o presidente recén elixido.aposta por
unha meirande intervención do Estado na economia.
Ambos, mália a sua extración conservadora no primeiro
caso e centrista no segundo, recoñecen implícitamente
que o monetarismo trouxo para os seus paises máis
pobreza.
Pero o periodo que se acaba de abrir estes días ten un
calado moito maior. Non é só unha doctrina económica
(a de Milton Friedman) a que ven de ser derrotada,
senón algo máis: un modelo baseado na competéncia
militar. Os Estados Unidos extraeron durante catro
décadas recursos dos cidadáns, através dos impostas,
para destinalos á carreira de armamentos. O Estado

interviña na economia a méio dos pedidos de armas ás
fábricas privadas. lsto provocou un crecemento
importante pero esquizoide: sofisticadas tecnoloxias,
dunha parte, e decaimento da sanidade, educación, e
indústrias non militares, pola outra.
Moi en contra de certa pr_ppaganda miope, Bush é un
perdedor da guerra fria. E. o fin desta o que o afasta
con claridade do pasto de presidente. Os desfiles da
vitória pola Quinta Avenida, após da guerra do Golfo
demostráronse tan pouco axeitados como o pesimismo
no que se afundiron alguns vaticinando un mundo
unipolar. Esquecian, desde ambos extremos
ideolóxicos, unha dialéctica e unha realidade
económica irrebatíbeis.
Bill Clinton non é o novo emperador. Foi George Bush o
último. O novo presidente terá que dialogar e competir
coas demais poténcias (Europa e o Xapón, por
exceléncia), recurrindo ao protecionismo nalguns casos
(como temen os presidentes dos Doce) e sobretodo, sen
a chantaxe absoluta do seu poder militar. O inimigo
comun agora é a pobreza.
Clinton e Perot recoñeceron que os Estados Unidos
deran permiso a Hussein para invadir o Norte de Kuwait.
Foi o derradeiro cartucho de Bush para salvar a guerra

fria e controlar o petróleo. Os votantes dos Estados
petroleiros de Texas e Oklahoma agradecéronllo
votando polo Partido Republicano.
Falta saber se a partir de agora se vai xerar un
movimento social, como tiveron Roosevelt nos anos
trinta e Kennedy nos sesenta, suficiente para atraer a
Clinton a cámbios máis fondos ca os que anúnciou no
seu programa centrista. A depresión é o
suficientemente grave como para dar lugar a un
proceso de transformacións que, despois das
previsibeis eufórias iniciais, tenda a espallarse a toda é;l
sociedade. A metade dos cidadáns norteamericanos
non participa para nada no proceso político.
lnstitucións como o Senado están absolutamente
esclerotizadas, ocupadas desde hai várias décadas
polos rriesmos senadores multimillonários
representantes de lobbies (sindicatos de coñecidos
grupos de presión), máis ca dos intereses cidadáns.
Ainda que o trunfo de Bill Clinton é o dun moderado, ten
. importáncia polo seu influxo simbólico e palas barreiras
que comezará a abrir. A sociedade civil debe pasar nos
Estados .Unidos ao primeiro plano, logo de anos de
embargo militar que tantos efectos desastrosos tiveron
no plano ideolóxico, de triste pegada en todo o mundo.

ANOSA TERRA

Os
norteamericanos
votaron polo
cámbio moderado,
pero é previsíbel
que as
modificacións de
rumbo que se
inician agora
señán máis
profundas do que
sospeitan os
próprios eleitores
de Bill Clinton.
A participación,
máis elevada que
en anteriores
ocasións
-55°/o- , segue a
ser moi baixa.
Pero non só no
sistema político
comezaron a
agramar os
defectos. O país
deberá sacudir a
ferruxe e poñer ao
dia o tecido
económico. Para
iso terá que
esquecer a teima
militar que o
sostivo desde a 11
Guerra Mundial.
Un camiño nada
fácil e longo.

Cando abandoamos Nova lorque, polo aeroporto de Newark,
encontramos na última alfándega -derradeiro control policialduas rapazas afronorteamericanas uniformadas que vixian lixeiramente os paquetes, mentres
surrin e fan bromas entre si. De
súpeto cambian o xesto e titan
con gravidade para un obxeto da
nosa equipaxe que vai tora: un
libro que un de nós está lendo.
Son as memórias de Cabalo Tolo ( Crazy Horse), relato sobre a
opresión sofrida polos índios nas
várias guerras que os enfrentaron aos colonizadores. O libro
estivo proibido nos Estados Unidos durante vários anos, polo
que tivo que ser editado en Inglaterra. Hai pouco que foi legalizado e hoxe está a venda destacada en todas as librarías norteamericanas. As duas policías
tómano na man e todos permanecemos parados durante un
minuto. A alarma non se vai do
seu rostro. Por fin deciden volvelo a poñer na tita das equipaxes.
Hai olladas de sospeita, inquisitivas, pola sua parte, e de surpresa pola nasa. Quizá a decisión
final veu dada polo ostensíbel
selo de "Bestseller Nacional", na
capa do libro.

A clase bran~a
non quer ouvi r talar
de máis imostos,
nen de reducir o
consumo.

En Tijuana, fronteira de Califórnia
con México, xa nos pararan por
mor dos libros: unhas biografías
de próceres mexicanos e pouco
máis. O que puidéramos conseguir nas pobres librárias da cidade. O policía retivo o paso durante un par de minutos, nunha fronteira na que a circulación é incesante e sen apenas obstáculos.
O feito era absolutamente inabi-

Sé do Parlamento de Califórnla en San Francisco.

ANXO IGLESIAS

tual. O garda, loiro e respetuoso,
acabou decindo que lle parecían
interesantes e que lle gostaria ter
eses libros, coma se non fose el
o que traballaba alí todos os días,
a dous pasos de México e polo

tanto con todas as posibilidades
de conseguir o que quixera.
O governo norteamericano que
recén suprimiu o visado para os
españois (xa non nos consideran

un povo emigrante, senón europeu) parece temer os libros,
máis que as armas ou as drogas
que apenas vixiaron durante as
nosas entradas e saidas.
(Pasa á páxina seguinte)
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A campaña de cada candidato ao Senado
custou unha média de 420 millóns de pesetas

Só votou un de cada dez hispanos
A democrácia norteamericana
adoece de limitacións graves
que en calquer outro país terian
sido abando paratela pasto entre paréntese.

É certo que os que votan actuan libremente e que o governo representa á maioria dos
que votan. Son os que Galbraith denomina maioria satisfeita. "Hoxe en día, sinala este
prestixiado economista, nos Estados Unidos os privilexiados
son numerosos, teñen unha
voz moi influinte e constituen
unha maioria dos que votan. Isto, e non a división de votantes
entre partidos, é o que define o
comportamento político estadounidense moderno".
Republicanos e Demócratas
contan exclusivamente, eleición
tras eleición , con este único
sector que é o que decide. En
función diso, e por unha cuestión aritmética, uns tratan de
restarlle votos aos outros, ambos móvense no mesmo terreo
e posuen obxectivos similares.
Nengun candidato, nen Clinton
nen Bush, fixo acenos dirixidos
aos que non votan, porque isto
poderíalle restar efectivos entre
a maioria satisfeita.
Ademais a cifra de votantes é
alarmantemente baixa para unh a democrácia sá. En 1960
(eleición de Kennedy) votou o
62,8% da povoación. No 80
(primeira eleición de Reagan)
votou o 53,6%. Bush foi eleito
en 1988 con só un 50 ,1% de
participación. A eleición de Bill
Clinton motivou algo máis aos
votantes que participaron nunha' porcentaxe do 55%, nada
que poida inducir ao optimismo
sobre a vitalidade e pertinéncia
do sistema político.
Entre as minorías a abstención
é a máis elevada. Neste proceso só votaron un 13% dos negros e semente un de cada dez
hispanos (4,5 millóns de 45 que
residen nos Estados Un.idos).
Moitos dos desfavorecidos viven en situación ilegal e veñen
de países onde a situación é
moito piar. Pero sobretodo teñen "a xusta impresión de que
a diferéncia entre os dous partidos respeito aos temas de interese imediato é insignificante",
opina Galbraith.
A maioria satisfeita é, pola contra, aquela que prefire que o
governo invista en gardas de
seguridade antes que na intanxíbel rehabilitación dos núcleos
urbanos.
O governo non estivo disposto
até agora a facilitarlle ás causas
aos que non votan. A baixa participación débese, en gran parte, á abriga que teñen os cidadáns de rexistarse nun censo
especial antes de cada eleición.
O Congreso sainte aprobou unha lei para facilitar os trámites
de rexisto, facendoo coincidir
coa obtención do carné de conducir ou a inscrición na Seguri-
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Unha hispana posa diante dun mural reivindicativo no bairro leste de Los Ángeles.

O BOºlo dos
membros do
senado
norteamericano
levan neste
organismo entre 15
e 20 anos.

dade Social, pero o presidente
George Bush vetou a lei e o
Congreso non acadou a maioria
dos dous tércios necesária para
eliminar o veto presidencial.

A xerontocrácia
do Senado
América é o país onde o trunfo
se mede polo éxito económico.
lsto tamén vale en política. A
posibilidade de apresentarse
como candidato independente
só está ao alcance de persoas
como Perot, cuxa fortuna persoal é superior aos · 2 mil millóns de dólares.
O prezo médio dunha campaña
para un membro da Cámara de
Representantes calcúlase nuns
42 mil lóns de pesetas, pero a

dun senador é dez veces máis
cara: 420 millóns.
O 80% dos membros do senado norteamericano levan neste organismo entre 15 e 20
anos e alguns incluso máis.
lsto fornece unha idea sobre a
falta de renovación política do
país e a inamobibilidade da
·clase no poder. Despois de
vários intentos falidos , nestas
eleicións aprobouse en 1 O Estad os, dos 14 nos que se
apresentaba a votación, o límite de 12 anos de exercício
para os senadores. Tampouco
as leis para limitar os "donativos" das empresas aos partidos resultaron moi eficaces.
Archer Daniels Midland Corporation entregou un millón de
dólares ao Partido Republicano. ATT, Philip Morris e General Motors utilizaron o sistema
de patrocinar debates , o que
lles permite, a maiores, deducir as suas aportacións nas
declaraCións fiscais .
Os republicanos adoitaban a
recebar tres veces máis diñeiro
que os demócratas, pero ao final de campaña as aportacións
empresariais quedaron igualadas. Joseph Jacobs , presidente
da Jacobs Engíneeríng Group,
declarou despois de doar 100
mil dólares ao Partido Republicano que as suas aportacións
económicas "non teñen nada a
ver cos contratos federais" que
o Governo lle proporcionaba
cada ano á sua compañia de
construción. •
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ron na saida da recesión anunciada por Bush (mália .os coñecedores da economía diceren o contrário). Só ese fracaso os convenceu de que había que modificar o
voto. Reagan, de feito, está case
esquecido, apenas é mencionado
nen na prensa, nen nas conversacións. Pero non asi as suas
doutrinas económicas. É doado
escoitar de votantes de Clinton
que as axudas aos pobres arruinan ao Estado e crean persoas
máis cómodas que non se esforzan por buscar traballo.

Os rótulos dos
comércios lembran
os anos sesenta.

(Ven da páxina anterior)

O vello Nova lorque
O emblema de Norteamérica,
Nova lorque, e máis en concreto
Manhattan, xa non brilla coma
nas fotografias nocturnas cos rañaceos iluminados. En Nova lorque é escaso o alumado público
(din que para evitar o despilfarro
e certamente a alcaldia da cidade está absolutamente endebedada). O asfalto das avenidas
está esfarelado e a viaxe en automóvil fai pensar no recorrido
por un crater luar (afirman que é
pola calor, ainda que non é tanta
a que hai -a cidade está no paralelo da Coruña-). Os edificios
ocres e grises dan unha idea de
envellecimento, que non se vai
nen sequera na Rua do Muro
(Wa// Street). No centro financeiro, o máis luxoso de Manhattan,
sobrancean os edificios dos sesenta, alguns dos setenta e case
nengun posterior. A illa ainda está representada polo Empire
State, un edifício que mostra o
esplendor do país até os anos
cincuenta, pero que tivo poucos
sucesores dignos.
Os rótulos dos comércios, os expositores, os locais de pornografia, os de venda de obxetqs electrónicos, lembran os anos sesenta -con algunhas ~cepcións-.
Nada ou case nada, de informática -a bandeira do reaganismoque non se poda observar en calquera trinque dunha cidade de
aquí. Os comércios están case
valeiros e non só estes dias, segundo confirman os comerciantes. Os grandes almacéns Macys
deron en quebra hai un ano ..

PEPE CARREIRO

Os empregados, pala sua banda, comentan que hai moito menos traballo que hai quince anos,
cando un podia encontrar dous
ou tres empregos nun só dia e
alguns grupos de xóvenes solidários saían a repartir bocadillos
aos pobres dos parques. Agora
os pobres son incontábeis. Nor:i
só hai negros, senón tamén
brancas, pedindo esmola e abordando constantemente aos vian-

dantes. Pero ainda chama, se
cadra, máis a atención a suxedade. Os servícios públicos non
dan a basto, dado que aumentaron as necesidades pero viron
reducidos os seus orzamentos.
A clase branca (a que vota, e a
que se toma como referéncia
exclusiva cando os norteamericanos falan de si mesmos) non
quer ouvir falar, sen embargo,

Un xaponés posa co signo da vitória no porto de Nova lorque.

Reagan
está case
esquecido, pero
non asi as suas
doutrinas.
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de máis impostas, nen de reducir o consumo, ainda que xa o
reducira nos últimos meses de
· feito. Só agora está comezando
a tomar conciéncia de que a crise non é temporal, senón máis
profunda. Por iso votaron a Clinton. Votaron por un cámbio, pero sen sair dos cánones marcados nos últimos anos. Nada de
modificacións profundas.
A primeiros deste ano moitos ere-

Certamente é asi. Moitos negros,
por exemplo, prefiren non traballar, pero é porque consideran
que o que lles pagan non merece o esforzo. Os restaurantes de
Nova lorque están cheos de ca- ·
mareiros en situación ilegal, cobran pouco e receben a cámbio
a comida (polo, case sempre). A
policía sábeo, pero non intervén:
son un proletariado necesário
para que a cidade funcione. Ademais a sua caréncia de papeis
permite que o baixo salário se
manteña e que en calquer momento poida ser dictaminada a
expulsión do país.

Crise no Estado do Ouro
O Estado do O uro ( Golden
Sta te), nome co que tamén é coñecida Califórnia, foi o espello do
reaganismo e por extensión do
capitalismo durante a pasada
década. Califórnia destacou na
informática, facendo famoso o
Val do Silício (Sillicon Va/ley), no
cal estaban instaladas as principai s factorias de ordenadores;
pero tamén na agricultura, nas finanzas, na indústria e no espectáculo. O pantalón bermudas das
praias do Pacífico pasou de ser
un símbolo de frivolidade a ser
un referente de modernidade en
todo o mundo.
Sen embargo, no verán de i 992,
Califórnia, de trinta millóns de
habitantes -sete máis que hai
doce anos, cando Reagan pasou
de Governador do Estado a presidente dos Estados Unidosquedou sen fondos. Durante case dous meses a California Rep ub lic estivo sen aprobar os
seus orzamentos.
Unha nota da Compañia de
Trens de Cercanías (Metropolitan Transit System) explicaba ao
público o pasado mes de Agosto que "os lexisladores do Estado de Califórnia están considerando a transferéncia de i 50 millóns de dólares dos fondos de
Asisténcia para o Desenvolvemento do Tránsito aos Fondos
Xerais do Estado", o que "devastaria o transporte público, eliminando várias rotas; reducindo a
frecuéncia e cortando servícios
nocturnos e de fin de semana" .
Tamén a agricultura está en crise, mália os milleiros de braceiros ilegais, case todos hispanos,
que traballan por un baixo salário (velaí a razón da sua eficácia). Todos os entrevistados contestan á primeira, cando se lle
pergunta pala situación do campo, que a situación é má. Non
hai a quen vender.
Pero sobretodo Califórnia é unha
gran fábrica de armas. O motor
do seu desenvolvimento na pasada década non foi outro que a
produción de armamentos . A unha banda e á outra das estradas
é posíbel distinguir os letreiros
que avisan da preséncia de instalacións militares. O naso percorrido coincide coa celebración
de probas navais na costa e v~-

rias veces ao dia os cazas ultra-·
rrápidos sobrevoan a rexión.
Vendo os xigantescos hangares
dos B-52 e a preséncia contí nua
de fábricas do exército enténdese a soedade dos Estados Unidos sen un inimigo ao que facer
frente. Unha xigantesca maquinária, todos os esforzos orientados nesa dirección, vóltanse de
repente absurdos.
O governo de Washington volcouse sobre Califórnia a base de
pedimentos militares, pero agora
todos os habitantes do Estado do
Ouro saben que os dias de esplendor xa forman parte do pasado. Os misis Patriot vertidos sobre o lraque foron os últimos que
deron de comer a vários milleiros
de famílias que viven da factoria
instalada perta de San Diego.
O peche de fábricas ou o traslado destas a México , buscando
salários máis baixos, son notícias de cabeceira do telexornal
polo menos un día á semana. A
situación pode voltarse explosiva
sequer nalgunhas zonas do Estado, especialmente aquelas povoadas por negros e sobretodo
hispanos. Estes últimos son xa o
40% en Los ·Angeles, cidade habitada por 12 millóns de persoas.

O governo
de Washington
volcouse sobre
Califórnia a base de
pedimentos
militares.

A miséria destas minorias -algunhas delas a piques de se converter en maioria- vese acrecentada pala sua discriminación
política. Recentemente a comunidade latina de Santa Maria e un
grupo nacional de direitos humanos presentaban unha demanda
para que "o concello ·non impida
o direito ao voto e a ser eleito para cargos importantes dentro da
comunidade". En Santa Maria residen 28.014 hispanos, o 45,7%
da povoación. O exemplo pode
ser seguido de contado en Santa
Bárbara, a localidade onde Ronald Reagan ten instalado o seu
rancho . Demandas semellantes
foron realizadas con anterioridade noutras localidades. Os latinos peden a división das .vilas en
distritos, o que lles permitiría ter
representación evitando o sistema maioritário de toda a cidade
por xunto que garante a preséncia exclusiva dos brancas (na
sua terminoloxia os hispanos non
son brancas). En Los Angeles
este direito xa foi conseguido, pero son ainda moi escasos os representantes hispanos. A razón
desta discriminación hai que buscala non semente na situación ilegal na que residen e traballan
moitos deles, senón tamén nas
dificuldades que hai á hora de
inscreberse para votar (condición
imprescindíbel para exercer este
direito).
O trunfo demócrata en Califórnia
(54 representantes) e Nova lorque (33), os dous Estados con
maior representación entre os
538 delegados que compoñen o
coléxio ele.itera! nacional, foi vital
para ·ª vitória de Clinton.+
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Máis investimentos públicos
en infraestruturas e unha sanidade máis barata par~ os cidadáns

Os equilibrios
centristas do Partido Demócrata
Norteamérica vólvese
para a frente interior, na
que os problemas da
economia reclamaban
con urxéncia unha
intervención. O adeus
ao monetarismo e o
descrédito das fórmulas
de Reagan significan
que os Estados Unidos
abandonan os acordes
alfandegários e
endurecen a sua
posición frente á CEE.
O cámbio do
monetarismo ao
proteccionismo suporá
un sacrificio ainda
maior para os países
pobres.
A sida, a ecoloxia, os menos
favorecidos. Nesta orde de intereses anunciado por Clinton
ao se coñecer a sua vitória está o final dunha era centrada
na iniciativa privada e no recorte do gasto público. Nas tres
prioridades de Clinton están ,
por outro nome, a asisténcia
pública, a calidade de vida e
do entorno e o emprego. A crise económica, á que se aludira
só en aspectos parciais durante a campaña, aparece como
asunto central.
A campaña de Clinton foi pensad a para definir o perfeito
centrismo do Partido Demócrata. Nos discursos e nos minutos de máxima audiéncia na televisión nunca se fixo mención
do obxectivo político de asimilar a imigración ou de integrar
aos marxinados. A situación
dos afro-americanos, especialización histórica do partido demócrata, non merece un ano·
despois de Los Angeles atención particular durante a campaña. Jesse Jackson foi o demócrata que menos cámara tivo durante as grandes concentracións eleitorais. A ampla
marxe direita dos demócratas
acusa ao líder negro de ter secuestrado o partido.
En que consiste a mensaxe
dos demócratas? "A eleición
que oferecemos -explica Clinton- non é conservadora nen liberal ; neutros aspectos non é
nen sequ~r republicana ou democráta. E algo diferente; é un
novo compromiso".
Asi é como o candidato demócrata formula a resolución do
seu partido para as presidenciais , que fala en realidade
dunha nova eleición. Antes foi
un novo contrato social e, previamente, o cámbio ou os princípios que permitisen aos demócratas reinventar o governo
(título dun libro de David Osborne, asesor de Clinton). Ainda antes foi a terceira vía,

Jesse Jackson
foi o demócrata
que menos cámara
tivo durante as
grandes
concentracións
eleitorais.

abandonada pola sua connotación fujimorista.
Baixo estes nomes repétese o
discurso clásico do partido de
Kennedy e Johnson con algunhas ofertas cortadas especialemnte para esta campaña. Por
exemplo a de botar á rua a

se média: os que pagan os im100.000 burócratas. Unha das
críticas máis repetidas foi a de . postas, crian fillos e cumpren as
leis". Ao pé do polémico xuízo
lembrar que o governo de Clinpara estabelecer o cámbio voton terá que criar outros tantos
luntário de paternidade dun rapostas de traballo na Adminispaz abandonado, Bill Clinton ditración para levar adiante o
xo na campaña que "os pais
seu Rrograma Trabal/o para
que tratan con desleigo aos
Norteamérica de case billón e
seus filias terán que se medir
médio de dólares. Oü aquelouconnosco". A enerxia de govertros programas de intervención
no tamén será para lle axustar
millonária do Estado na econoas cantas ao primeiro ministo
mia coma o de Fomento para o
do Xapón, que di que Norteatrabal/o familiar ou o de Escota
mérica lle dá pena", asi como
permanente.
"para pór a patrullar cen mil novas policias poi as ruas".
Un membro sobranceiro do partido , o senador por Virxínia
Nada de clases
John Rockfeller IV, calificou a
campaña que levou a Clinton á
De todos xeitos, os razoamenpresidéncia como "a mellar dotos redencionistas dos demótada economicamente de toda a
cratas sempre están precisahistória do partido", con cartas
mente compensados para que
abando para pagar equipas de
non sobresaia a alusión ás clabase, investigación, trabal/o de
ses. "A derradeira causa que
campo e inquéritos: todo o que
se lle ocorreria ao Partido Defai falta para transmitir unha
mócrata é declarar que hai semensaxe". Con estes meios,
qu er posibilidades de loita de
Clinton dixo que estaba dispos(pasa á páxina seguinte)
to a defender "a maltratada cla-
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clases", di o escritor Walter
Dean Burnhan. A diferéncia é
que os "republicanos non teñen incomenente en recoñecer a loita de clases en todo
momento, pero é porque se
declaran dunha parte. Os republicanos son o único partido realmente existente dos
Estados Unidos porque defenden unha ideoloxia, non un
compromiso".

1

A intervención do Estado na
economía, á que os reaganistas atribuiran case a condición
de delito público, durante doce
anos de governo, regresa coa
promesa do líder do partido
demócrata de "baixar os custes dos seguros médicos para
todo o mundo ter asisténcia
médica" (Nos Estados Unidos
a asisténcia pública é miserenta e a calidade do seguro privado depende da prima que
se pague). Non só as compañías de seguros, enormemente beneficiadas por Reagan,
terán que ceder "senón tamén
os médicos e hospitais". Pero
o caso é que os servizos médicos suben sen parar desde o
73 porque as compañías de
seguros pagan mal.
Outro asunto fulera! da cartilla
económica do novo governo é
a indústria militar. Bill Clinton
. promete "baixar os gastos de
defensa", pero decentado xura que manterá "o sistema defensivo máis poderoso do
mundo". O recorte aparece no
programa A xente é o que importa valorado en vinte mil millóns de dólares. lsto non quita que os demócratas prometesen tamén durante a campaña levar adiante o plan do
submariño nuclear de quinta
xeración Lobo de Mar, que
George Bush postergara polo
seu excesivo custe.

Menos racista,
menos machista
Hai un aspecto no que Clinton
non admite discusión: o seu
compromiso de hai moitos
anos coa causa da integra- ·
ción. O número e diversidade
de medidas para dar emprego
aos afro-americanos en Arkansas deu mellares resultados ca neutros estados. Pero
no alto da campaña presidencial, lembrábanlle ao novo
presidente que mentres ardían Los Angeles e Washington, el estaba nunha festa na
sua mansion de Little Rock,
rodeado de xente bronceada,
e declaraba que aquela era a
Norteamérica que quería.

Nos
Estados
Unidos
residen
xa50
millóns
de.
hispanos
e o fluxo
non cesa
de
aumentar.
Só polo
paso
fronteirizo
deTijuana.:
(na
fotografla)
entran
2.000
diários
deforma
ilegal.

Clinton promete
"baixar os gastos
de defensa", pero
-xura que manterá
"o sistema
defensivo máis
poderoso do
mundo".

Pouco despois volveu repeWo
en Nova lorque. Todo isto no
ano en que 944.000 negócios
se declaraban en creba ou só
en Nova lorqu·e perdíanse
213.000 empregos.
Os demócratas definen a muller coma interese particular
para o programa de governo.O
pedimento da eleición persoal
no caso do aborto precipitou a
posición do partido que en repetidas ocasión se manifestara
por unha opción máis conser- ,
vadora. O candidato no tivo
máis saída que facer unha declaración sobre o aborto: "quera que sexa seguro, legal e raro". A escritora Joan Didion
define tanto a fórmula como as
palabras escollidas "de inequívoco corte paternalista".
Pero o centro da nova política governamental estará sen
dúbida na participación do
sector público na economía.
"Se nos fixamos nos nasos
competidores -di Felix Ro-:
hatyn- vemos que na Franza,
Inglaterra, AJemaña ou Xapón os governos son moito
máis activos ca o noso á hora de incentivar investimentos en infraestrutura e novas
tecnoloxias e a de pagar educación primária e secundária.
Contrasta escandalosamente
coa atención do governo ao
sector público. A Administración e o Congreso aprobaron
hai pouco un plano de cinco
anos por valor de quince mil
millóns de dólares para
transportes. Pero Taiwan,
que ten o tamaño de
Pennsylvania anunciou un
plano de seis anos para investir sesenta mil millóns e
Alemaña terá investido tres
billóns en infraestruturas de
comunicación da ex RDA para o ano 2000". +

L-------------------------------------------------

ANXO IGLESIAS

As estatísticas vixentes non dan a medida réal da crise,
segundo alguns economistas

A depresión

silandeira
A família média
norteamericana ten
menos ingresos en
1992 ca no ano 73.
Esta é a conclusión de
Wallace Peterson,
profesor de economia
da universidade de
Nebraska, que
publicaba en plena
campaña eleitoral un
traballo sobre a
situación da economia
norteamericana
titulado A depresión
silandeira. Os
discursos de Bush e
Clinton propuñan,
desde ángulos moi
semellantes, devolver
a confianza no
proxecto comun.

1

~

depresión como o descenso das
As alusións á contabilidade narendas reais. Con este referente,
cional aparecen en citas par1973 é un ano de inflexión da
ciais e se procura no primeiro
non dar unha imaxe derrotista. economía norteamericana. Na
curva 1947-1990
Para o econodos salários semista da univermanais agrícolas,
sidade de Nebraska os conntre 1974 e 1989 avaliados en dólares constantes ,
ceitos depresión
os gastos
advértese que de
e recesión estan
1947 a 1973 os
desde sempre
militares
anos son de ex relacionados
pansión. Pero a
cunha produción
representaron
partir de 1973 o
e un emprego inritmo de progre feriores aos noro 76, 7 por cento
sión dos salários
mai s. "A baixa
de todos
diminue. Apesar
do Produto Nada chamada proscional Bruto duOS gastos
peridade dos pri rante dous trimestres censefederais de bens meiros anos de
Reagan, o feito é
cutivos é o que
que en 1990 o saen termos clásie servizos.
lário semanal é incos se coñece
ferior nun 19, 1 por
como recesión .
cento ao de 1973.
De acordo con
Para moitos estaesta definición,
dounidenses, o
os Estados Unisoño de comprar
dos coñeceron
casa própria, disfroitar vacacións
nove recesións desde a Segunou mandar aos tillos á universida Guerra Mundial".
dade, aparecen mais lonxe.
A tese da depresión silandeira
apóiase nunha redefinición de
No entanto, a produtividade que

E
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é a clave do melloramento do nível de vida, tampouco mellara.
Se hai un ponto no que os economistas concorden nas suas
análises da crise, debe ser este.
A partir do 73 hai unha baixa da
produtividade nun 0,83 por ano.
Apesar dunha feble melloria nos
anos 81 e 82, calcúlase que co
descenso dos indicativos, serian
precisos 55 anos para dobrar o
volume.
Como primeira causa desta decadéncia, Peterson coloca a institucionalización do complexo militar-industrial. "Os agoiros do
presidente Eisenhower sobre os
perigos do complexo militar-industrial están á vista: entre 1947
e 1989 os gastos militares representaron o 76,7 por cento de todos os gastos federais de bens e
servizos! Ainda sen termos canta
das guerras de Corea e Vietnam
esta média é superior ao 75 por
cento. Polo tanto non é esaxerado dicer que durante corenta e
tres anos a sociedade norteame-

'Q naso sistema
de governo
--critica Petersenestá paralisado
e non ten respostas
imaxi nativas
para os problemas
que teñen
nun puño
a toda sociedade".

ricana dedicou o 75 por cento da
sua produción nacional de bens
colectivos a fins militares". A investigación da defensa absorbe

a parte principal dos talentos e
competéncias científicas do país.
Segundo o profesor Lloyd J. Dumas, non menos do trinta por
cento dos enxeñeiros están empregados na indústria militar.

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

A grande sociedade de Lyndon
Johnson ficou esfarelada despois de Vietnam. "O noso sistema de governo -critica Petersenestá paralisado e non ten respostas imaxinativas para os problemas que teñen nun puño a toda a sociedade: a angúria dunha
clase proletarizada que crece en
importáncia; a degradación da
calidade de vida nas grandes cidades; a ruina dos servizos colectivos; a crise da educacioo e o
caos do sistema de seguros médicos, por non citar máis que os
principais". +
Norteamérica é, e seguirá a ser
ainda por algun tempo,
o principal difusor mundial de
cultura.

'

CALROS SILVAR

Perot,
o candidado clandestino
combinala coa visión socialdarwinista da señora Durant
que no seu monumental As
ensinanzas da História, di causas deste xeito: "A história, como outros apartados da bioloxia, está governada pola selección natural dos máis dotados. Nesta loita, a boa té serve
de pouco, e na proba final da
capacidade para sobreviver
ao · universo
tanto lle ten Xeboa fe
s u cristo como
serve de pouco, Atila".

O rei das vendas, o texano
que colocaba ordenadores
porta por porta coa forza da
mirada e chegou a millonário,
foi a grande atracción da
campaña. Para un eleitorado
fortemenete dominado palas
cadeas de televisión, Ross
Perot tiña o discurso preciso:
primário até o infantilismo,
enérxico até a
histéria, valeiro
até o ridículo.

'A

Cruce de Ru iz
Mateas, Nieto Figueroa e Silvester
ao universo
Ross Perot non
Stallone, a gran
ere
que a Admiintelixéncia polítitanto lle ten
nistración faga
ca de Perot concousa a direis isti u en talar
Xesucristo
tas, nen sequer
pouco para que
que Atila".
dirixir á policia.
non lle rebordase
Foron famosas
o ultra-direitismo.
as suas cruzaCando regresou
das contra a
para o final da
droga, para a
campaña, desque pede unha
pois de ter abancampaña milidonado, a comtar. En Tyler
plexidade do de(Texas) pagou
bate marxinou o
seu discurso pueril, marxinal e do seu peto gardas privados
para protexeren nun lugar seviolento. Case clandestino.
guro a policías ameazados por
Nótase de seguida o seu militraficantes. Des poi s. resu ltou
tarismo. Está orgulloso de ter
que os policías eran tamén tradirixido un comando, formado
ficantes.
por empregados da sua empresa Electronic Data Systems
O candidato dá a medida do
(EDS), para liberar a dous incansazo pola alineación do retermediários dos seus negóaganismo, que chegara tanién
cios co Sha de Pérsia, presos
para atallar a burocrácia. Propor Khomeini. Perot coidou
metia, como Collar de Melo,
que era a tazaña da sua vida e
rematar coa corrupción. Pero
alugou a Ken Follet por horas
os eleitores demostraron coñepara que lle escrebese a avencer o que houbo de útil no- ratura co título de Nas asas das
dicalismo verbal de Ronald ·
Aguias.
Reagan. O servizo de Perot
ao sistema democrático conAparte da sua própria odisea,
siste precisamente en revaloriPerot repartiu milleiros de
zalo polo terror e en mover as
exemplares dun libro titulado
preferéncias cara ao centro
Atila: o segredo dun condutor
dereita de Clinton.Por el optade masas. Declara que esta é
ron 16 millóns de votantes.•
a sua ética e que lle gustaría
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ANOS DE·

~ 10
•O PP non quer
escoitar galego·
no Senado

,~

Un acordo entre o PSOE, o PNV
e CiU, ainda en fase de
negociación, pode ria outorgar ás
línguas cooficiais das
nacionalidades históricas,
galego, basco e catalán, o
carácter de lí ngua oficial no
Senado unha vez ao ano
coincidiendo co debate do
Estado das Autonomías.
O Partido Popular xa insinuou
que, no caso de prosperar o
acordo, apresentará un recurso •
diante do Tribunal Constitucional
para evitar o uso destas tres
línguas.
"
As respostas que provocou o
anúncio do PP fixo recuar a esta
forza, que, mália manter a ·
intención de apresentar o
recurso, dixo que ian "medir con
coidado o texto para evitar ferir
sensibilidades nas comunidades
que contan con línguas
próprias".
O senador do PP, José Ortí
Bordás, recordou que "introducir
a tradución simultánea seria
obviar que a Constitución recolle
a existéncia dunha língua oficial
e non respeitar os direitos
individuais dos senadores".
Porén, asegurou que non ten
unha posición radicalmente
contrária ao uso destas linguas,
e que está por permitir o seu uso
aos presidentes desas
comunidades.•

•Viciños e
ecoloxistas
contra as
incineradoras
Os días 31 de Outubro e 1 de
Novembro celebrouse en Madrid
o IV Encentro Estatal -Oe
Cidadáns Contra a Incineración,
no -que participaron
representantes de vinte
asociacións veciñais e
ecoloxistas que se opoñen á
insta1ación de incineradoras de
lixo nas suas localidades.

•Un
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do Sindicato Labrego Galego na
sua última reunión. Para esta
organización, a aplicación das
cotas lácteas limitan a
capacidade productiva dun
Estado que non é excedentário.
Ademais, o SLG levará unha
proposta á Mesa do Leite para
definir unha calidade estándar en
función do que se vende ao
consumidor. Por outra banda
considera inadmisíbel que se
abrigue ao aumento do baremo
de graxa porque hai un
excedente estrutural da mesma.
Completan estas propostas
sobre o leite, a solicitude para
marcar un prezo por litro de 42
pesetas de Setembro a Marzo e
38 de Marzo a Agosto. Máis ou
menos 0,40 pesetas por décima
de graxa que suba eu baixe de
3,3 e unhas 0,60 pesetas por
décima de proteina que suba ou

baixe de 2,9. •

•O 10 de
Novembro
debate sobre a
Administración
Unica
A sesión plenária do Parlamento
do martes 1O de Novembro
tratará a Administración Unica
como único ponto da orde do
dia. A sesión, que comezará ás
once da mañá, servirá para
debater e votar a comunicación
que a Xunta fixera sobre esta
cuestión a pr1mavera pasada.
O Presidente Fraga ocupará a
mañá coa sua intervencion, os
grupos parJamentários faranno a
partir das catr-0 e média da tarde.•

eurodeputado
alemán quer
que Lord
Carrington
médie no
problema
basco
Willi Rothley,
eurodeputado socialdemócrata alemán, e
vice-presidente da
Comisión Xurídica e de
Direitos dos Cidadáns
do Parlamento Europeu
solicitará que o
británico lord
Carrington médie no
conflito de Euskadi. Os
socialistas españois
consideran que a
proposta é "unha
tonteria absurda".
Rothley apresentará
diante da Cámara de
Estrasburgo unha
moción para criar un
grupo ou unha
comisión especializado
na resolución de
conflitos como o basco
ou o irlandés.
O eurodeputado
alemán expresou o seu
desexo de "rematar cos
conflitos violentos que
teñen por cenário o
naso território e que
teñen costado tantas
vidas humanas e
provocado tanta
miséria". Rothley
facia estas
decJaracións á
Axenda, boletín
mensual da Unión de
Partidos Socialistas
da Comunidade
Europea e do Grupo
Socialista do
Parlamento Europeu.
O PSOE xa solicitou
a retirada do boletin e
manifestou, por boca
da eurodeputada
socialista basca Ana
Miranda, que "supón
unha inxeréncia en
asuntos internos,
unha parvada que só
serviria para facer
propaganda gratuita
dos terroristas".•

• O insubmiso Marcos Arranz condenado a un ano
de prisión
Marcos Arranz Iglesias non terá que ingresar en pris'ión ao se beneficiar pola remisión condidonal, xa que a pena aplicada é menor de dous anos e non ten ningunha condena pendiente.
O xuiz que o -condenou estimou que non se~le debia aplicar a pena mínima habitual que se impón aos insubmisos, dous anos, catro meses e un dia, porque entende que Marcos Arranz GOmeteu o :delito duas semanas antes de entrar en vigor a Lei Orgánica do Servizo Militar, que
ven a endurecer as condenas nestes casos. Por esta razón foi xulgado polo Código Militar, vixente no momento de cometer o delito, é menos ríxido, xa que impón penas que van de un a
seis anos pola negativa ao cumprimento do servizo militar:•

Duranle o Encontro apostouse ·
pola necesidade de dar un xiro
radical .á conceición do problema
do refugallo, actuando na sua
orixe e tendo como meta a
consecución dunha produción
timpa. As políticas preventivas
deben ser prioritárias sobre as
políticas de xestión final, opinan
os participantes neste
Encontro. •

Se prospera a proposta do Comité Olímpico
Internacional, que preside o catalán Juan
Antonio Samaranch, os países pequenos veranse afastados dos Xogos Olímpicos, pudendo, unicamente, participar por invit~ción
do Comité.
O COI estima que a cifra de dez mil participantes non pode ser superada por se colapsar a organización, razón pola que sinala
que é preciso limitar a participación dos atletas dos pequenos países.
A estimación do COI é que entre 30 e 40 países desaparezan das Olimpiadas se estabelecen filtros de clasificación, e daquela proporán un sistema de invitacións que garanta
a participación dun par de atletas. Ainda asi,
no Comité están preocupados "polas moléstias que poden provocar os deportistas de
baixo nível".•

• UNITA non aceitou
o resultado das
eleicións en Angola
Tropas da Unión para a lndependéncia Total
de Angola que non taran desarmadas polas
tropas
da
ONU reveláronse contra
os resultados
eleitorais que
outorgaron a
'1'____,,,_ -vi{:tória
ao
K
presidente Joi
sé ·Eduardo
dos Santos. O
martes tres,
as tropas do
Governo desmantelaban a
guerrilla e detiñan a 14 ofici ai s. O dirixente de UNlTA, Jonás Savimbi , segue
agachado na
cidade
de
Huambo (no
centro do país), onde se
están a producir violentos enfrentamentos.
UNITA toi criada no ano 75 a raiz da independéncia de Angola e a chegada ao poder
de José Eduardo dos Santos, ao frente do
Movemento Popular pola Liberación de Angola (MPLA). Sudáfrica e os Estados Unidos
apoiaron economicamente á guerrilla de
UNITA até que o pasado ano logrouse un
acordo para a celebración dunhas eleccións
controladas polas Nacións Unidas e a comunidade internacional.
. O proceso eleitoral foi aplaudido polos EEUU
e a CE, que o calificaron como "un dos máis
limpos e democráticos que ten habido no
Terceiro mundo". Dos Santos gañou con diferéncia sobre Savimbi, que tan pronto como
coñeceu a sua derrota esixiu a anulación dos
comícios e a celebración outros novos unha
vez pasados seis meses. Nesta nova confrontación eleitoral Savimbi non quería a preséncia de observadores internacionais.
Parellamente á sua esixéncia, os homes de
Jonás Savimbi intentaron tomar as ruas de
Luanda e doutras localidades do centro do
país. Butros Gali, o secretário xeral da ONU,
procurou a declaración dun alto ao fogo, que
Savimbi respeitou de forma precária. Finalmente, a revolta non acadou os resultados
apetecidos polo guerilleiro, que ainda hoxe
conta coa compracéncia de Sudáfrica e
EEUU, e o exército desmantelou case toda a
cabeza de UNITA.+

• O Sindicato
Labrego Galego
contra a
penalización
ao leite
A taxa suplementária por exceso
de produción de leite foi
rexeitada pola Dirección Nacional

• Os países pequenos
van ser apartados
dos Xogos Olímpicos

Marcos Arranz, á esquerda, durante o

xui~io.

Malia ser condenado a un ano, non terá que ir a prisión;

CARLOS PUGA

GALIZA E M NDO
Q GALEGO NO COMÉRCIO
A Generalitat ten recorrida

no Constitucional a Lei de Consumo que regula a etiquetaxe

A Xunta argumenta contfaº o galego
no conflito de Erica-Mel
x.c.
Nun breve comunicado a
Conseller~a de lndústria
respondeu ao
requerimento da Mesa, e
de amplos sectores sociais
que amasaron sorpresa e
indignación, polo
expedente aberto á
Cooperativa Erica-Mel por
etiquetar os seus
productos en galega. Pero
foi Piñeiro Permuy, nunha
comisión parlamentária,
quen veu dicer que era
legal o requerimento
"porque unha lei superior
abriga". O Conselleiro de
Educación esquece que
esa lei está recorrida pala
Generaíttat e que un
recurso semellante foi
apresentado e gañado
pola Xunta no 1985.
Durante case quince dias a Xunta (Gabinete de Prensa de lndústria o pasado 20 de Outubro)
apenas emitiu unha breve nota
como resposfa á denúncia realizada publicamente pala Mesa
pola Normalización Lingüística
sobre o expedente aberto a unha
cooperativa de mel por etiquetar
os seus envases en galega. Finalmente foi o Conselleiro de
Educación quen aludiu ao Real
Decreto 21211992, que no seu artigo vixésimo fala de que as indicacións sobre productos alimentícios que se comercialicen en España "deben expresarse necesariamente ao menos na lf ngua española oficial do Estado".

Segundo a Mesa a argumentación de Permuy
esquece todo o longo
proceso iniciado desde
os anos 80 a este respeito. Os reais decretos
que van regulando a etiquetaxe e comercialización van sucedéndose
con novas actualizacións
cada dous anos. No
1984 a Generalitat regulou a preséncia do cata1án, que en termos xerais, sinalaba que as etiquetas poderian ir en catalán, castelán Ol:J nas
duas línguas.

dificasen as suas disposicións , amparados
na decisión do Constitucional. O decreto de
1992, basearíase na
Lei do Consumo aprobad a polo Governo
Central, e que ne se e
outros aspectos tamén
está recorrida ao alto
tribunal pola Generalitat. atitude que contrasta coa pasividade da
Xunta de Galicia.
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A Xunta, seguindo a pauta catalana. aprobou o
decreto 101 de 23 de
Maio de 1985, que ademais anunciaba o fomento do emprego do galega
nas actividades mercantis,· oferecendo subvencións ás empresas quáutilizasen o galega no o aperceblmento de rndústria contra Erica-Melfol
etiquetado e rotulación- en castellano.
dos seus productos que vaian
ción xurídica.
comercializarse no ámbito territoEn anos posteriores os decretos
ria L galega e tamén prémios e
estatais repetian o mesma: artigo,
mencións honoríficas a quen se
sen que galegas e cataláns modistinguisen de xeito especial no
emprego do galega e no uso de .
motivos próprios de Galiza.

Recurso gañado
no Constitucional
O Governo central recorreu no
85 as regulamentacións catalana
e galega e a senténcia, que non
citou Permuy no Parlamento, sinalou que eran válidas as lexislacións autonómicas, porque o Decreto español non é unha lei básica, sen entrar apenas no terreo
lingüístico e definindo só a situa-

Fola contra, Permuy
define a posición oficial
do Governo galega en
termos de renúncia a
di.re.itas adqu ~ridos e
amplamenfe publicitados. A denúncia reali~
zada pala Delegación
da Conselle.r ia de lndústria na Coruña,
apercibtndo de expediente a Erica-Mel, sinalaria que a atitude da
redactado
Xunta, lonxe d& protex.er a sua própria téxislacíón, pasaba a apricar con critério represivo a emanada do gove-rno central. Poro demais en
nengun momento os Conselleiros de Educación ou lndústria
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PERMUYEA
ADMINISTRACIÓN ÚNICA

Os esforzos de aclarar a viabilidade das propostas de Manuel Fraga
en matéria de ordenamento administrativo, veñen de reso~velas Piñeiro Permuy e Juan Fernández: "Para leis as do Estado".
Con governantes asi, que en vez de defender o ordenamento legal
que elaboran, utilizan o de Madrid, sen sequer apoiarse nas decisións
que lles son favorábeis do Constitucional, malamente se poderá
xerar confianza nuns cidadáns
que reclamamos o naso direito
fundamental para utilizar sempre
e en todas as circunstáncias da
vida o idioma próprio.

fan referéncia algunha á retirada
ou modificación do decreto
1O1 /85 que · eles deberan defender por ser lexislación ga~ega
própria.

Precedentes
comunitários
Segundo o presidente da Mesa,
Xosé Manuel Sarilla, non se debe esquecer que as competéncias de comércio están transferidas "e en todo caso haberia un ·
conflito de competéncias que se
debe plantear. Ademais ·se nos
referimos á continua adaptación
a directi.vas comunitárias, debemos lembrar que ctesde os. anos
60 en todas as regulacións. de
comércio intercomunitário, a CE
retírese a que se debe incluir en
etiquetas, instruccións, etc ... a
língua do país onde se vende, ou
cando menos nun idioma que sexa semellante e se faga com~rensfbef. Acaso o galego non
se entende·na Galiza?".

A Mesa xa anunciou o início dunha camaña protestando contra
esta decisión da Xunta "consideramos fmprescindíbel a retirada
do apercebimento e unha informacion pública do governo galega informando sobre a legalidade de usar o galega na etiqueta. xe. Agardamas igualmente unha
felicitacfón pública da Xunta por
ser Erica-Mel unha das empresas pioneiras no uso do galega
en productos comerciais".
A Mesa alármase pola gravidade
de xeralizarse entre os empresários a idea de que está proibido
etiquetar en galega, "seria o meirande atentado canta o idioma
desde hai anos".•

Aureli Argemi, presidente para o
Estado do Bureau Europeu de
Línguas Minorizadas, ainda o
lembraba a semana pasada nestas mesmas páxirias, "sen vontade política as leis de normalización non resolven a discriminación lingüística". Unha empresa
cooperativa exemplar, Erica Me!,
vive desde hai semanas coa presión de duas administracións empeñadas, como se xa fosen unha
só, en reprimir o galega.•.
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TRANS PORTES ECOMUNICACIÓNS
O recorte ferroviário afectou novamente á Galiza

Renfe situa no Mediterráneo
a base da sua estratéxia ·de expansión
• HORÁCIO VIXANDE

destes lugares como destino.

A competitividade e a
economia de mercado
foron os argumentos
esgrimidos polo Director
Xeral de Servizos de
Renfe, José Luis Villa, no
anúncio da redución dos
trens que conducen ao
Norte da Península. Os
ferrocarris galegas son os
máis afectados. A redución
consiste na eliminación
dalguns dos comboios que
prestan servizo ao longo
das liñas tendidas,
ademais da supresión das
paradas que son menos
utilizadas polo público.

"Potenciaremos os tramos competitivos e irémonos retirando de onde non se xustifica a nosa presenza desde o ponto de vista económico e social", indicou José Luis
Villa, ao facer o anúncio de redución. Segundo estas declaración,
nos planos da compañia está a
supresión de máis servizos a mé-

Pola contra Rente sítua no eíxo
mediterráneo a base da sua estratéxía de expansión, logo que son
as liñas de grande percorrido que
conducen ao Sul e ao Leste as
máis rendíbeis. Por outra banda,
a compañia ferroviária negociou e
acadou acordos coas comunidades murciana e aragonesa, e coa
Deputación de Jaén para manter
as liñas que teñen localidades

dio prazo. Unicamente se salvan
da redución os trens de curto percorrido, pola utilidaoe social dos
mesmos. Ainda asi, a Comunidade madrileña é a que máis se benefícia destes últimos traxectos.
O "Plano de Racionalización"
que puxo en marcha Rente supón un 10% de redución do servizó. A compañia non aclarou cal

será o recorte das perdas imputábel á reducíón.
O BNG apresentou no parlamento o pasado 27 de Outubro unha
Proposición non de Lei para solicitar diante do Governo central a
transferéncia da explotación no
território galega da rede do ferrocarril á Comunidade Autónoma.
A pretensión desta forza é que a

Galiza conte cunha rede integrada. Esta sería a única forma de
evitar a desaparición do servízo
ferroviárío interior no país. Posícíóns semellantes son mantídas
por outros grupos políticos. O
PSG-EG ínterpelou ao Governo
galega para que dé a coñecer as
accíóns que vai levar adíante para evitar este recorte. A Xunta
ainda non deu resposta. +

r-------------- ------------------------------------,
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: Competitividade imposíbel
A velocidade comercial dos
comboios que teñen a Galíza
como oríxe e destino é, durante o día, entre 66 e 90 quilómetros por hora. O máís lento é o
Ferrol-Madríd, con 66 por hora,
e o máís rápido o Talgo VigoAlicante, que circula a 90 por
hora. Maís a velocídade máxíma que pode acadar obscíla
entre 120 e 140 quilómetros
por hora. Nunca se chega a
aproveitar esta posibilidade.
En canto aos traxectos nocturnos, as velocidades dos trens
van desde os 59 aos 74 quiló-

metros por hora. O percorrido
máis rápido corresponde ao
tramo Ferrol-Madríd, xustamente o máis lento durante o dia.
Un autobus de liña comercial
tarda oíto horas e médía en
percorrer a dístáncía que haí
entre Vigo e Madrid. O Talgo
máis rápido cobre este tra xecto en média hora meños.
As estradas entre estas duas
localidades están en obras e
o tránsito é moi intenso. A díferéncia de prezo é de un a
tres, senda o máis rendíbel o
autobus. +
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Galiza non está nos planos
de desenvolvimento do ferrocarril
As liñas de curto percorrido da
Galiza xa padeceron unha importante redución do servízo
durante estes últimos anos.
Os planos de transporte ferroviár i o do Estado unícamente se
acordaron de Galiza para estabelecer novos recortes ao servizo.
As liñas de comunicación co Porto, as atlánticas .e as conexións
co interior teñen hoxe un servizo
inferior ao de hai uns anos.
O economista Jordi Nadal, en

"El Fracaso de la Revolución
Industrial en España", sinalaba
que a criacíón da rede ferroviária debeuse no Estado español
ao negócio millonário que supuña o seu tendido, e non á necesidade da criación de infraestruturas para facilitar o desenvolvímento económico das distintas zonas do Estado.
Hoxe a explotación comercial
das liñas está por riba das
avantaxes que economicamente un encrave pode obter do

ferrocarril .
Galíza non entra nos planos de
desenvolvímento· do ferrocarril
para o converter nun transporte
moderno. As cídades máís próximas á Galíza-ás que está proxectado que chegue algunha li ña da Rede Europea de Alta
Velocídade son o Porto e León.
A respeíto da Rede Europea de
Transporte Combinado, Valladolid e o Porto son os lugares
máís próximos ao país que estarán integrados.+

A velocidade dos comboios con orixe ou destino na Galiza converteos en pouco
competitivos.
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Un novo volume da Historia de Galicia

Os conquistadores modernos
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Movemento obreiro na Galiza de anteguerra
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Coordenado por Dionísio Pereira

A Romanización de Galicia
de Felipe Arias
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SECUELAS DO -CASON .
A pasada semana trascendeu
que a Comisión do Tribunal dos
Direitos Humanos de
Estrasburgo encarregada
de estudar a demanda do
Comité de Empresa
de Alúmina-Alumínio despedido

en Decembro de 1987
vai desestimar esta, alegando·
"defecto de forma".
Non se sabe con mínima
ponderación en que consiste tal
defecto de forma, xa que se trata
dunha parcial filtración . .

Están en xogo os 12 mil millóns ·que lnespal
reclama ás aseguradoras

Estrasburgo ·non aceita o recurso do Comité de Alúmina
por defecto de forma
• HERNAN NAVAL/VIVEIRO

En calquer caso, a senténcia de
Estrasburgo vaise contradicer
coa dita pola Organización In ternacional do Traballo hai dous
anos. A demora coa que ao cabo emitirá o seu fallo o tribunal
estrasburgués e a considerábel
distáncia temporal a respeito do
xuízo da OIT, poderian explicarse pala persistente confusión
reinante verbo dos máis de
12.000 millóns de pesetas que
INESPAL reclama ás compañias aseguradoras da fábrica
palas perdas cando o conflito
de Decembro do 87 (introdución
na factoría da Mariña dos bidóns tóxicos do "Casón" emba-

rrancado en Fisterra, paralización da produción na fábrica dirixida, en protesta, polo Comité,
e, din, consecuente estrago
dunha das séries de cubas de
electrolise). Un fallo favorábel
de Estrasburgo seria unha baza
xurídica de inestimábel valor
para as aseguradoras na sua
teima de non pagar unha peseta. E non se sabe que acorrerá
finalmente: membros do Comité
ainda prestaron declaración hai
moi poucos meses no contencioso que enfrenta a INESPAL
coas compañias. Seria de lembrar neste ponto as conclusións
do' informe da Comisión de Investigación constituída no seu
dia para depurar responsabrli-

dades no conflito. Certamente
favorábeis ao Comité, son un
elemento difícilmente eludíbel
en calquer decisión final.
A nova comentada coincide coa
campaña sindical para a eleición dun novo Comité en Alúmina a meados de Novembro, lago de que finalmente a CIG lograse a dimisión total do anterior pala permanente vurneración dos acordes da asemblea
de traballadores pala maioria
española. António Gutiérrez
(CC.00.) ·e Antón Saracíbar
(UGT) xa anunciaron a sua
amerizaxe en San Cibrán para
pedir o voto obreiro para os
seus sindicatos.•

TINO VIZIARQUIVO

lnespal pode perder os 12 mil millóns que reclama ás aseguradoras polo paro das
cubas de electrolise. A empresa, como se lembrará, culpou aos traballadores do
estrago.

IV ASEMBLEA LATINOAMERICANA DE BISPOS

O proxecto pastoral latinoamericano é b máis avanzado n~ste momento

A igrexa 'aproba en Santo Domingo
o seu manifesto máis radical
• FRANCISCO CAIHAllJD

A IV Asamblea
Latinoamericana,
-celebrada en Santo
Domingo do 12 ao 28 de
Outubro, ten unha
significación parecida aos
sínodos europeu, 1'991, e
ao africano., 1993. Intenta
un proxecto pastoral
consensuado -e ben visto
por Roma. A radicalidade
do manifesto final e unha
surpresa.

As Comunidades
de base, sboreto- ·
do as de Brasi l,
non podian ser defraudad as, cando
. tanto tiñan participado na loita contra a corrupción,
en "concreto coa
atribuíd a Collar
de Mello, e contra
a crlminalidade
cos rapaces das
cidades.

A consecuéncia .é

globais. dos pavos
latino-americanos ,
en primeiro lugar,
as dos nativos. Reclámase a renegociación da "débeda"
cuxa xustiza queda
cuestionada, a autod ete rm in ación
das nacións. Neste
caso, se entende as
das nacións indíxenas que buscan un
"modus vivendi" no
seo das repúblicas
latino-americanas,
mediante o cal os
nativos podan libremente desenvolverse, recuperarse e
crecer.
·

polos horrores da conquista das
Indias e da parte de colaboraión
que a ela lle corresponde . Pero
este recoñecimento tan seródio
de nada serviria se non o acompañase un proxecto de cámbio e
de primordial servizo a estes povos na sua liberación e devolución dos direitos individuais e
colectivos.
Duas obras poden significar o
aspecto intelectual que alumaron os debates desta asemblea
en relación co V Centenário :
unha de Boff e outra de Dussel.
Un e outro utilizan a palabra
"encobrimento" para designar o
acontecimento invasor: non
descobriron os europeus América, encobriron o que ali habia.
Inda hoxe a cultura precolombina segue agachada e tribos hai
en fuxidiza permanente ante· o
térror da conquista: Só desde a
cultura dos indíxenas, na sua
defensa e no acompañamento
da sua loita de liberación, acada sentido a Asemblea episcopal latino-americana de Santo
Domingo.

o :proxecto :pastoral la-tino-ameri"Cano, o máis
-Os esquemas preparatórios soavanzado de todas as igrexas
freran cámbi.os substanciais; o
neste momento.
primeiro tora rexeitado. O segunSe os aspectos
Nel recóllese a
. do transformado. O definitivo só
anális.e. da teolomais significativos
serviu para comezar os debates
xfa da liberación
das
anteriores
de salón. Un grupo decidido de
e a ex.periéncia
asembleas episcoasambleístas logrou un salto
pais latino-americasocial das comucualitativ.o e a redacción dun donidades cristiás
nas foi a opción pocumento breve, fogeso e claro.
indíxenas., O blolos oprimidos, neste
Agora falta a aprobación d~ ·Rocaso esta opción alca do proxecto
ma e a publicación oficial.
A lgrexa latinoamericana fixo un claro pronuilc!amento en favor dos
canza mais radicalisubliña algunhas
indíxenas nativos. Na fotografía Raiña Todos Santos de
O máis importante está conse- · zonas: unha pridade e subliña os
Cuchumatan(Guatemala), da autoría de Flor Garduño, exposta na
O documento final da Asamblea
direitos dos indíxemeira de proclaguido: dentro da aula asembleFotobienal. ·
leva matices típicos da literatura
nas como persoas
ária resoaban os ecos dunha
mación da Boa
eclesiástica e veremos se Roma
do a todas as clases sociais.
"as·e mblea paralela" exterior
e como pavos. Queda asi, de alnova de Xesucristo; logo, o alvo
introduce máis. En todo caso,
que seguia os debates e pre$ioprimordial de entrega á loita
gun modo, recoñecida a grande
Santo Domingo únese a· Mededébeda da lg-rexa, e non diganaba. Teólogos como Boff en-. contra a pobreza e a dE!fensa
Débeda
llín, 1968, e Puebla, 1979, nun- .
vi aron as su as mensaxes ·e a
dos pobres, dos humillados, dos
mos
da
sociedade
crioula,
cos
e autodeterminación
cámara sentiu o impacto dests
indíxenas. A Asamblea aprovei- · ha liña recta de búsqueda da
mar_xinados; por fin, o diálogo
voces de denúncia e de crítica. inculturador através de todos os
Pero neste proxecto están pre- -tou un dos dias para pedir na
evanxelización inculturadora e !i- .
radical.
catedral publicamente perdón
. meios de comunicación e dirixísentes as grandes reclamacións
beradora.•
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E a Mascota do XACOBEO 93

~·

... pero tamén a Imaxe ma1s rendible do 93
Ata o día 15 de Novembro, ten a oportunidade de conseguir a exclusiva para
o seu producto do motiyo de máis der:nanda. no 93, a súa mascota Pelegr1n.
No ano 1993, millóns de persoas do todo o mundo han
visitar Santiago de Compostela e Galicia, percorrendo
os Camiños de Santiago, co gaJlo da celebración do
~ Ano Santo Xacobeo 93, e a súa mascota, PELEGRIN, a
o través dos máis diversos obxectos, regresará coma lembranza
~ con cada un dos visitantes.
u
~ Este acontecemento conta co total apoio da Xunta de Galicia,
~ que está poñendo tódolos medios para dar. a resonancia
u internacional que este acontecemento requere.
A S.A. de XESTION: do PLAN XACOBEO 93,
ANUNCIA
A apertura do prazo de presentación das solicitudes para. a
obtención da licencia de explotación exclusiva da imaxe
corporativa da Mascota denominada PELEGRI N, limitada ó
producto concreto para o que se solicita.

As propostas presentaránse en· sobre pechado, indicando
no exterior para cal producto concreto se licita,
asemade o material empregado na súa fabricación, e
figurando no seu interior a contía da oferta económica.
As adxudicacións realizaránse á alza á oferta máis vantaxosa,
conforme co Pregó de Condicións que se pode recoller na S.A.
de XESTION do PLAN XACOBEO 93.
A cesión de dereitos será valedoira ata o 31 de Decembro
de 1997.
Envíe a súa oferta antes do 15 de Novembro. de 1992 a S.A. de
XESTION do PLAN XACOBEO 93, Rúa dos Feá¡is, 1 e 3 Baixo,
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA, non .admitíndose aquelas
que non sexan recibidas antes das 14 horas da data indicada.
TELEFONOS DE INFORMACION: 595844 e 595848
S.A. de XESTION do. PLAN XACOBEO 93
Ada.: Xosé Antonio Rodríguez Brey
Director-Xerente

CONSELLERÍA DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO
S.A. DE XESTION
DO PLAN XACOBEO 93
Rúo dm Feón>. 1 e 3 boixo
Telef>. 59 58 44 . 59 58 48
Fa x 59 98 59

15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
ESPAÑA
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ATENCION SANITARIA

A privatización poderia estar detrás do atasco

Os .colapsos de Urxéncias son induCl ic
• HORÁCIO VIXANDE

tabelecer filtros antes da chegada
a Urxéncias.

O cíclico colapso das
A ruin xestión hospitalária é unha
Urxéncias, máis acentuado
das razóns das aglomeracións en
no Hospital Xeral de Vigo ,
Urxéncias, como coinciden en sinaten causas ben distintas,
lar todas as persoas que, agora e
antes, participaron na sua dirección.
mais a atitude dalguns
profisionais da medicina, e
Mais esta coincidéncia de crítéríos
nomeadamante
non abonda para xustificar o prodeterminados médicos e
blema das urxéncias. Os mesmos
Xefes de Servizo, en
que sínalan a causa aseguran que
tentaron solucionala. Alguns dos
ocasións vencellados a
reitores do sistema sanitário antes
hospitais privados ou con
da transferéncia- do lnsalud á Coconsultas próprias pola
munidad e Autónoma recoñecen
tarde, é unha causa
que hai unha implicación en deterrelevante, segundo indican
, minados sectores médicos, auténticos detentadores do control no
expertos e ex dirixentes do
sistema de sanidade pública. Hospital Xeral de Vigo. Neste sentido o próprio Xerente na actualidaA presión privatizadora está
de, Miguel Santalices, manifestou
detrás do affaire.
publicamente que tora eleito por
"Hai duas épocas do ano nas que
se produce un aumento· na demanda de asisténcia de urxéncías -índica Miguel Santalíces, Xerente do
Hospital Xeral-, trátase dos últimos
meses do ano e cando remata o
inverno".
A afluéncia masiva de enfermos a
urxéncias, e a incapacidade do
hospital para ingresar ás persoas
verdadeiramente necesitadas de
asisténcia hospitalária, abriga ás
auto ridades a depositalos nos
corredores. "Ternos vontade de racionalizar os ingresos e estabelecer filtros na asisténcía primária,
para evitar que todas as consultas
cheguen até os hospitaís, porque
en moitas ocasións non son auténticas urxéncias", asegura Santalices, quen recoñece haber un desaxuste estrutural.

desexo dos médicos e que se debía a eles.
"Santalices centrou nos médicos
todo o entramado sanítário -declara un antigo alto directivo-, ignorando á enfermaría e provocando o
enfrentamento con· este grupo, que
é un elemento fundamental porque
ten que se relacionar a diário cos
enfermos. Ademais, non é aceitábel antepor o interese dos médicos
por riba do xeral".

Listas de espera
Se os médicos, como colectivo,
mantíveron un enfrentamento
constante coa dirección na pasad a etapa, tan pronto como foi
transferido o servízo a sua posición cambiou. O ex directivo antes
mencionado indica que ísto se de-

Os traballadores do Hospital Xeral queren rematar coas listas de espera porque son quen directamente se enfrentan co problema.

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

Os traballadores de urxéncias, e sobretodo o persoal
de enfermaría, levaron adiante unha protesta pública en
díficar o concerto . Este novo
Que a ínsuficiéncia en Urxéncias
demanda da mellara do serconvénio supón unha mellara
saltase á opinión pública é un
vizo e o aumento do número
nas condicións favorábeis a Poelemento máis da presión privade camas. Mais algunhas
visa, pois que pasará a perceber
tizadora. "Sospeito que hai quen
fontes indican que non hai
unha cuota anual fixa sen de está interesado en que se magunha falta real de camas, sepender do número de camas da
nifique o problema para criar un
nón máis ben un problema
Seguridade Social que, de feito,
estado de ánimo que xustifique
de xestión das mésmas. A
se empreguen. "Na nosa opinión
que Povisa sexa o terceiro hospovoación adscrita á área
-dí Cons- isto vai ir en detrimenpital público de Vigo", di Xan
non variou , houbo un pequeto da calidade da sanidade porCons. O Policlínico Vigo, Povisa,
no aumento nas demandas
que Povisa dispón , en xeral,
é un centro privado que ten un
de urxéncias, debido á falta
duns meios tanto personais coconcerto co SERGAS polo que
de cultura sanitária dos enmo materiais moi inferiores ao
recebe uns mil cincocentos mifermos e á insuficiente asisresto da sanidade pública".
llóns ao ano en función da ocuténcía primária, e o número
pación das suas camas por parde camas sofreu un increA coincidéncia destas duas últite da Seguridade Social.
mento de 350. Ainda que as
mas cuestións, o salto á opinión
infraestruturas sanitárias son
Povisa é un caso único no Estapública da insuficiéncia das urescasas -Galiza está nun nído, en nengures un hospital prixéncias e a aceleración na estravel inferior ao resto do EstaOs enfermos alongan a sua estadia no hospital por un tempo maior do necesário.
vado ten unha importáncia setéxia de Povisa para acadar o
do-, o desfase está, segÚndo
t-meltante r1er 1 determina-cte-iguat-- rrovo-convéni"o-é-calificada como
apontan os expertos, na utilización be "ás medidas de compracéncia vidade baixa, foron incentivados : modo a política sanitária.
sospeitosa por alguns dos interda dirección e ao maior número economicamente para acudiren a 1
das mesmas.
pelados, e suporia a prática pride guardas, que ás veces non se traballar pola tarde e completaren : Xa hai un acorde entre o Sergas
vatización dunha parte importano traballo que deixaban sen facer : ·e a dirección de Povisa para moEse problema estrutural tamén é ti- realizan".
te da sanidade pública en Vigo.•
pala mañá. Unha vez reducida a 1
do en conta por várias persoas relacionadas coa direción sanitária As medidas de compracéncia ás lista, os mesmos interesados es- L---------------------------------------------------en períodos anteriores. Pedro Ma- que se retire este ex directivo, que tarían provocando un aumento da ·
riño, antigo director do lnsalud en prefire permanecer no anonimato, lista para forzar a posta en mar- auténticas as permanéncias no média mañá, dándose as altas a úlPontevedra, estima que a Conse- son os programas de listas de es- cha do novo programa de redu- hospital, son algunhas das suas mi- tima hora e quedando as camas ballaria de Sanidade "non ten inten- pera. O PP prometeu reducilas ción que ven de anunciar Romay sións, mais o seu cumprimento non leiras durante un día inteiro.
ción de consolidar a atención pri- cando se fixo co control do siste- Beccaría.
é óptimo. Os quirófanos son infraumária porque non entra no seu ma sanitário, e obtivo uns. resultatilizados, segundo coinciden en afir- Existe un organismo que ten como
modelo sanitário". Mariño, que na dos imediatos elocuentes. Pero A atitude dalguns Xefes de Servizo mar todas as fontes consultadas. misión a racionalización do uso
actualidade é deputado autonómi- agora as listas de espera están ao tampouco facilita a mellara do fun- . Os enfermos alongan a sua estadía das camas en todos os hospitais
co polo PSOE e representa a esta mesmo nível que cando foi trans- cionamento do hospital. O control no hospital por un tempo maior do públicos do Sul de Pontevedra, é a
forza na Comisión de Sanidade, ferido o servizo. Segundo denún- do uso do quirófano ou a exixéncia necesário. A razón da infrautiliza- Unidade de Coordenación das Cadesmonta así o argumento de San- cian alguns dos ex directivos, un aos seus subordinados para axus- ción das camas está na xestión e mas, mais non dispón do persoas
talices sobre a pos.ibilidade de es- grupo de médicos, cunha produtí- tar á realidade e ás necesidades nas consultas, que se realizan a nen dos meios axeitados.

A intervención de Povisa
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As autoridades
pretenden reducir
· o cancro de mama
nun 25%

idos

As autoridades sanitárias galegas pretenden disminuir a mortandade causada. polo cancro de
mama nun 25 % en seis anos
mediante un programa apresentado o Luns dous en Compostela.
O cancro de mama é a primeira
causa de mortandade en mulleres por tumores malignos, mostrando tendéncia ascendente .
Na Galiza diagnostícanse anualmente 665 casos, e deles 266
corresponden a mulleres de entre 50 e 64 anos. Este grupo de
povoación é o destinatário do
Programa. A previsión é seren
atendidas duascentas cincuenta
mil mulleres.
Un 19% das mulleres menores
de 50 anos apresenta un tumor
maligno, a incidéncia aumenta a
razón do 2% anual.
O tumor de mama habitualmente non produce dar. Na maoiria
dos casos a muller acude á consulta médica cando percebe un
vulto nun peito. O tamaño do
vulto , expresión do tumor, é fundamental para acadar ou non a
curación.
Mediante a exploración manual
só é posíbel detectar tumores
maiores de un centímetro. Pero
nas máis das veces cando é
palpado pola muller ten máis de
dous centímetros e médio. Con
estas dimensións adoita estar
metastizado e a curación xa

\/.

Maastricht
.
para europeus ricos
"Vannos homologar dinque coa Europa desenvolvida, do futuro ,
etc. A min, iso de homologar ou homoxeneizar sóame a grea,
· magote e orneo", comenta Fernando Franco nun artigo titulado
¿Maastricht? y un rábano, na edición do FARO DE VIGO de 4 de
Novembro. "Iso que chaman Comunidade Europea é unha
estrutura xerarquizada de países, no político e no económico, e
quen teña unha economia máis forte terá un peso político máis
forte. Xa me dirán onde irnos ficar os españolitos ( o da Pica en
Flandes é história), portugueses e gregos . Pero válame o ceo! Acaso
non estamos a velo xa? Onde sobra logo máis aceiro dentro da
Europa? Na Alemaña , en Bélxica ou Luxemburgo ... Pero onde van
liquidar a indústria siderúrxica como liquidaron antes a pesca? Na
España. Por non cumprir, nen sequer se van cumprir as normas
dunha economia libre de mercado, senón que desde arriba van
impor un funcionamento planificado <lesa economia. Asi que, de
libre , n ada. De homologar, nada. No primeiro haberia que facelo
na España onde a cada hai máis pobres para que os ricos sexan a
cada máis ricos".

non é factíbel.

Desenvolvimento
do Programa
A Consellaria vai espallar polo país unha série de unidades de detección fixas ou móbeis, unidades
nas que se levarán a cabo as fases do proceso. A Administración
pretende evitar desprazamentos
longos para atraer ao maior número posíbel de mulleres.
Nas unidades levarase a cabo a
exploración das mulleres, para
despois facer unha avaliación
radiolóxica das mamografias.
Nos casos nos que o resultado
sexa negativo, e non haxa tumores , as mulleres receberán a comunicación no domicílio, xunto
coa invitación para repetir a exploración dous anos despois. O
95% das mulleres atenden a este segundo requerimento.

O Ave non
pasa por
Levante

No caso de a exploración non
ser negativa, citarase á muller telefonicamente e por carta para
acudir ás unidades de diagnóstico e tratamento, situadas nos
hospitais. Os encarregados da
comunicación serán psicólogos
adestrados pola Asociación Española contra o Cancro.
En dez dias realizaranse as exploracións necesarias para completar o diagnóstico, que non ten
por que ser positivo, e tomar as
medidas oportunas.+

1
1

1

1
1

____________________________________________________ .J1

a.

---,1
vo
>ra

)o>er
je-

da
lto,
Ión

CAR LOS PUGA

"Seria beneficiosa unha reformulación do sistema retributivo dos médicos -recoñece Xan Cons, secretário xeral do Sindicato Galega da
Sanidade-, cómpre incentivalos mellar, xa que este sistema para acabar coas listas de espera pode ter
efeitos perniciosos, pero tamén hai
que controlar os horários e exixir o
cumprimento da dedicación exclusiva nos casos nos que se cobra".

A prensa amordazada
A política de prensa da Consellaria
de Sanidade foi criticada repetidamente . Mesmo o deputado do
BNG, Xosé Manuel Beiras, chegou
a calificala como goebelsiana, nunha intervención diante do parlamento hai tres meses.
Pedro Mariño, ex Director Provincial

do lnsalud en Pontevedra e deputado do PSOE, ven coincidir con esta
afirmación, e, neste sentido, recorda os investimentos miUonários da
Consellaria en publicidade inserida
nos meios de comunicación.
A mesma opinión é compartida
polos ex directivos que antecederon á equipa que dirixe Romay
Beccaría.+
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O semanário EL
TuMPs de 2 de
Novembro adica o
seu comentário
editorial á
decisión do MOPT
de construir o
segundo treito de
funcionamento do
Tren de Alta
Velocidade no
Estado entre
, Lleida e Zaragoza.
"La noticia es greu
per partida doble.
Des del punt de
vista de la
rendabilitat '
económica i la
racionalitat, es fa
difícilment
comprensible que el govern éspanyol insitesca en la construcció
de línies de recorregut intern, sense corinexió amb Europa. Si la
línia Madrid Sevilla ha estat deficitaria fins ara , tot i lál.licient que
representava l'Expo ¿que es pot esperar d'um tram com el Lleida
Saragossa? (. .. ) Pero més greu és encara que el govern de Madrid
continue donant allargues a la construcció i poasada en Marxa de
léix mediterrani del TAV (Perpinya-Barcelona-Valencia-Alacant),
repetidamente reclamat de de Catalunya i el País Valencia perles
mes diverses opcions poli tiques (. .. ) Borrell ho ha deixat ben dar
amb la seua última decisió: 1 area mediterránia s'haura de
conformar durant molt de temps amb línies de les anomenades de
velocitat alta (200 km/ h)".

Mentiras sobre Bósnia
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DELMI ÁLVAREZ

"A mentira máis grande sobre a guerra en Bósnia é a de que nos
están a contar a verdade", escrebe Joan Phillips no núme ro de
Novembro do l.JvING MARxlsM. "A verdade sobre o que pasa en
Iugoslávia foi enterrado baixo sete lousas polos meios de
comunicación británicos. Hai pouco comparaban a cobertura da
guerra en Iugoslávia coa da guerra do Golfo. A verdade fo i a
primeira baixa no Golfo pero a maneira de reducir a verdade á
agresión sérbia tamén é unha boa proba da parcialidade dos meios
británicos. O bon que ten Iµgoslávia é que os xornalistas son
testemuñas directas da guerra , e non coma en Granada , Panamá, as
Malvinas ou o Golfo . Pero contado non ternos máis que unha
verdade, que parece contada de comun acordo: os sérbios teñen as
culpas de todo o que pasa en Bósnia. E este conto rematou. En
Bósnia teñen aos xornalistas coma herois e en Sérbia ódianos. Be n
claro está por que. Quen vexa a televisión ocidental poderia crer
que non hai refuxiados sérbios·, mortos sérbios ou calamidades
sérbias. Pero os novas názis, os soldados sérbios, non son mellares
nen piores ca os doutro lado. Os meios lograron que moitos
sérbios se volvesen contra os ocidentais. Pero esta non é a única
consecuéncia da campaña de vilificación. Tamén lograron que o
mundo inteiro estexa contra os sérbios. Despois dos iraquianos, os
sérbios son os novos párias internacionais. De todos os
. participantes na guerra civil iugoslava, as sancións económicas só
foron contra os sérbios. Pero nesta guerra os sérbios son tan
vítimas coma os musulmáns ou os croatas".•
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MEMÓRIA HISTÓRICA
Federico Fernández é
un dos fotógrafos que
pendura parte do seu
traballo na Fotobienal
adicada a
Latinoamerica. A sua
obra ten acadado
diversos prémios en
Venezuela, o seu país
de adopción, e
participa nos Colóquios
Latinoamericanos de
Fotografia de México e
Cuba. Federico
Fernández é filio do
Comandante
Soutomaior, un dos
protagonistas co galega
Xosé Velo e o
portugués Henrique.
Galvao, da toma do
barco Santa Maria,
nunha acción contra as
ditaduras de Franco e
Salazar realizada en
Xaneiro de 1961. O
próprio Federico
Fernández, con só 21
anos, tamén estaba
entre as duas dúcias de
activistas que
acompañaban aos tres
dirixentes galegoportugueses.
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ANXO IGLESIAS

O tillo do Comandante Soutomaior lembra a epopeia do Santa Maria

Federico Fernández
1

Durante catorce dias
mantiveron en xaque a Franco e Salazar'
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• XAN CARBALLA

O asalto ao Santa Maria, pronto
rebaptizado como Santa Liberdade, foi unha acción que senda de
grande importáncia histórica na loita contra as ditaduras que asolaron durante décadas aos paises
ibéricos, menos atención se lle ten
prestado nos últimos anos, const1tuindo un fito máis da desmemoriación colectiva que se impuxo como
consecuéncia da asonada franquista. A epopeia que durante catorce dias concito1.:1 nas augas do
Océano Atlántico a atención mundial, tivo como protagonistas de
primeiro arde a un nacionalista galega de profundas conviccións, Xosé Velo Mosquera, e a Xosé Fernández Vázquez, o Comandante
Soutomaior, un galega comunista,
xunto co militar portugués anti-salazarista Henrique Galvao. Pouco
tempo antes, en círculos republicanos e de exilados españois e portugueses de Venezuela, en contacto coa península, organizárase
o DRIL (Directório Revolucionário
ibérico de Liberación), que protagonizou diversas acción.s en Ma·drid, pero que foi coñecido mundialmente co secuestro do paquebote portugués Santa María.
"Surxira a idea de facer un movimento ibérico contra as ditaduras
de Franco e Salazar, e organízase
o DRIL desde Venezuela. Non sei
á perfeición o surximento da idea
do secuestro Santa Maria [Galváo
tala no seu libro O assafto ao Santa Maria da coincidéncia de duas
. operacións ideadas por el e polo
Comandante Soutomaior e Xosé
Velo], pero coñézoo cando come-

zo a participar en reunións do
DRIL, moitas das cales se facian
en casa de meu ·pai,
No plano ideal tratábase de tomar
unha have á sua saida dos Estados Unidos, a meio de duascentas
persoas co armamento máis moderno. O destino seria ir a unha
illa portuguesa na Afr1ca, tomala
militarmente e declarala território
liberado, en contacto co movimento guerrilleiro de Angola e Mozambique. Esa era a idea primeira.
Meu pai estudaba moito a cuestión
legal para evitar unha acusación
formal de pirateria, que obrigaria a
calquer nación a abordar o barco e
restaurar a orde en altamar. Como
impedir iso? Aí surxe a idea de vincular a Galváo, que tora Governador Militar en Angola, e estaba exiliado en América, xunto ao xeneral
Humberto Delgado, que gañara
unhas eleicións non recoñecidas

'O

meu pai
estudaba a maneira
de evitar a acusación
de pirateria.
A presénciia de
Galvao conseguiu
darlle unha
dimensión política".

por Salazar. Un ou outro eran as
persoas que permitían internacionalmente darlle unhas características políticas inequívocas á toma

do barco, e safarse da acusación
de delito comun.
Xosé Velo e meu pai, chegan a

acordes con Galváo, e este consegue un apoio tácito do político brasileiro Jano Quadros , que despois
ia ser eleito presidente do Brasil e
xogar un importante papel na solución final da toma do Santa Maria".
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Unha acción r:>olítica
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"Galváo pasou a ser a figura representativa do movimento en termos da sua releváncia internacional , pero no intelectual Xosé Velo
Mosquera, que tomou o nome de
Xunqueira de Ambia e asi se retire
Galváo a el, e meu pai, Xosé Fernández Vázquez, que escolleu o
de Comandante Soutomaior, no
organizativo, forman un triunvirato
que é realmente o protagonista
colectivo de todo o proceso.

paf
ci61

Formaban un triunvirato, e precisamente Galváo é o único que
non emprega seudónimo porque
debe server de lexitimidor internacional de que se trataba dunha acción política. Non hai que esquecer que o secostro do Santa Maria
era a primeira acción deste tipo
que se realizaba, e abria o paso á
lexitimación política de accións semellantes.
O ·resto dos que participamos directamente no barco, galegas, españois e portugueses, eramos
xente xoven ou que participaran
na guerra civil e con vontade de
. loitar contra o fascismo. Victor e
eu, tillos de Velo e Soutomaior, estábamos tamén no barco. Eu non
tiña especiais preocupacións políticas, e a miña preséncia, con vinteun anos, era case polo vencello
familiar . . Non poderia afirmar o
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'Velo era
nacionalista galega,
meu pai comunista e
Galváo definíase
católico e liberal.
O choque era
inevitábel".

mesmo no caso de Victor, que
sendo máis xoven tiña maior interese na actividade política.
A idea inicial fórase modificando
moito durante os preparativos, tamén por problemas de loxística.
Finalmente embarcamos no Santa Maria duas dúcias de homes,
dos que só 14 estaban armados,
dunha maneira bastante rudimentária producto de doacións. As armas no Santa Maria parecían case dun Museu ".

Disensións en alta mar
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"A maioria dos asaltantes entramos no barco na sua escala en La
Guaira, pero Galváo e unha espécie de gardacostas fixérono en Curagáo. Xa dentro do barco houbo
unha mudanza de plans , que resolveron finalmente entre os tres
mandos da operación . As relacións con Galváo xa viña tensas
de atrás, tamén por motivos ideolóxicos. Meu pai era comunista ,
Xosé Velo Mosquera nacionalista
galego e Galváo declarábase católico e liberal. Ademais en Caracas
dase un caso que nunca se rematou de aclarar, referido a unha muller ligada a Galváo e da que chegaron notícias que pertencia á CIA
e podia botar os plans abaixo. Os
non portugueses esixíronlle a
Galváo que a deixara e toda esa
tensión explotou no barco . Alguns
dos máis violentos do grupo, xa no
Santa Maria, falaban de matar a
Galváo. Faltou pouco para que remataran a tiros. Entre os tres resolvérono , modificando a operación: Jano Quadros gañara as eleicións no Brasil e tomouse a decisión de enviar o barco cara aquel
país e xa dentro, finalizada a acción agora especialmente de propaganda, incrementar a forza do
DRIL, conseguir que xermolara".

A vida a bordo durante a meirande parte dos catorce dias que durou a toma do barco foi bastante
normal e mesmo houbo quen falou de organizar aos simpatizantes .d a acción entre os pasaxeiros. O caso máis notório foi o dun
cidadán norteamericano que se
ofereceu a evitar coa sua solidaridade a intervención dos navíos
de guerra norteamericanos, mesmo dicia que se puña el na borda
se tentaban bombardear o barco). Este cidadán norteamericano
participou como intérprete nas
conversas coa delegación norteamericana encabezada polo Contra-Almirante Allen Smith o 3i de
Xaneiro, dez días despois de ter
comezado e catro antes de finalizar o secostro.
A acción, como sinalei, transformárase, desbotado o plan inicial
que procuraba un efecto en cadea
a meio prazo: liberar as colónias,
derrubar consecutivamente a Salazar que non resistiría aquel embate político e como corolário final
lograr a saida de Franco. A finalidade principal naquela altura era
darlle releváncia internacional á
loita contra as ditaduras española
e portuguesa, grácias á prensa
que estaba completamente ateigada de notícias do Santa Maria. Para isa era necesário mantera tensión, e desa maneira mentres
houbese pasaxeiros norteamericanos a bordo e nós estivésemos rodead os dunha dúcia de navíos
ianquis había atención e necesidade de sacar notícias contínuas".

'A acción
transformo use
durante a marcha, e
rematou por ser de
propaganda mundial
contra as ditaduras
da España
e Portugal".

Exílio no Brasil e
ruptura con Galvao

r----------------------------------------------------,
.

1
1

1
.1
. 1.
1

A negociación final, a primeiros de
Febreiro, levounos ao Brasil, onde
recén tomara o poder Jano Quadros, que lles ofereceu asilo político. "Humberto 'Delgado contaba
coa lexitimidade de ser un presidente que gañara unhas eleicións
e que se lle tiña usurpado o poder
por Salazar. Galváo fata publicamente en dirección a Delgado, que
ven ao barco e rendémoslle honras militares. En Recife, onde finalmente recalou o Santa Maria, que
no comezo foi rebaptizado por nós
como Santa Liberdade, había unha
efervescéncia de solidaridade, pero o movimento do DRIL apenas
tiila tradición política e case non
era coñecido por ninguén".

1
1

1

Despois da chegada a Recite o
grupo vai para Sáo Paulo e durante un tempo mantense unha certa
actividade, tamén de treinamento
militar nunha finca na que estaban
instalados. "O grupo xa se resentira porque ao pouco de nós chegar,
coincidindo coa loucura do Carnaval brasileiro, fotografaron a alguns
membros do grupo divertíndose.
Meu pai entendía que a solución
para España pasaba por revisar a
guerra civil dalgun xeito. Non é
que pensara que tivese que haber
mortos a eito nen nada semellante, pero si que había que restaurar
a legalidade deturpada polo golpe
de Franco. En Velo e meu pai habia un profundo radicalismo e levábanse moi ben entre eles".
As poucas semanas de estar no
Brasil, en Sáo Paulo fíxose un mítin público que afondou as diferénci as entre os dous galegos e
Galváo, "no mitin tamén había un
representante do movimento de liberación angolano. Velo e Soutomaior defendían a autodeterminación para as colónias africanas, en
termos de independéncia. Galváo
insinua unha idea contrária, e tala
en termos de transición dunha autonom ia ampla, tutelada, porque
consideraba que eran povos que
non podían autogovernarse de vez.
Nesa diverxéncia tan radical penso
que se carimbou a ruptura entre
Galváo e Velo e Soutomaior". •

TUCHOCALVO

X. F. Fernández Vázquez, Xose de Soutomaior, coa maqueta do "Santa Maria."

Souto111aior, do
Barbanza á Tricontinental

1

Xosé Velo Mosquera nunha intervención do 1 Congreso Mundial da EmigraC?ión Galega
celebrado en Buenos Aires no 1956.
ENCICLOPEDIA GALEGA

Se nun princípio se tiña previsto
facer a operación sen ter localizado o barco, durante o asalto morre
un oficial e hai dous feridos, un deles grave. Deciden desviar o barco
para enviar a terra aos feridos, co
que se facilita a localización da nave, "pésie a que meu paí, que governaba as manobras e o rumo do
barco, estabelecera un sistema
que mesmo podia mantelo relativamente alonxado de calquer perseguidor durante tres días. Nesa
altura a acción era calificada de pirata, pero hai unha discusión en
organismos internacionais de Xenebra que finalmente resolve que
se trata dunha acción política".

Catorce dias de rota
"O plan de como organizar internamente a bordo dun barco que levaba perta de mil persoas estaba moi
pormenorizado: que relacións estabelecer cos pasaxeiros nas diferentes clases, como artellar a xerarquia cos tripulantes, e un longo
etcétera de previsións. Débese ter
en canta que nós só eramos vintecatro e non todos armados.
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Xavier Navaza no seu libro Disparos (Xerais, 1991 ), recolle os
fitos biográficos dos protagonistas principais do Santa Maria. A
semblanza de Soutomaior, cuxo
verdadeiro nome era Xosé Fernando Fernández Vázquez, é
coa de Xosé Velo, prototípica
dun antifascista empeñado até a
morte en turar por todas partes
polas suas ideas revolucionárias.

go que os deixou no peirao da cidade francesa de Burdeos en Decembro daquel mesmo ano.
Fáltalle tempo para se reincorporar á armada republicana. En
adiante, sempre estará ao pé
do canón: desde a resisténcia
francesa contra a invasión nazi
até o asesoramento de grupos
guerrilleiros en Latinoamérica,
pasando por unha tráxica estadia no campo de concentración
de Auswitchz.

"Naceu na Pobra do Caramiñal
no 1908 ( ... ) procesado palas
suas actividades republicanas No 1948 sae do PCE, do que gisdaquela é alférez de· navio- Xocrepa con viruléncia polo seu
sé de Soutomaior é confinado
abandono das actividades guerrien Africa (1928). Do'Us anos
1leiras en España. Emigra a Vedespois, implicado na conspiranezuela e, no 1959, participa na
ción de jaca, opta por solicitar a
criación do DRIL. Despois dunha
sua baixa na armada española.
tempada no Brasil, retorna a VeNo 193i, coa proclamación da 11
nezuela no i 962. Intentan seRepública, sofre unha profunda
cuestralo no 63, posibelmente
radicalización política e persoal.
nunha operación combinada das
Mostra diso é o seu libro Ideas
policías políticas de España e
sobra la técnica del golpe de
Estado. No 1933, ingresa no · Portugal. Máis tarde, en Caracas,
vai aO' cárcere baixo a acusación
Partido Comunista de España.
de proporcionar instrucción militar
Conforme princípia a guerra ciao MIR (Movimiento de Izquierda
vil, no 1936, é ascendido a teRevolucionaria) venezolana. Xa
nente de navío e chega a Vilaen liberdade, pasa uns anos en
garcia coa misión de defender a
Cuba, antes de se estabelecer
zona. A finais dese mesmo amo,
definitivamente en Venezuela.
vese na abriga de se refuxiar na
Serra do Barbanza, onde comEn Cuba, onde exerce un tempo
bate até Agosto de i 937 ao
COfJ10 profesor de universidade,
mando dun grupo de corenta e
é designado membro da secredous homes que nunha ocasión
intenta secuestrar un barco fran- ·taria permanente da Tricontinental -nome popularizado da orgacés, fondeado na ria arousá.
nización Latinoamericana de
Solidariedade ou "Conferéncia
Foxe a Portugal e, xa en Lisboa,
da habana"- en representación
participa na voadura dun cargueido MIR. En virtude deste cargo
ro alemán preparado para o
político visita diversos paises,
transporte de armas con -destino
entre eles Vietnam e Laos. En
ao exército de Franco. Naquel
lembranza daquela xeira escreoutono de 1937, prodúcese un
be Un gallego en Vietnam, libro
atentado, sen éxito, contra Oliveique segue o seu peculiar estilo
ra Salazar: o autor da acción era,
autobiográfico. [Anteriormente,
precisamente, o home encarregaen Monte Avila Ediciones, Xosé
do de acompañar a Soutomaior
Fernández publicara Yo robé el
na sua sa.ida e Portugal , utilizanSanta Maria].+
do a carboeira dun buque norue-
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LIBERDADE DE COMUNICACIÓN

O. governo central tardou doce anos en dar o permiso
.

.

Vinte concellos poderán contar
desde .primeiros de ano cunha emisora ·legal
das emisoras municipais, desatarase a polemica sobre o control
soci'al dos meios e sobre as presións e censuras partidistas que .
poden axexar aos neonatos.

• ENRIQUE SANFIZ

·¡

Arredor de 20 Concellos
galegas· poderán contar
nos primeiros meses de
1993 cunha emisora
municipal ou rádio pública
local "con todas as da lei"
se se completa o
complexo e lento proceso
de regulamentación deste
tipo de meios de
información públicos que
apareceron hai agora doce
anos e cuxa existéncia non
acaba de ter unha
completa cobertura legal.
A Lei de Ordenación das Telecomunicacións, o Plan Técnico da
FM, a Lei de Organización e
· Control das Emisoras Municipais, xunto cos correspondentes
decretos e ordes da Xunta de
Galiza configuran xa un. completo marco lexislativo ao que só lle
resta a resposta -que será afirmativa en todos os casos- ás
solicitudes municpais e a correspondente asignación da frecuéncia na que debe emitir cada rádio local, xa que a poténcia ven
determinada polo· número de habitantes do Concello e segundo
marca o Plano Técnico, os municípios con menos de 10.000 habitantes terán unha emisora de
50 wátios, as povoaciQns situadas entre 1O e 50 .000 viciños
podarán contar con 150 wátios,
mentras que as de máis de
50.000 en nengun caso supera- ·
rán os 500 wátios.

Abertas á publicidade
Unha das navidades de maior
importáncia da Lei de Organización e Control das Emisoras Municipais, reside na introdución
nese texto legal, da posibilidade
de as radios públicas locais, se
financiaren dos orzamentos dos
Concellos, e tamén da publicidade comercial. Esta foi unha dura
batalla das asociacións de emisoras de todo o Estado que defendian os "recursos comerciais"
como unha fonte indispensábel
para moitas emisoras, e vital na
prática totalidade dos casos para
. manter uns mínimos níveis de.
calidade nas programacións. A
Lei non estabelece nengun tipo
de restricción aos anunciantés

nas rádios locais, se ben a lóxica
e a experiéncia de emisoras catalanas xa adiantadas na matéria, tan pensar que a maior parte
da publicidade procederá do comércio local, e polo tanto as emisoras de carácter privado non temen un recorte na sua porción
do "pastel publicitário". Máis ben
os temores das denominadas rádios comerciais residen nas porcentaxes de audiéncia que poderian verse obrigadas a ceder ás
nacentes emisoras municipais.

carácter aberto, pero agárdase
que antes de finais de ano o governo autónomo conceda un primeiro "paquete" de emisoras ás
Corporacións que xa demandaron a correspondente autorización. A Xunta comprometeuse
ademais a apoiar economicamente a instalación de rádios locais, o que -xunto coa posibilidade de ingresos complementários da publicidade--- pode animar a moitos concellos a dotarse
destes meios inf.ormativos.

A Xunta de Galiza ten transferidas as competéncias nesta matéria e publicou xa a correspondente normativa abrindo o prazo
·para os Concellos solicitaren as
emisoras. Trátase dun prazo de

Control partidista
Como acorre en calquer nacimento dun meio informativo -tamén e sobretodo se é de propriedade privada- coa xeralización

En primeiro lugar e salvando todas as precaucións, haberá que
sinalar o carácter positivo da ·
descentralización do poder informativo en múltiples e pequenos
meios, aos que será máis doado
substraer polo menos dunha influéncia unidireccional. A proliferación de emisoras municipais
será daquela unha contribución a
unha maior democratización dos
"media" neste sentido. Se ben é
certo que o poder político -neste caso local- terá máis perta o
meio informativo para exercer
unha influéncia perniciosa, a cercania tamén existe para os destinatários da mensaxe, co que tamén é posíbel contrarrestar un
partidismo exacerbado, e incluso
esa mesma cercania fai máis
palpábel unha hipotética manipulación, e conseguintemente anula os seus efeitos .
Contado, a existéncia de Padroados , Consellos de Administración ou en todo caso organismos
de xestión onde este xan representados o conxunto dos parti dos políticos e tamén a "sociedade civil" -entidades viciñais , culturais, deportivas ,...- ademais
dos traballadores da emisora,
servirán de canle para facer disminuir a manipulación partidista
dos meios . En calquer caso, a
"posibilidade de influéncia" parase a votación cada catre anos , o
que nunca se soubo que fixese
un meio privado. •

pOLÉMICA SOBRE AAUGA POTÁBEL

A POVOACIÓN DE LUGO PODE ESTAR SENDO INTOXICADA
MIGUEL A. ABRAIRA

E: abando coñecido o estado de deterioro
ecolóxico do Rio Miño, pero o que non saira á luz pública é o feito de que os lucenses que son consumidores da auga das
traídas procedentes da depuradora de auga potábel de Lugo, poden estar sendo intoxicados por contaminación de metais pesados procedentes do polígono industrial
de Rábade -hai que ter en canta que nos
meses ·do verán a auga da tráída de Lugo
foi considerado, como non potábel pala
Delegación de Sanidade por ter presenza
de fenois, procedentes das industrias madeireiras- e mesmo por contaminación
bacteriolóxica. lsto poderia estar sucedendo, co coñecimento do Delegado de Sanidade en Lugo e do Concellal Responsábel
de Augas Xesus López Rábade.
Hai poucos dias a "Plataforma para a Defensa do Rio Miño", sacaba á luz pública
os rumores, procedentes dos traballadores da Delegación de Sanidade e da Depuradora de Auga Potábel, da posíbel
contaminación de auga das traídas de Lugo, por metais pesados. A Plataforma pedía ao me,smo tempo que, de non seren
certos ditas rumores, o Delegado de Sanidade asi o confirmase, e de seles, que se
advertise aos consumidores. O Delegado,
nas suas declaracións públicas, non chegou a desmentir os rumores de que a auga estivese contaminada por metais pesados, senón que apoiándose nas análises

diárias (mínimo) que non contempla os
parámetros de metais, asegurou que a
auga é potábel.
Os rumores fan que a povoación de Lugo
se inquiete, sobretodo cando o Concello
de Lugo e a Delegación de Sanidade sacan a luz pública que a maioria das fontes
onde os cidadáns de Lugo habitualmente
van coller auga para o seu próprio subministro están contaminadas, chegando a
discrepar as duas Administracións no número de fontes que teñen auga potábel.
As fortes chúvias caídas nos días 28 e 29
de Outubro fan que a auga chegue aos fogares cunha forte cor ocre, e mesmo cun
olor difícil de calificar. Nestes dias o histerismo chega ao seu ponto máis alxido, so ~
bretodo cando o sábado 31 de Outubro os
xornais "La Voz de Galicia" e "El Progreso" se contradin nos seus titulares, as que
o primeiro saca como titular dun artigo
que a auga da traída é potábel pésie á
sua turbidez, e "El Progreso" saca, mesmo na primeira páxina, que a auga das
traídas ele Lugo non o é; di este xornal
que a información dada polo Concellal
Delegado de Aguas, Xesus López Rábade, nas últimas horas do venres 31 de
Outubro, dan como resultado auga non
potábel.
A discrepáncia dos xornais é debida a que

a Alcaldia de Lugo emite nas prime'iras
horas da mañá un comunicado aos meios
de comunicación, no cal di que a auga é
potábel e que ten unha presenza de cloro
máis que aceitabel (0,6 p.p.m.), e ás 11
da noite o Concellal encarregado de Augas chama aos meios de comunicación
para advertir que unha análise realizada
nas últimas horas do Venres daba positivo, quer dicer, auga non potábel, e auséncia de cloro.
Os feítos a nível técnico son inexplicábeis,
xa que é insólito que a auga presente nos
depósitos teña de cloro a primeiras horas
da mañá 0,6 p.p.m., e nas últimas· da tarde
haxa auséncia do mesmo. Para producirse
este feito teria que terse dado unha auséncia prolongada de cloración que eliminase
o cloro residual presente nos depósitos.

~

E inexplicábel que a
auga pase oficialmente
de ser potábel a non
selo en moi poucas
horas.

De sr asi, non se explica declarado a auga
como non potabel ás fortes chúvias caídas
nos últimos dias. Ademais, nestas declaracións o concellal volta a contradicerse , xa
que se a auga é tan só non potábel palas
fortes chuvias caídas, teria que ter anunciado dias antes a sua non potabilidade,
pois xa chovera dias antes.
Os motivos de que a auga pase de ser óptima a non potábel en poucas horas, parece ter indícios nun posíbel chivatazo, dado
pala Policia Nacional a López Rábade. Isto pode ser asi xa que, ás 20,30 horas do
venres 30, a Plataforma para a Defensa
do Ria Miño, apresentaba unha denúncia
diante da Policía Nacional -isto é debido
a que a esa hora non habia ninguén nbo
Xulgado de Garda- referida á contaminación da auga da traída. O máis que posíbel chivatazo fixo que López Rábade saltase da cama e chamase aos meios de
comunicación, xa que de sair nos xornais
o comunicado da Alcaldia, emitido pola
mañá, facíao culpabel directo dun atentado premeditado contra a saúde pública. O
máis grave dos feítos é que a Alcaldia e
López Rábade tiñan que estar inteirados
de que en Sanidade as análises daban
positivo, ao igual. que o deron as feitas ·
ese mesmo dia pola Plataforma.•
MIGUEL ANXO ABRAIRA SOBRADO É TÉCNICO
ESPEOALISTA EN MEJO AMBIENTE

..
I

me or receita,
· ietasa.

Ninguén dubida hoxe en día que unha boa alimentación mantida
durante toda a vida e, sobre todo, en certa5 épocas desta, contribúe
enormemente a mellora-la saúde e calidade de vida, ademais de preví-la
aparición de enfermidades.

É incuestionable que a alimentación exerce unha acción decisiva sobre a
reporducción, o crecemento, o rendemento físico e intelectual, etc.
Na sociedade actual son frecuentes os trastornos de saúde asociados a
unha alimentación inadecuada, ben sexa pola carencia de determinados
alimentos ben polo abuso oalgún deles. Un d.os erros máis comúns é a
repetición no conswno dWl só tipo ·de alimentos (a carne de porco ou a
pataca, por exemplo ). Unha dieta equilibrada debe inciuír leite, derivados ·
lácteos, hortalizas, verduras, cereais, ovos, aceites, carnes e peixe.
Lembre: os hábitos alimenticios establécense nunha idade temperá.
Coidemos especialmente que os nenos se afagan ó conswno dunha dieta
equilibrada e variada.

UNTA
u
CONSELLERIA DE SANIDADE
DE GALICIA ml>
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A aventura

GONZALO

mexicana
Meu querido patrón: Escoito con
ledícia as novas que nos chegan
da tua aventura mexicana, e como o "tequila" e as festas fixéronche esquecer moitas causas.
Ouvirte dicer que "o réxime franquista só foi ditatorial no comezo" éncheme de ledicia, e que
diaños, case me fai chorar da
emoción!! Emocioneime de imaxinar o ben que o terias que estar a pasar cando o dixeches,
onde foi? no rancho de Pancho
Villa ao son dunha rancheirada,
ou baixo a parra do tio Pepe?

1 As relacións
' .
econom1cas
Galiza-Portuga 1.
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Para todas as cidades e
vilas da Caliza.
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polas mañás, perguntar por
César Pazos.

Que
caralla, undia
meu Manolo, un
dia é un dia, non éun dia,
si? Ademais, non s1'?..
ainda que por
pouco nos chamaches "praga
de piollos", eu, pala miña beira,
·non cho terei en canta. Vai contra
a miña conciéncia, xa que nun
home da tua idade as manías napoleónicas son moi usuais, e cando menos tes gañado un respeito
e unha comprensión razoábel. E
por certo, non fuches ti o que se
apresentou á presidéncia das Rexións Europeas (ARE)? Se non
me trabuco derrotouche un nacionalista e por maioria asoballadora, (pillín, quizá por iso nos tes
tanta xenreira ... ), pero non lle des
máis voltas xa que moitas desas
rexións sonche nacionalistas e un
home coma ti, para que desexaria
dirixir unhas "terríbeis calamidades"? ¿Non te decataches de que
semente un nacionalista saberia
reivindicar os seus direitos, e que .
tí ali sentiríaste coma nunha merenda de negros? De calquer xeito, adeus meu Loliño, e dedícate
ás fabas e á queimada, que iso
polo menos é o teu .+
IÑIGO DE BEITIA
(A CORUÑA)

Ao karateka

estradense,
Severino Gómez

1 Tras conseguir o título europeu
1 de karate tradicional en 1990 dos
pesos médios se retiraba dos taI támis,
nestes momentos se está
preparando para renovar o seu tí1 gundo
tulo pero, nos pesos lixeiros,. (sefontes cercanas ao depor-

1·-Traballo
a realizar:
1
vendas, publicidade e
subscricións.
1-Pago
1
a comisión.
As persoas interesadas
poden telefonar ao

Nesa mesma dirección, dirixí monos con telegramas ao Mi nistério de Asuntos Sociais,
Xunta da Galiza e Concello de
Santiago, reclamando solucións
de urxéncia. •
Bmrro LoBEIRA DoMINGUEZ

Manolo,

Meios, mentiras e
mensaxes.
(número doble)

P E N 5 A. M E N T 0

AS~LlA, ..

Ainda que eu supoño que o intre
cume da velada foi alá pola madrugada, cando o tequila che lembraba o ribeiro, cando a rancheira
che soaba a muñeira e algunha rapaza chea de espontaneidade bailaba enriba da mesa. Entón non
aturaches máis, e levado polo delírio da festividade
berraches como
só ti sabes facer:
- ... o nacionalis- Que
mo é unha terríbel calamidade!!- desafogado
- Que desafo- quedaches,
gado
queda- verdade?
ches, verdade?

1Afábrica de notícias.

0 E

'"GORTilO,

tista) que tamén aseguran que
neste momento o seu estado psíquico se encentra no piar momento da sua vida por problemas·
sentimentais ·que lle fixeron perder os oito Kg. que o están acercando aos pesos lixeiros, polo cal
o se·u estado de forma supernos
que non é o mellor, tempo ten até
o mes de Marzo para prepararse
se o seu estado anímico llo permite, Ánimo, Seve, demostra
máis unha vez o que vales.•
A PEÑA ESTA CONTIGO.

SECR. XERAL DE G ALIZA NOVA.

Sobre unha be.ca
Desde hai uns anos, non sei
. cantos, o ministerio de Cultura
ven convocando unhas becas de
axuda á creación literaria, como
fai tamén neutras artes. Trátase
dunha convocatoria pública,
aberta, con condicións estipuladas no BOE e que non é resalta
persoalmente por ningún ministro senón por un xurado de ampla e cualificada composición.
Tampouco son graciosas concesións, ·pois a axuda entrégase a
cambio da realización dunha
obra artística, un libro, que compromete ao máximo ao autor, xa
que ha de levar para sempre o
seu blasón.
Nun sistema democrático, o ministerio de Cultura é parte da Administración pública e non o brazo cultural dunha facción política.
Quen acude a esta convocatoria
non o fai en función de afinidades políticas senón exercendo
un dereito cidadán, a igual que
cando un cumpre cos seus deberes fiscais ou co código da circulación non o fai
en función da
cor política de
quen goberne. Acantidade
¿O feito de que íntegra
un empresario,
un científico ou da miña beca
un escritor non vai ir
se identifiquen destinada
co goberno ou
co estado de aentidades
causas existen- non
te, descalificaos
para solicitar gubemamentais
apoios públicos
ou becas? Se
eu opino que a
estructura ideal do Estado sería
a federal, ¿impídeme exercer os
meus direitos ou exhímeme dos
meus deberes? É evidente que
non e incluso parece unha puerilidade recordalo.
Pero tan simple recordatorio parece necesario á vista dalgunhas
reaccións e comentarios que seguiron á noticia de que catre escrito res galegas, entre os que

me encentro, foran becados polo
ministerio de Cultura coa cantidade de oitocentas mil pesetas.
Voume aforrar eu xuizos sobre
algún destes comentarios pois
cada día ten o seu afán e cada
país a súa cruz. Sabido é que se
os saltóns teñen os órganos auditivos no abdome e os grilos debaixo dos xoenllos, hai persoas
que parecen non telos en ningún
lado. Pero, posta que o asunto
ten suscitado tanto interese entre a xente intelixente, intentarei
cbmpretar a información.
Como teño feito con algún outro
premio, a cantidade íntegra da
miña beca vai ir destinada a entidades non gubernamentais ou
iniciativas culturais e cívicas,
neste caso a Mesa para a Normalización Lingüística de Gali cia, a Asociación de Escritores
Galegas, o Pen-Clube de escri tores de Galicia, a Asociación
Cultural O Facha da Coruña e a
revista "Luzes de Galiza". Igualmente , unha axuda concedida
pola Xunta a un equipo do que
formo parte para elaborar un estudio de Comunicación, irá 'íntegramente destinada a colaborar
na creación dun medio de prensa escrito en galega. Nunca fun
eu moito de andar por subvencións pero pareceume que nestes casos era un xeito lexítimo,
tamén traballoso, de acadar fondos para entidades coas que
simpatizo e que creo prestan ou
poden prestar un magnífico servicio á cultura galega.•
MA.NlJEL RlvAS
(DUBUN)

Recorte
ao Centro de
anticonceición
e sexualidade
Galiza Nova. (Organización da
Mocidade do Bloque Nacionalista Galega), manifesta o seu
total desacorde co recorte orzamentário do Centro Xoven de
Anticonceición e Sexualidade

Violada
a liberdade
de cátedra
no Instituto
de Chantada
As associagóes culturais abaixo
assinante queremos denunciar
perante os cidadáos galegas ,
muito em particular perante as
Comunidades Educativas, agravíssima intromissáo proffisional
até a perseguigáo, induzida por
um sócio da APA do Instituto de
Bacharelato de Chantada, membro da classe médica, contra a
actividade docente do professor
de Língua e Literatura Galegas
D. Jesús Sánchez Sobrado.
Esta intromissáo manifesta-se de
jeito gravíssimo no intento de
proibir ao Professor textos auxiliares de aula, o qual pretende o citado membro da classe médica
mesmo violentando as competencias do Conselho Escolar. Este
Conselho nao é
autoridade para Oataque
assinalar a linha
docente do pro- perante o
f essorad o mas Conselho
apenas
para Escolar vese
aprovar os livros
de texto propos- complementado
tos como oficiais poruns
no centro. O resto está garantido rumores sem
pela liberdade fundamento
de cátedra.
A capacitac;áo,
profissional do professor Sánchez Sobrado está validada pela
Administrac;áo educativa merce
de um concurso-oposigáo e após
o período de práticas. Aliás, os
manuais escolares sáo unicamente de uso opcional na aula,
podendo o professor legal e legitimamente orientar a actividade
discente dos seus estudantes
para cumpir melhor os objectivos
fixados na programac;áo oficial.

PERO
NONSEMOVE!

CALROS SILVAR

NANINA SANTOS

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

359 anos precisaron para reabilitar a Galileo! Non o colleu en vida nen lle aforrou sofrimento.
Lástima que non aproveitaran para recoñecer que a Inquisición
foi do pior e que meteu a pata centos, milleiros de veces, condenando e asinalando xentes actividas social e intelectualmente.
A Galileo si, porén

"Todos os implicados no xuízo, sen excepción, teñen direito ao
beneficio da boa fe, xa que non existen documentos procesais
que demostren o contrário" Todos sen excepción? Beneficio
da boa fe?

O alcalde de Vigo,

O recurso á mentira, infámia e difamación está comprobado
en cantidade de procesos inquisotiriais. Asi en Cangas de Morrazo, a condena de María Soliño e outras compañeiras (coabitaban co demo!).
Hoxe -sen Inquisición nen Santo Oficio-, estes recursos seguen empregándose de parte da xerarquia da Igrexa Católica.
Leonardo Boff é ó un exemplo . Tiveron ocasión para pedir
perdón. Polo de Galileo, polo de tantas e tantos outros e pola
Inquisición mesma, pero seguen cuspindo arrogáncia, prepoténcia e desexo de salvar o pelello. +

Assim, a "História da Língua" (em
banda desenhada) facilita a compreensáo de grande parte do temário de Língua Galega. Por isso
o professor Sánchez Sobrado,
propendo aos seus alunos que
consultem o dito texto, cumpre
escrupulosamente a programai;áo oficial porque respeita em
todo o momento a legisla<;áo fundamental e específica (Constitución Española, art. 20, 27 e concordantes; Decreto de Normalización, art. 1 e 4; etc.).
O pretensioso ataque perante o
Conselho Escolar, em ausencia
do docente, ve-se complementado por uns rumores sem fundamento e decerto malintencionados para tentar marchar a sua
honra e dignidade e desprestigiar o seu labor docente aos olhos dos alunas, dos pais e da
Comunidade Escolar em geral.
Denunciamos assim mesmo o intento de manipula9áo de urna minoría de alunas para, a margem

da sua vontade, alterarem a ordem pública boicotando as aulas.
Queremos portante deixa:r
constancia do nosso apoio ao
Professor e da exigencia de que
se cumpra a legalidade vigente:
respeitem-se os direitos fundamentais das pessoas, também
dos funcionários. Agradecemos
todo o tipo de solidariedade. •
AsSOCIA\:ÁO DE AMlzADE
GALIZA-PORTUGAL

AsSOCIA\:ÁO
REINTEGRACIONISTA DE ÜRDES
SOCIEDADE CULTURAL
"MARCIAL VALADARES" DA ESTRADA

O ubíquo
Alonso Montero
Já se iniciam as visitas do ubíquo
Xesús ! Alonso Montero como
gostava de lhe dizer o falecido
Chfchi Campos. Esta sexta-feira
dia vinte e trés comei;ou talando
do Celso Emílio, mas poderia ter

c_~J.
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Enfim, aguentaremos o Xesús!
Alonso Montero, mais um inverno, mas motivo de reflexom deveria ser saber quem conta com
ele para o seu predicar no deserto -pois aqui a semente já está
botada e nom é nengum híbrido- e vería perfeitamente que
aqueles a quem menos lhe interessam os temas de que ele tala.
Ao fin 11om mais que um títere
manipulado por srprópro. •

sido -como acontecerá- sobre
Blanco Amor, sobre o galego nos
precursores ou sobre a política
linguística deste govemo ... e sobre tudo sabe, muito e bem.
O senhor Alonso Montero representa a figura do intelectual (?) independente (?) dependente da
suaindependen'
cia. Representa
a figura do neoinquisitor orto- Deveria saber
gráfico e linguístico: quem quemconta
isto assina sa- comelepara
be-o muito bem o seu predicar
pois aluna sua
foi na Universi- no deserto
d ade de Compostela e as
suas práticas inqu isitoriaes com o reintegracionismo eram mesmo obsesivas;
ou perguntem-lhe sobre as formas também inquisltoriais que
semeou e frutificárom no prémio
de poesia de Betani;os contra
um jovem poeta. ourensano ...

CIARA R. PoLIDO
(ÜURENSE)

AAGENG
oponse ao
actual trazado
da autovia
Lugo-Vilafranca
A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas da Galiza
(AGENG), coordenadora da
que forman parte 40 asociacións galegas de defensa da
natureza, apoia as .críticas do
Colectivo Ecoloxista para a Defensa da Natureza (CEDENAT)
de Lugo e do Grupo Urz de León, ao trazado proposto polo
Ministério de Obras Públicas e
Transportes (MOPT) para a autovía Lugo-Vilafranca do Bierzo. A AGENG considera necesário introducir alguns cámbios
no trazado para evitar grave.s
impactos ambientais.

franca, xa que pasa perto do
porto do Portelo, que constitue
o ponto Sul da Serrados Ancares, e discorre polos vales do
rio Cervantes e Toural (na província de Lugo) e o de Balboa
(na província de León), dous
vales de alto valor ecolóxico e
paisaxístico.

O MOPT actuasen nengunha
sensibilidade ecolóxica ao op.tar pola alternativa máis,.. perxudicial para o meio natural das
duas -contempladas, xustificando a sua
decisión
en OMOPTactua
ftJnción
· de
cuestionábeis sen nengunha
benefícios só- sen si bilidade
cio-económicos .ecolóxica
para a zona.

Tamén é condenábel a pasividade mostrada até agora polo
·Governo da Xunta neste asun.to, ben reveladora de cal é o
seu interese real pola conserO tramo que máis impacto ten
é o que une Becerreá con Vila- · vación da natureza galega.

Crítica
ao proxecto
de Lei
de Protección
ambiental
A Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Natura1istas de Galicia
(AGENG) considera que o proxecto de lei de protección ambiental que se está tramitando
no Parlamento galego é pouco
amplo e apresenta importantes
inconcrecións, deixando cuestións fundamentais para o posterior de,senvo1vimento regulamen-.
tário. E -u n -pr.oxecto mao que rep res en-t-a tan só un pequeno
avance na lexislación ambiental
a respeito da situación actual.

1
1

A AGENG defende que se opte polo trazado alternativo que :
discorre perto da estrada N-Vl ~
por Pedrafita do Cebre~ro, que
causaría un Impacto ambiental moito menor. A Deputación
de León tamén apoia este trazado.
Se non se modifica o trazado
da autovía destruiranse dous
vales de grande interese natural, que constituen o límite Sul
da Serra dos Aneares. lsto seria. moi negativo para a protección do conxunto da Serra dos
Aneares e para a conseryación
do oso pardo, e acabaría coas
potencialidades turísticas e didácticas da zona.

As críticas máis importantes da
AGENG ao texto deste proxecto
de lei do Governo galego son as
seguintes: ·
Non estabelece o sometimento
dos Planos e Programas a avaliación-de impacto ambiental, nen
tampouco as obras de concentracións parcelárias, os proxectos
de minicentrais hidroeléctricas
(debendo considerarse neste caso o impacto global de vários nun
mesmo ria) e aqueles relacionados coa defensa susceptíbeis de
causar nengun dano ambiental.

No caso de non seren aceitadas as alegacións apresentad as polos ecoloxistas, a
AGENG non ficará impasíbel
diante do que seria un gravísimo_atentado contra o património natural galego, absoluta·
mente inadmisíbel. •
. .
CEDENAT-AGENG
(SANTIAGO)

L.~· ________________________ :_______________ :_ ______________ ~---------~-·---------
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Carlos González
Príncipe, inaugurou a
Fotobienal decindo: Voy
hablar en castellano por
respeto a los de fuera. A
continuación, como no
teatro do absurdo, fixo
un discurso a pral da
"recuperación dos nasos
sinais de identidade".

\

Tampouco .garante a imparcialidade dos estudos de impacto
ambiental, efeitos ambientais
ou incidéncia ambiental, nen
Unha ampla participación cida-

1
1
J

.Non é Nicolas
Sartorlus. Trátase dun
replicante, case idéntico
ao dirixente do PCE e IU.
Pódense observar
diferéncias na textura da
pel, no cabelo e no
aceno' que fai coa boca,
mostrando cansáncio e
impaciéncia, sensacións
estas descoñecldas no
verdadeiro lider do PCE.
No mesmo taller
(Factoría de líderes
clónicos do Ministério do
Interior) foi fabricada
tamén un ha·reprodución
idéntica a Geluco
Guerreiro (dirixente
galega de EU). Fontes
do governo central
desmentiron, en cámbio,
que Manel, dirixente de
e.coa, recentemente
afiliado aoPSOE, seña
un- replicante. "Ese veu
polo seu pé",
comentaron.
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Esplendida foi a

D. Floréncio sempre no médio
dos empleados do grémio (os
cales habían de tratarse de ti a ti
na sua presenza un tanto democrática e liberal.

dá nos procedimentos.

Consellaria de Cultura
concedendo 400 mil •
pesetas ao concello d~
Múxia para
normalización linguística.
E máis xenerosa ainda
coa concelleira do PP do
mesmo concello á que lle
outorgou méio millón
para sufragar unha viaxe
a Viana do Castelo.

Xa teñen todas as
televisións. A primeira, a
duas, teta-cinco, canal
plus e agora antena 3.
Todas para o PSOE. En
antena 3 repiten,
Aqueles maravillosos
anos, unha série que
están botando en tve 2,
pero van uns capítulos
máis atrás. Pluralismo a
man ch ea. E o PP que
descubreu a sua própria
técnica: se non che
deixan facer a TVG en
castellano ou polo
menos metade e metade
(como prentendeu nun
princípio e lago volveu
intentar coa chegada de
Fraga) faina tan pésima
que ninguén a mire.
Están as causas como
para se apontar ao canal
de música clásica de
Rádio Nacional.

Mensaxe do
Espíritu Santo. Hai
que matar a Vázquez
Montalbán e a Xosé M.
Beiras. Son demasiado
cultos e demasiado
honrados. Son
perigosos. Saben
demasiado. Como Petra
Kelly e Gerd Bastian,
como Olof Palme, como
Kennedy. É o máis
económico. Evitamos
outra guerra.

TOKYO
O denominado "pacto ambiental"
defendido polo proxecto parece
destinada a xustificar situacións
de incumprime.nto da lexislación
por parte de determindas empresas ou sectores industriais, mediante o estabelecimento de "pactos anticontaminación" coa Administración. Aonoso xuízo, o que
debe facer a Administración é Odenominado
velar con determinación polo "pacto
cumprimento da ambiental"
lexislación am- parece
biental, sancionando rigorosa- destinado
· mente e impe- axustificar
dindo a sua vulsituaclóns de
neración.

Na miña mente revive o dia de
San Carlos Borromeo, can~o
abrazou a aime o "Chimpas" e
falou Domingo sobre os espíri tos, Veiga sobre as confitarías
que tiña en Valdeorras, outros
sobre os cregos e relixións, etc.
A min, como sobrevivinte reflécsateme na mente a sua bondade
e recordo o terme inteirado da
sua marte á idade de 75 anos e
o acertado que estabá Hilário León Solá enxuiciándoo como antibellánico, deséxolle desde Lugo
este dia de San Froilán, Patrono
da cidade, que estexas ao seu
lado no Ceo e que o seu descanso eterno no cemitério de Toén a
onde o levaron sexa salferido
con ouro e fina prata servindo
permanentemente de recordo
para os que ternos convivido pasados anos gozando do calor ourensán como capital culta e endiañadamente morriñosa desta
Galiza enxebre que acaba de
perder a un dos seus fillos da
gran bondade e amabilidade . •
DANIEL RANDULFE CARBALLO
(LUGO

incumprimento

Non concreta o da lexislación
modelo de Administración am- por parte de
biental autonó- determinadas
mica. A AGENG
considera preci- empresas.
sa a criación
dunha Consellaria de Meio Ambiente e Ordenación do Território
que asuma todas as competéncias ambientais dispersas hoxe
en diversas Consellarias. Esta posición coincide coa defendida polo programa eleitoral apresentado
P.olo PP no ano 89, que afirma
que "si se quieren obtener resultados concretos y agilizar la tarea
administrativa es preciso ordenar
urgentemente la administración ·
ambiental gallega", para o cal "el
Partido Popular creará la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que se
integrarán las funciones esenciales para la protección del Medio
Ambiente Gallego".
O direito do público ao libre acceso á información, fundamental
para unha efectiva participación
cidadá, fica recortado gravemente por restriccións moi discutíbeis
ou inaceitábeis.

clearizada o território galega. Esta declaración deberia proibir o
tránsito por augas galegas de
ba'rcos de propulsión nuclear,
con armas nucleares ou materiais radiactivos e de submariños
nucleares, e a realización no naso país de calquer fase do ciclo
do combustíbel nuclear.
A leí tamén deberia proibir a incineración dos resíduos, por tratarse dun método de tratamento anti-ecolóxico que produce unha importante contaminación e supón
un destrago de matérias primas.

A cuantía das sancións deberían
evitar sempre situacións nas que
sexa máis vantaxoso para o infractor o pagamento dunha ou de
sucesivas multas que adoptar
medidas para evitar a degradación do ambiente.

Ainda que a valoración global
que fai a AGENG do proxecto de
leí é negativa, contén alguns aspectos positivos : a criación do
Consello Galega de Meio Ambiente, como órgao consultivo da
Administración ambiental, a posibilidade de se lles aplicar a avaliación de impacto ambiental a
actividades que se estexan realizando ou xa realizadas e o estabelecimento do carácter vinculante da declaración de impacto
para o órgao de competéncia
substantiva (o órgao administrativo responsábel da autorización
do proxecto).

Nos casos de as multas levaren
aparelladas simultaneamente o
peche do estabelecimento ou a
suspensión da actividade, estas
medidas non deberian anularse
en nengun caso até a adopción
de medidas correctoras efectivas.

A AGENG, coordenadora da que
forman parte a maioria das asociacións galegas de defensa do·
ambiente, lamenta que o Governo galega non consultase co movi mento ecoloxista o texto do
proxecto de lei. •

A AGENG quer que a Administración, ademais de facilitar a apresentación de alegacións, suxeréncias e propostas alternativas
nos trámites de información pública, explique as razóns do seu rexeitamento cando se de o caso.

AsEMBLEA DE GRUPOS

•••••••••••••

Para a AGEN seria moi positivo
que a lei incluise unha disposición que declarase zona desnu-

.AS ,1'.VES,, DE.R/lf'INA
'EN G!ALIZA
·~ Guia de·campo e gj¡Ía dldáetiea
PABLO RODRÍGUEZ (OITABÉN)

ECOLOXISTAS E NATilRALISTAS

DE GAi.IZA
(SANTIAGO)

Recordando
a Don Floréncio
Domínguez
Ca amaño
Director do Banco da
Coruña en Ourense
Foi a primeiros de Xuño de 1956
cando me deu a man nun abrazo
de benvida como un funcionário
máis misturado no mundo das finanzas. Recordo que había vários que dician era a sucursal do
castigo. Seria polo calor que se
sinte na cidade das Brugas, pela
intelectualidade das suas xentes,
como Vicente Risco, Otero Pedrayo, Amadeo Varela Rodríguez,
Eusébio Gómez del Valle naqueles tempos Administrador do Hotel Parque e Director da Académia "Aula" refinadora-engrandecedora da cultura ourensá? ...

ANOSA TERRA
canta con tres páxinas para receber
opinións, gabanzas, críticas,
informacións
(texto , fotos ou deseños),
sobre todo o que nos rodea
como persoas , como cidadáns,
como consumidores.

Envíos a:
ANOSATERRA
A ALDEA GLOBAL
Apart. 1.371 36200 Vigo ou
através do Fax:
(986) 22 31 01.

Queixa ao
valedor do povo
pola utilizas;:óm
do topónimo
"Orense" pola
Cámara
Municipal
Com datas de 28 de Agosto e 14
de Outubro forom enviados ao
Valedor do Povo polo Grupo
reintegracionista Autónomo meendinho dous escritos reclamando de esse ente a obrigatoriedade pola Camara Municipal de
Ourense do topónimo Ourense.
Concretamente denunciava-se a
utilizagom por parte do organismo local da legenda "Ayuntamiento de Orense" nos milhares
de contentares que meses atrás
tinham sido colocados nas ruas
da cidade para a recolhida do lixo; também f6rom denunciados
o uso do mesmo topónimo incorrectamente nalguns veículos e
também neutros temas.
Esta denúncia constitui mais umha acgom do Grupo Meendinho
da sua firme e decidida vontade
de recuperagom do topónimo
Ourense na sua forma correcta
dentro das campanhas de conscienciagom dos cidadaos e de
abrigar as institui<;óes a fazer o
que já é lei. Os próprios legisladores som os primeiros em incumprir o que decidem. •
MEENDINHO

(ÜURENSE)
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As literaturas galegas, basca e catalá
seguen vivindo nun estado de conflito.
Con todo, e como dixo Enrie Sória en
referéncia á poesia catalá moderna:
Eppour si muove. A situación das tres
culturas ibéricas, sen estado que as
represente, é sen embargo diferente.

N2 542

Catalunya é a máis desenvolvida en
eidos como a tradución e a saida ao
exterior dalgunhas das suas producións,
caso do teatro. A cultura basca
encóntrase ainda moi mediatizada polo
peso do castellano, mentres a galega é a
máis social e preocupada, neste

momento, polo feito da nación. "A
influencia europea nas literaturas de
Galeuzka" foi o tema central <leste IX
Congreso que unha representación de 22
escritores celebrou durante catro dias
cun percorrido palas rutas luguesas do
Camiño ,de Santiago.

Os escritores do Galeuzca analisaron
a influéncia europea nas tres culturas minorizadas
Uxio Novoneira lembrou que a Xunta é a única que non dota economicamente á sua Asociación de· Escritores
•MANUEL VEIGA

aínda recente. O título deste
colóquio foi o de "Ensaio e
conciéncia nacional" que
rousou sobre a ponéncia
apresentada por Xosé Manuel Beiras. No mesmo dia
os participantes visitaron O
Cebreiro e o Mosteiro de
Samas, onde o escritor basco Iñaki Aldecoa defendeu a
ponéncia dedicada á poesía
basca.

Uxio Novoneira, presidente
da Asociación de Escritores
en Ungua Galega fixo notar
que o governo galego era o
único das tres naciona1idades
que non tivera a ben dotar
cunha asignación económica
regular á sua asociación de
e critores. Novoneira agradeceu, con todo, ao Conselleiro de Relacións Institucionais ali presente, Víctor
Manuel Vázquez Portomeñe,
o apoio outorgado á presente
edición do encontro.

O Domingo, 1 de Novembro, tivo lugar a clausura en
Santiago, onde Anxo Tarrio
deu repaso á sua análise da
"Influéncia europea na narrativa galega".

Os congresistas tomaron o
Camiño de Santiago e a
conmemoración do Xacobeo
para analisar as relacións
das culturas basca, galega e
catalá con Europa. Nesta
edición estivo tamén presente un convidado da Asociación Colexial de Escritores
de España.
O percorrido itinerante, ainda que atractivo, limitou no
tempo os debates e impediu
un ensarillamento quizá necesário de conclusións entre
os participantes.

AS xomadas de Galeuzka foron itinerantes polo Camlño de Santiago. A xornada final fechouse na capital de Gallcia.

Pluralidade sobre Europa
Após da recepción oficial de asís-

1

tentes o dia 29 en Santiago de
Compostela, a xeira desenvolveuse ao día seguinte en Chantada e

Monforte, onde se debateu por primeira vez oeste encontros o xénero teatral. O día 31 en Lugo cele-

1

MERCE ARESNOZ NOTICIAS

brouse unha mesa redonda, "Homenaxe a Joan Fuster", o valioso
escritor valéncia cuxo pasamento é

1

A pluralidade existente entre os 22 participantes no
Congreso e a cortedada da
posta en comun das diversas ponéncias e comunicacións impedíu que se poidera tirar unha idea clara do
que representa Europa para
estas tres culturas. Quizá
deba ser asi, posto que os
diferentes critérios non só
se estableceron por comunidades, como tamén por xéneros literários, con independéncia dos factores COmuns ao carácter minoriza-

do -sen unha plena estructura
económica e política- dos tres
paises.•

A FORZA DE TRES· CULTURAS
M. VEIGA
Cando se escreba a história do pensamento
actual haberá que acudir a encontros cuase
marxinais, a congresos con máis vontade que
orzamento e a ponéncias editadas con rigurosa modéstia de médios. O IX Encontro do
Galeuzca fomécenos unha libreta de arámios
-non oustante cómoda- que serve de útil consulta de textos lúcidos sobre as culturas das
tres nacións ibéricas, sen Estado. O teimoso
centralismo non abreu ainda espácio nos seus
meios de comunicación para estas culturas
cuxo respeto tímidamente pregoa. Tamén
non as edicións e os actos institucionais, polo
menos en Galiza, abren leiras a outra cousa
que non sexa o compadreo e a vanidade en
papel couché. Ao final moitos preferiron ser
fotografados que expoñer as suas dúbidas.
Esqueceron que a fama, polo camiño ·máis
doado, sempre é efímera.
Non é o caso destes encontres Galeuska, que
con todas as suas eivas, que as ten, nen é preciso disimular, aportan sempre unha bagaxe
de materiais reflexivos e honestos.
Pilar Pallarés recurre ao título Aquel europeismo de preguerra para darnos unha análise radical e documentada do lugar que ocupou Europa na cultura galega. Oferece pistas
atinadas: por máis que "a influéncia europea
é causa fundamental da renovazón vivida pola literatura galega no século XX, non debe

pr.esuporse un carácter isolacionista para a literatura precedente".
Pallarés tamén corrixe alguns lugares comuns: .. Manuel António confesa en moitas
cartas coñecer moi pm_..o das vangardas
europeas e ter que recorrer a Risco, Castelao ou Cebreiro para obter unha información básica". Manuel António mesmo apoqtara que o seu vangardismo, máis que unha
escolla estética era a consecuéncia dun espíritu .. individualista, rebelde e simplista". Un
comentário que ainda hoxe nos seria doado
trasladar.
..Europa, sinala Pallarés, para a Xeneración
Nós e para as Irmanclades, non era un centro
xerador de novas tendéncias que os galegas
deverian acoller para se poren asi a la page.
Tratábase tanto de europeizar Galiza como
de galeguizar Europa".
A poeta coruñesa sinala tamén que ••os elementos tradicionais que aparecen na poesía
galega de vangarda (... ) non son froito duo
exceso de respeito polos modelos do pasado". A ·vangarda, segundo Pilar Pallarés, retoma ao popular como ruptura coa vulgaridade de comeros deste século ...É preciso lembrar, afirm~ que a vangarda non reaxe necesariamente contra o que houvo, senon contra
o que hai".

N un ponto de vista diferente situase Maria
Xosé Queizán, quen realiza unha análise dual
e aftnna que "frente á Gali:za rural ancorada
no tempo, existiu sempre a aventura ultramarina, a emigración", con influéncias pennanentes derivadas ··dunha atitude aberta para
recibilas".
Inazio Mujica laméntase, pola sua parte, de
que as influéncias europeas na literatura
basca andaran sempre ••a saltos" e reclama
un plan de tradución de obras europeas e
mundiais ao basco. Joxemari Iturralde afirma, na mesma liña, que ••a situación de dependéncia a respeito das traducións españolas .é case total" .
Manuel Lourenzo, en cámbio, reverte no seu

Pilar Pallarés danos
unha análise radical e
documentada do lugar
que ocupou Europa na
cultura galega.

terreo a preocupación cara adentro e sinala
que o teatro galego é ••un perfeito descoñecido para a maioria dos galegos", engadindo
que todo fai pensar que "non é Q teatro galego, mais o conxunto da sociedade galega, o
que necesita ser revisado".
Desde un. estádio distinto, Joan Cavallé, avisa sobre a posíbel fenda que se pode abrir entre o teatro catalá "de texto" e aquel que se
basea en recursos xestuais, de máis doada
entrada en circuitos alleos a Catalunya e ao
coñecemento do catalán. Cavallé resolve
que, como no caso doutras línguas pouco extendidas (noruegué_s, sueco, portugués ou
hungaro) é "o peso específico e a singularidade dos seus criadores (lbsen, Strindberg,
Dantas, Molnar... )" o que permite superar as
fronteiras nacionais.
A ponéncia deXosé Manuel Beiras tentou situar o papel do ensaio na actual fase de conciéncia nacional. ••Nengun povo, afirmou,
accede de primeiras á perceición da sua identidade nacional por vía do raciocínio. (... ) O
sentimento nacional habita primeiro no sustrato do irracional, do inconscente". A asunción da identidade nacional através do sentemento fai própria sua a via da ••poesia, á par
se cadra do teatro?". Do mesmo modo que o
proceso posterior de "racionalización do feito nacional" parece ir parella ..do ensaio''. •

GuieirQ
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Auriense
cumpre anos

O 11 de Novembro chega aos seus
vintecinco anos de vida unha das
agrupacións culturais pioneiras, a
Auriense, que vai celebrar con
diferentes actos a efeméride.
Despois de duas mesas redondas
sobre·funcións do asociacionismo
cultural e política cultural,, o
venres dia 6 celebrarán un
encontro festivo, cos gaiteiros da
Ponte Vella; o Martes, 10 de
Novembro unha mesa redonda
sobre "Idioma: elemento de
identidade cultural", con
intervencións de Nemésio Barxa,
Pepe Paz e Franciso Femández
Mateo; o martes celebrarán a
tradicional festa dos magostos,
para finalizar os actos conha mesa
sobre a situación do teatro na
Galiza, con Manuel Guede, Míllán
Picouto, Antón Gonzá1ez e Montse
Novo. O ramo á celebración
porase cunha homeaxe ao
presidente de honor da Auriense,
Ramón Otero Pedrayo,
realizándose a audición dunha
conferéncía sua e facendo-unha
oferenda floral na ·estátua que ten
adicada mesmo <liante dos locais
·da Agrupación Cultural, na Praza
do Correxidor. +

• Conferéncias
de política
internacional
O Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
(IGADI), organiza durante o mes
de Nóvembro un ciclo de
conferéncias, que comezando o
venres dia 6, realizaranse
consecutivamente todos os venres

Jose Saramago.

deste mes no Centro Cultural de
Caixav~go.

A prirneira mesa redonda leva por

título "O integrismo no mundo
árabe" e intervirán corno
ponentes Teresa Aranguren,
Tahar Majdoub, POedro
Martínez Montávez e Jorge
Dezcallar, exercendo corno
moderador o xomalista
Rodrigo Varela. O dia 13 o
terna será "Un mundo sen
Leste'', coa preséncia de
Santiago Carrillo, Tadeusz
Iwinski, Vicent Partal e Miguel
Urbano Rodrigues, moderados
por Xosé Maria Palrneiro. O
dia 20 "Un novo comezo para.
Europa", con António El orza,
Francisco Carballo, José
Barros Moura e José Félix
Tezanos, moderados por
Manuel López Prado,
finalizando co tema
"Demasiados pobres para a
democrácia?" con José Saramago,
Mariano Aguirre, Ignácio Ramonet
e Carlos Casares, como ponentes,
moderados por Alfonso Eiré. •

• Seleccionada unha
película galega
para o F~stival de
Alcalá
Coitadiños, unha curtametraxe de
Hector Carre foi seleccionada para
a fase final do Festival de Cine de
Alcalá de Henares, que se celebra
os dias 13 e 14 deste mes. Filmada
en terras de Irixoa, con Elisa
Matilla, Rosa Morales, Beatriz
Bergamin e Camilo Rodríguez
como protagonistas, Coitadiños é
un filme subvencionado pola
Conselleria de Cultura e o
CGAI.+

• Exposición sobre
Alba de Grória
Na Galeria Sargadelos de

·····~·,·····································~······················~····································

O IGAEM reduce a programación

.do Centro Dratnático
.

Manuel Guede propón a criación dunha compañia nacional
O Centro Dramático (CD) só apresentará esta tempada duas obras:
Un refaixo para Celestina de
Eduardo Blanco Amor e Leóncio e
Lena de Buchn~r. O CD limita .o
seu cartel e rompe co esquema. inicial que, con variacións, mantivera
desde 1984: representar un cJásico,
un nóvel e un autor galego contemporáneo, modelo de programa que
ás veces se complementaba cunha
9bra para nenos.
Mália o crecemento do JGAEM, no
que tiña deitadas as suas esperanzas de desenvolvemento o· teatro
institucional, o CD reduce o seu
programa. Na apresentación da
tempada non se aclara se a: colaboración do CD coa Xove Orquesta
(XOG) para interpretar A Historia
do Soldado conformará un proxec-

to dramático independente ou será

sé complemento do concerto. Xoán Luis Saco,. presidente do IGAEM dixo que a institución esperaba atinxir a mj3aioria de idade antes do 94 o que en circos profisionais do tea_tro se considera coma
un recoñecemento de que o teatro
público non progresou nestes oito
anos de vida.
Ainda que os responsábeis do
IGAEM non o especifican, o CD
leva a parte menor dos 550 millóns
de orzamento quese lle recoñecen á
institución. Nen o político que está
a fronte do IGAEM, nen o director
do CD aclaran-cal vai ser a política
teatral des.te organismo autónomo
no horizonte do 94. Manuel Guede
di que ·reflexiona sobre "a posibilidade de criar unha compañia na-

cional", do que se colixe que o CD
non forma parte dese proxecto, ou
que non pasaria polo teatro público
na sua fas.quia actual esa desexábel
"programación con máis repertório
e durante un periodo maior de tempo nos cenários". O director do CD
aporta un dado: catro mil persoas
ficaron sen entrada para ver A Lagarada, que se representa no prazo
curto e fixo do Outono en Tras.alba.
A direci6n da obra de Blanco
Amor será de Antonio Simón, que
xa se encarregara da montaxe de
Caderno de Bitácora para o CD;
Anxeles Cuña dirixirá o Buchner.
A Xoven Orquestra estreará en Lugo a Misa de Difuntos de Xoán
Montes e ofrecerá concertos por
todo o país nos próximos meses.•

Santiago foi apresentada esta
edición de Produccións Culturais
Artesa, ilustrada con sete
gravados de Manuel Facal, e con
prólogo de Manuel Maria.
Concebida como obra para
bibliófilos, e cunha tirada única
de l 00 exemplares, Alba de
Glória recolle o texto da
derradeira conferéncia
pronunciada en pública poor
Castelao o 25 de Xullo de 1948 en
Buenos Aires.
Ao tempo quedou inaugurada unha
exposición onde se mostra o
proceso de composición e
produción do libro, asi corno
diferentes probas e gravados,
incluindo as planchas e os estudos
de cores.+

•un Outono
cheo de fotos
O décimo aniversário do Outono
Fotográfico que organiza a Casa da
Xuventude, asulaga todas as sás
das principais viJas de Ourense.
Sul de Lugo e mesmo na raía
portuguesa. Cursos, concursos e
sobretodo todo tipo de exposicións
enchen un programa de
divulgación e cunha participación
moi alta de xente nova.
Entre algunhas das mostras
pódense sinalar Venus Plastik de
Joaquín Cabezas; 30 estampas
va/deorresas de Gustavo
Docampo; Exipto de Alberto
Porres; Chaves , sentir e gardar,
de J.B . César "Jim••; O liño,
tradición en San Mjguel de
Vülueira de Carlos G. Hervella;
Paisaxes de Manuel Sendón;
Allariz na prensa, colectiva;
Excepto fotografia de Miguel A.
García Yanes; Natureza é forma
de Xan G. Moras; A vida na costa
da morte de Ramón Caamaño; A
peza e a sua imaxe de Femando
del Rio; Fotoxornalismo na
comarca de Monforte; Galegas as
mans de América e os Fondos do
Arquivo Histórico Provincial de
Ourense, son algunhas das
mostras que terán lugar durante

ANOSATERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL
(Remitir a A NOSA TE ARA unha vez cuberto en maiúsculas)

No me ........................................ Apelidos ............................................................. ;..... .
Enderezo ..................................................................................................................... .
Teléfono ..................................... Povoación ......................................... ....................... .
Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de:
Galiza/Estado/Portugal ...... .... .. .... ..6.200 pta./ano ....... ................. 3.200 pta./semestre
Europa ... _................. ... ........ ..... ... .... 7.800
América e resto do mundo .. ........... 9.600

a) Subscricións para o Estado español

O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.)
b) Para o resto do mundo

O Cheque bancário adxunto
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

·BANCO/CAIXA DE AFORROS ·................................... CONTA/LIBRETA ................................ .
TITL)LAR CONTA OU LIBRETA ................................................................................. .............. .
Nº SUCURSAL ............. POVOACIÓN ............................. PROVINCIA .................................. .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por
Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).

ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

Con e&H un 70% da cwta de exportación de lodo o
Ettado, accamare.1 Ros• Potrifto de teleren1edo
mercado mundi1I, das Clnlefru galegu saen
anualmentaaa1amlll6n1 d11oneltdu de granl10de1
queapanaaun ulrclotmanula i:turadapornot. Os

~~~no;.:.°::~:~~~ru':::::da~~':.':~~al,

"'eoder potNUeu al.lbot1do c quo no1f11\aceu1
de Nov1 l0tQU1eollec&n por Ro5aP01ino.
Del1nd11lnttrruiclonaJ11*'1le •marca. divtrsl!icar
atransk>rmac:lónemlllo11taprestnclano1
rnarc1dcllóraaonaalgnaturuponden11dun
::,cintelro,envaJorengactldo,danosa

--........ . .

Co,.n obsorve Uteco de Lugo

.. -·

:.::.-:..:C"..':
~---

:"..,':'~C:..."":::

~~~~4ª

A información que paga a pena ter

Ae>1istar a marca Rosa Porrlflo
canta pendente para evitar
usurpacióna no mercado
Internacional

Porino,
granito
italiano ,

t·~

G~~O
Leituras
11

A fuxida
do cotián
Amálgamade
desquiciados, de
Martínez Pereiro
Con Amálgama de DesquiciadosCI) Xosé Luís Martínez Pereiro
entrega ao leitor a sua primeira
obra narrativa. Unha obra "singular" dentro do panorama narrativo
galego. Singular porque o autor
non pretende narrar sobre o seu
tempo, nen sobre a sua rnemória,
nen inscreberse en tradición nengunha da narrativa galega. Singular porque o autor -simplemente-- quer narrar todo aquilo que lle
ven aos miolos. Sabendo ·q ue é un
"facedor" de contos, que manda
-:-até certo ponto- sobre o que
narra; sabendo que está a facer "literatura'', e que sobre ela -sobre a
literatura- fai os seus relatos, os
seus cantos.
O volume está conformado por 14
contos cuxos títulos falan por si
próprios: "História dun criminoso
impune", "Don Substantivo e os
seus Leais Atributos", " Diário
dunha Planta Carnívora de Oficina'', "Diderot, unha Enciclopédia e
un Pedazo de
Superstición",
"etc. Títulos
que non enganan. ao leitor,
pois
deles
-<lestes títulos- espérase
o que se vai
atopar n.o relato: fan.tasia,
humor (sic),
disparate, arbitrariedad e,
burla, sarca mo, etc. Mais
o problema
que apresentan
estes relatos, é
que, detrás de
todo iso, non
hai nada. Yacio. Mais non
un vacío buscado non un vacio ao
que chegan os personaxes destes
con to . -animai , seres humanos,
plantas, obxecto - logo de se mover, de chocar entre si, de se relacionar. Non. O vacio ven dado porque a cada pa o que dan estes peronaxes, encóntranse co inesperado, con situacións ilóxicas e absurdas, nunca irremediábeis, que non
son máis que muros de contención
que pon a cada paso o autor "omnisciente" para os seus personaxes
non daren co azar nen por casualidade. Todo nestes relatos está medido, coidado ao milímetro, ben
que poda dar a impresión de todo o
contrário.
Todo o contrário porque Martínez
Pereiro traballou cada frase, usando dunha prosa que parece lixeira
mais, en verdade, é densa, buscando o impacto directo, sen reflexións ou falsos distanciamentos.
Usa dunha prosa concisa, con adxecti vos "rexoubóns", con parágrafos que rematan sempre. cun
golpe de efeito --<;ando non, este
golpe adoita a ir no medio da f\"ase-· "gracioso": "Un pode ser o
mariñyiro Salgueiro Dacosta, home tristán e isoldo, con barba por
facer, baixiño de vocación, bufanda gris e .ollos sen dormir" (páx.
29), "Quero ser sincera contigo,
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propuxo-lles o mesmo que agora
vou propor e defraudaron-me a
min e á facenda" (páx. 57), "Eu,
como son hermafrodita e dos heterodoxos, non sei se preocupar-me
polos goleadores das diversas divisións sen cociente" (páx. 68),
etcétera. Frases que, por abuso, poden acabar coa paciéncia do leitor.
(Curioso, por outra banda, seria sinalar a cantidade de cultura que
necesita o leitor. para descifrar
rnoitas destas frases, de Pondal a·
Torrente Ballester).

un deses que non conduce a nengures, que son serripre os da búsqueda permanente~ e podamos
ser cornpañeiros seus durante unha
parte do traxecto. +

Mais, ás voces, e se o leitor esquece as "boutades" lingluísticas,. "calernbours" collidos polos pelos, encóntrase con algunhas belas histórias, cheas de melancolía, como
pode ser esa hornenaxe a A espuma dos dias que é o relato "Asi corno de Quen ... ", ou "História dun
neno Godo e Delgado" ou certos
momentos do relato "Cademo de
Caligrafía dun Neno -Suicida". Relatos nos que a vez cómica -ainda
que existe, e eu diría que en demasía- fai albiscar un escritor da estirpe dun J. Swift e daqueles que
non vacilaron en utilizar situacións
de crueldade descarnada para expresar con máis forza unha reivin- ·
dicación humanista. Quer dicer,
nestes relatos hai unha visión na
que prevalece a compaixón polo
home.

Voces
diversas

Pero, na maioria de relatos que
compoñen esta Amálgama de Desquiciados, predomina o canto cheo
dun humor
disparato que
quer chegar a
ser sarcástico
pero non o
consegue por
falta dunha
irania máis
profunda. Uri
humor que se
queda na tona
das cousas,
sen chegar a
lugares máis
profundos ou
ter uns obxecü vos concretos, como todo humor.
Xosé
Luís
Martínez Pereiro parece
un escritor con ambicións -ben
que as boutades permanentes da
sua linguaxe, o humor ás veces supérfluo das suas
frases, a búsqueda cáseque
desenfreada de Certos
"épater le lec- relatos fan
teur"- sernelle
demostrar todo albiscar un
o
contrário. ~scritor da
Mais, en verda- estirpe dun
de, é un escritor ]. Swift e
que ten gañas de
narrar, de contar daqueles .
histórias, de ar- que non
gallar fábulas, o vacilaron
que ac.ontece é
en utilizar
que de tanto
querer demos- situacións
trar o seu saber, de
de tanto buscar cruelda de
o inesperado, a
para
frase graciosa e
o "calembo.ur", expresar
esqueceu que con forza
debe haber algo unha reidetrás de todo
para que non se vindicación
produza o máis humanista.
absoluto vacio.
Esperamos que
en próximas entregas de Xosé Luís Martínez Pereiro a sabedoria que demostra o
leve por algun camiño -quizá a

XGG
1) Col. Narrativa n2 3. Bahía Edicións.
A Coruña, 1992. 152 páx. 1.200 pta.

Sete poetas
ourensáns
O grupo Dolmen, co patrocínio da
Concellalia de Cultura do Concello
de Ourense, vén de editar a coletánea Sete Poetas Ourensáns: cancioneiro que recolle a obra dos autores Eduardo Gonzá~ez Anaín,
Víctor Carnpio Pereira, Manuel 'de
Dios Martínez, Manuel Blanco
Luis, Edelmiro Vázquez Naval,
Millán Picouto e Maria Xesús Pato
Díaz ilustrado por Xosé Luis de
Dios, Oro Claro, Miguel Mosquera, Manuel Figueiras, Riomao e
M.R. Caporale.
Sete vozes xunguidas pola casualidade de viver ou ter vivido nas
burgas miñotas e atesourar conversas na tertúlia, sete mans coma sete
espiños a florecer, sete camiños de
difícil ascenso a esa forma própria
de fazer e dizer poesía.
A poética de González Anaín é de
ferro duro, transitada pola presenza
sempreviva dun mundo apodrecendo, mundo que tambén se chama
Galiza "terrados meus ósos". O
poeta constata a rea1idade crua
"hai vagalurnes que rouban o teu
sangue", " ... Cada segundo e medio/un pétalo de amor cruza as ribeiras/sen coñece-la maxia do
luar./Milleiros por minuto./Inventariando horror ano tras ano./¡Que
alucinante planisfério!." Mas aposta por unha saída de loita " ... Erguete desde o saurio que te desma,/Galicia, fecundada/ de rnortos
cristalinos.". Os poema:s ateigados
de interrogazóns retóricas son un
apelo direito ás conciéncias dos
leitores, mesmo na escolla dos títulos: "Berro do Lume", "Edifican a
Paz", "¡Sobran Tantas Bombas!",
"Apelídannos libres", "Apodrecen
os Hórreos" ou "Erguete". O poema fai-se en senténcias,. en axitadas arengas, obviando toda musicalidad.e e todo lúdico efeito.
A" poética de Víctor Campio está
nas antipodas, tanto formal como
tematicamente, mesmo cando recolle os elementos mais negativos,
pervive unña certeza na esperanza
"Náufrago son da vida, pero vivo.". A poesía é dunha grande rigorosidade estrutural na forma
-soneto, décima ou romancemas tambén aparecen composizóns
en verso livre de fondo sentir lírico
"Hox.e que cumpro/o teu tempo vital de luz serodia/ --corenta e seis
anos de orfandade-/empézome a
· sentir cal dos teus ósos ... "; son poemas amatórios, os mais deles dialogados, cunha presenza simbólica
terra-amada, de sabor popular
("San Trocado", "Ritual de San
Trocado" ou "Casal de Soirexe");
outras cun claro afán narrativo
-"Soñeiro"ou descritivo
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canta de libros
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-"Terra" e ''Labregos"-.
De corte mais tradicional a voz de
Manuel de Dios que apresenta unha série de sonetos de acento popular que debuxa lugares -"O
Cristo", "As Burgas"- ou elementos naturais -"Luar", "Alborada"-. Atoparnos ainda poemas
de marcado populismo en "O Carballiño'', "Cantigas", "O vento",
"Nadaliño" ou "O Lagarto", "Serra
de Areta" e "Alife", mas con non
ser do noso gosto esta forma do
construir a linguaxe poética, preferirno-la a esa outra voz do poeta
que cai reitéradamente no tópico
como no soneto "Poeta". Salvar
. por fin algunhas das irnaxens que
· pechan esta entrega "Nunha barca
de pedra/abrango o vagantío da cidade/na longa pleamar dos soños
rnortos./Aballoan as horas./Un
chafarís de anguria/rompe o fio da
noite:/Quero morrer cen légoas cada dia... "
Cunha linguaxen fortemente unxida na metáfora, apresenta-se-nos a
voz de Manuel Blanco, "Ainda
rescatando os que tecen os outonos ... " enchida de imaxens visionárias "Ti non sabías/que me medran os terróns na boca. .. ". Há na
sua poética unha presenza anual do
tempo "Novembro é unha bandada
de tristuras". ''Tiña lento o teu cGrpo/como ten lento en marzo/ o aire
para as pombas" ou "Morrera un
ano que viñera sin abriV pode fazer
aproximaarnente,/ non me lernbro
cantas bágoas... " que non é senón
unha presenza da terra en sazón.
Poemas de verso enteiro, complexo, para ler con calma e degustar o
rescoldo deitado polo lume de
"aloumiñarte a ti/foi mastigar un
mar/con sabor a centeo... ". Poemas
de acedo lirismo "Estou a peneirar
aquel soño tristeiro ,/de nenez
incurable,/cando arralaba os Sete voces
rneus saloucos xunguidas
no teu colo./
Ainda tiña Deus polo viver
ollo,~ de p~xa ou ter
ro ... de muar- vivido nas
se para dentro,
burgas
poemas tle letra
lenta; de folla miñotas e
enteira.
atesourar

conversas

De lon clarana tertulia.
mente humanista os textos
apresentados
por EdelmiTo
Vázquez Naval. O poeta enfrontase coa nenez cara a cara, e das
lernbranzas sae a conta dos soños
incumpridos. Pesimismo enfiado
nos versos que só a palavra-sentirnento salvará "Home en . tebras,/
eu soño ceos incandescentes:/ coma Ícaro ·salto ao confín de min
mesmo/ iniciando o meu voo ata o
sol da palabra ... " mesmo nas horas
do amor presenten-se as auséncias
que deitan un sabor grisáceo no
poema. O derradeiro poema da entrega apresenta-nos "O rito do Regreso" poema longo e denso a propósito do recurrente motivo xa clásico "Hai penumbra na luz de quen
desanda/os camiños do tempo carniñado ... ", "perdo pé cando vou
cara min mesmo ... " , mas, como
tarnbén é tradizón, é irnposíveJ o
regreso "Decidin non entrar na veJla casa... ".
Millán Picouto apresenta unha
densa série de poemas dramáticos.
Case sempre fragmento de traxédias de grande fluidez verbal a pesares do abondoso léxico empregado e o ton certeiramente clásico.
(continua na páxina seguinte)

Cidade perdida
Na liña do traballo que recollera o
cademo monográfico de A Nasa Terra
("A cidade perdida''), Xosé Luis Cabo e
Xosé Enrique Acuña, recollen nunha
edición de Ir Indo as Imaxes do
património Arquitectónico
. Desaparecido, un percorrido fotográfico
moi completo por aqueis edificios que
· en toda Galicia xa só perduran na
memória ou na placa fotográfica, e que
debe seiver para incitar á reflexión en
tempos de mudanza urbanística Unha
bela aportación á recuperación da
memória histórica. •

Literatura para COU
Na liña de fornecer materiais de traballo
sobre a nasa literatura, Galaxia xuntou a
un mangado de autores (Ramón Mariño,
Alonso Girgado, Luz Pozo, Xavier
Carro, Dolores Vtlavedra, Xesus Rábade,
Canne Blanco, X.M Alvarez Cáccamo e
Pedro Hemández), para realizar un
pequeno manual sobre Literatura
Galega do século XX, con comentários
sobre algunhas das 0bras da literatura
contemporánea que máis se traballan no
último curso do bachelarato. •

Un espácio natural
baixo a lupa
A Editorial Bahía ven destacando no
seu catálogo pala singular preocupación
de atender áreas editoriais que se
botaban en falta, nomeadamente no
campo da ecoloxia. Ademais das suas
guias, xa reseñadas neste espácio, agora
na colección Bahia Verde ven de editar
un traballo de Carlos Vales: Forgoselo,
espácio Natural Trátase dun estudo
exaustivo sobre este afloramento·
granítico en terras do Eume, nos ·
concellos de A Capela e As Pontes. Cun
importante aparato gráfico a todo cór, o
libro serve de acicate a abordar co
mesmo afán científico e de divulgación
outros dos n11merosos espácios naturais
galegas a protexer. t

J.
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(ven da páxina anterior)

Monólogos ou falsos diálogos ·
· como o que mantén Aspasia de
Mileto consigo mesma confiren
unha grande teatralidade aos textos, sempre nos cánones da traxédia clásica. Sempre coa intenzón
de moralizar a partires da redizón
personal de pasados momentos
históricos, achega-nos as figuras
de Aspasia de Mileto, Prisciliano,
Maria Soliña ou Rembrandt Har. mesenz Van Rinjn nun xogo de
claroescuros que enfrontan ás personaxens co seu destino e co próprio mundo.

Millán Picouto.

A mais nova e tambén a única muHer da presente entrega poética é
Maria Xesús Pato, da que xa tivemos o pracer de ler "Urania", livro
da sua autoria e edizón, que nos
cautivou pala presenza mítica e as
sesgadas aparizóns do cotidiano
nun ámbito irreal ou histórico. Reco lle aquí poemas dos inéditos
"Heloísa" e sobre todo de "Fascínio" que inciden nas liñas xa marcadas. Nos textos produce-se unha
sorte de acumulazón inconexa de
elementos que confiren unha atmosfera inquietante, presenzas
históricas descontextualizadas,
elementos de trasfondo mítico
conviven co "xeito de verter e acumular as mondas das sandias ... " ou
coas misivas "Queridísimo señor:
escrebo-lle a presente angustiadísima/ sei que para vocé son unha
perfeita descoñecida. Permítame/
non embargantes referirlle hoxe
algo sobre o veleno· dos teixos/
que inxeriron os nosos antergos no
Medúlio. Senda desde entón/ símbolo da nasa independéncia./ Queridísimo señor: a felicidade produce-me insónio. Temo/ continuamente/ que/ Queridísimo señor: ... "
a soluzón é sempre o fantástico, o
intuido, o que non se acaba de
apreixar e polo tanto o suxerente,
o vivo.
Non deixa de ser curiosa a aportazón deste volume á Literatura nacional, trata-se dunha entrega informal nas intenzóns "Dáse a casualidade de que non somos compañeiros de viaxe; nin contamos
cunha edade parella, nin nos movemos nas mesmas coordenadas
poéticas" pero arraigada nas diferenciadas vozes de xentes que recuperan os pulos dunha escrita que
lles vén dos tempos da república
española ou das horas enormes da
emigrazón. Seritimo-nos mais perto dalgunhas expresións que de
outras e asi o quixemos dizer sen
amaños, mas recevan os autores
un forte saúdo e os pulas para seguir a 'depullar os seus bichos e
palavras alvas, e recevan igual os
editores os parabéns de quen sabe
que a edizón de voces novas é un- .
ha abriga que deve asumir xa o
mundo editorial galega.+
FRANCISCO SOUTO

Perversidade
de _Polansky
Luas deje!
Despois dunha longa etapa caracterizada pola mediocridade e a falta de éxito de público ----el que durante unha década combinou as
duas cousas-, Polansky fixo Luas
de fe! -Bitter moon, na _sua versión inglesa- unha fita que pretende recuperar unha fama de cineasta persoal, interesado polo carácter perverso das relacións humanas. Un tema que atravesa gran
parte da sua filmografía -a primeira, aínda na sua Polonia natal,
O coite/o na auga, coa que a última fita ten moitos pontos en comun; Repulsión, A semente do demo, Cul-de-sac, e outras. A sua
azarosa vida -o crime ritual da
sua primeira muller, Sharon Tatee a inclusión de moitos escándalos
nela coma a expulsión dos Estados
Unidos, onde fixo a excelente
Chinatown, acusado de violar unha menor, sempre foi enwregada
polo mesmo director para fortalecer unha fama como director e actor ----en O baile dos vampiros e O
quimérico inquilino, entre outras- que sempre considerei sobrevalorada. O seu nome é un dos
poucos que teñen o relumbre dunha "star", dos que son coñecidos
por unha maioria que normalmente
non presta atención aos nomes dos
directores -talvez palas razóns
biográficas antes sinaladas.
Luas de f el contra unha dobre história articulando os tempos do presente e do pasado mediante a xa
clásica estruturación do relato en
flashbacks. É unha história, coma
Tess, sobre a perda da inocéncia
nas relacións perso'!-is e como esa
caréncia servirá para destruir a estabilidade doutros persoaxes -a xoven parella británica que vai pasar o
seu aniversário de bodas na índia e
que se converten en testemuña e ac-

Polansky cos protagonistas de Luas de Fe/

tares tráxicos da relación destrutiva
dos protagonistas, Mimi e Osear_:_.
En Luas de fel, Polansky xoga á
provocación
desde as primeiras imaxes ,
cando canta os Detrás da
di as felices da película
parella MimiOscar nun Paris haiun
primaveral: propósito
sempre o exce- moral que
so de alegria, a pola sua
terminación case de novela ro- evidéncia,
sa dos primei- non serve
ros segmentos para facer.
de fita se ve
crecer a
acabada pala
matéria
da
irania: a imaxe
da parella con película.
traxe de boda é
só un truco foto gráfico. Esa
atitude do director de estar niáis
alá da anédota dos persoaxes supón os mellares momentos dunha
relación que nas mans doutro director resultaría tópica -as cenas
eróticas iniciais, mostradas cun
enorme pudor e que se ven concluídas pala aparición humorística,
como cando o trrador eléctrico salta as duas tostadas para metafori-

------------1111
Guixar
Galeguísimo
topónimo
Guixar é o nome dun lugar de
Teis, na aba do monte da Guia, con
remotas relacións coa indústria viguesa da pesca, na que de todos é
sabida a importáncia que para o
seu desenvolvimento tiveron coñecidas familias de industriais cataláns asentadas nas ribeiras dos nosos mares.
Este feíto, e o de que en Cataluña
tamén existen topónimos de parecido feitio, como pode ser o de San
Fefiú de Guixols, levan a suxerir a
Manuel de la Fuente a posibilidade
de unha orixe catalá, para o naso
familiar Guixar. Nada máis lonxe
da realidade ! Antes de chegar á
Galiza o primeiro catalán xa campaba o nome de Guixar ou Aguissar na encosta do alto da Guia, ben
na beira do "mar de Vigo".
Acontece que os topónimos, en xe-

zar o orgasmo de Osear. Xogo que
Polansky toma de Hithcock e que
serve para que o público consiga
non aborrirse despois da primeira
média hora co particular huis clos
da parella protagonista.
O principal defecto da fita nace no
material do que parte Polansky :
unha novela francesa que combina
unha linguaxe existencial bastante
ridícula -algunhas secuéncias, no
seu afán de provocar, poderian ser
consideradas bobas, como os inícios nas práticas masoquistas, se
non for polo subliñado de humor
frío de Polansky, o mesmo que Osear cando cónta a sua vida no barco inglés inocente Nigel. O director introduce cuñas na narración
para comentar a sua visión sobre o
desenrolo da mesma.
Detrás da película hai un propósito
moral non disimulado -o amor
dura máis que a sexualidade- que
pala sua evidéncia, non serve para
facer crecer a matéria da película.
Cando unha obra se fai sobre dous
personaxes e estes non teñen moitos atractivos -ademais de que
Enmanuelle Seigneur, señora de
Polansky, dista de ser boa actriz,
ainda que o faga algo mellar ca no
título anterior, Frenético, onde lite-

Üs nomes dos lugares

ral, non aparecen isolados, senón
que, pertencen a familias xenéricas, e ainda acostuman a repetirse
várias veces dentro do naso país.
Procuremos a estirpe e o contexto
no que xurde o nome que hoxe
chama a nasa atención.
Dá na cara que este nome se clasifica nunha enorme saga de antropónimos de tipo xermánico como
son: Baltar, Tasar, Valdemar, Gondomar, Gondar... e .asi por diante,
nunha longa fila de nomes de cuxo
estudo se ten ocupado abondosamente o tamén alemán profesor
Piel, e que procederian respectivamente dos nomes Walter, Teodosário, Baldemarus, Gundemaro ou
Guntário.
O nome aparece nun lugar das
montañesas terras do Carballiño,
Aguisar, na freguesia de Partóvia,
nunha zona que nada se sabe da
chegada de cataláunicas xentes.
Mais ben achámonos ante un norrie
de tipo suevo ou visigodo, que debeu designar a un antigo posuidor
de terras, con nome semellante a
outros góticos da mesma faciana,
como Guisa, Guisando, Guisamar,
Grisomar, ou mesmo a Guia, que

Queda o talento do director para
dar novos e inesperados xiros nunha história con scaso intere e. Cada nova revelación de O car a Nigel oferece un novo ponto de vista
para o espectador -sempre desde
a perspectiva de que o mao é Osear e despois Mimi e viceversa.
Esa sabedoria na gradación dunha
história débese sen dúbida ao talento de Polansky. Só que a pobreza do material ba e fai do esforzo
algo gratuíto.
Peter Coyote -até agora só un
bon secundário-- está excelente e
dá ese tono de distanciamento
frente ao próprio personaxe, como
se non acabase de se crer ben a
aventura sentimental de Osear. O
mesmo que a fotografia de Tanino
delli Colli, colaborador de Fellinj e
Visconti. Queda para acentuar o
carácter convencional do argumento a música branda, nel habitual,
de Vangelis, que vai por un camiño
distinto ao do director polaco.•
CARLOS AMARO

1 -1- ---------

ainda nomeando ao viciño santuário de advocación mariana da Virxe da Guia, seica non poderia ter
sido unha cristianización do antropónimo godo
Guia da previamente existente
no local, do
mesmo xeito
que os viciños Mais ben
Gondesende ou achámonos
Frián tamén de ante un
clara ascendén- nome de
cia gótica?
Teriamos que
retrotraer a un
Guisardo ou
Wisihard, que
consta nas listas
de nomes xermánicos, a orixe do nome que
xerou o naso
topónimo.

ralmente fundia a fita-, o aborrimento pode surxir en calquer momento. Frente a obras similares como o Último tango en París, que
conseguía transcender a anédota
da parella Marlon Brando-Maria
Schnider polo talento visual de
Bertolucci, en Luas de fel hai tanto
diálogo -moitas veces mao e
pouco consistente- e tanta obsesión por retratar un proceso de autodestrucción dunha maneira tan
detallada -a estrutura en flashBacks da fita dalle o aspecto deses
fascículos onde sernpre se está
pendente da seguinte entradaque en xeral poden cbocr coa indiferéncia do espectador. Ademais,
para ser o retrato dunha paixón
erótica, dun amour fou sen límites,
falta emoción. Polansky, que tan
ben sabe meter o toque perverso
na sua narración, esconde as cenas
tórridas non se sabe se por estar
traballando coa sua muller, á que
mostra con xenerosidade e esplendor -o da sua beleza- en cenas
de eroti mo estático , pero xamai
na relación dinámica da parella.

tipo suevo
ou
visigodo,
que debeu
designar a
un antigo
posuidor
de terras.

Dicer que, por
haber en Cataluña nomes da mesma feitura, o
naso debeu proceder dali, é unha
afirmación tan errada que nos levaría, polo mesmo raciocínio, a
afirmar o mesmo dos galeguísimos Guimarás ou Guimeráns, só

polo simple feíto de en Cataluña
existir tamén Guimerá; cando a
verdadeira explicación seria que a
semellanza no nomes máis ben
procede dunha orixe comun, o gótico nome de Wimara, que deu
abondosos resultados toponímico
tanto na Galiza coma no Norte de
Portugal.
A extraordinária frecuéncia de nomes de orixe xermánico no Noroeste peninsular, en contraste coa
relativa escasez no resto de España, non deixa de chamar fortemente a atención do profesor Piel, que
escrebe, no seu traballo Toponímia
Germánica da Península Ibérica:
" ... Chegamos agora á fonte essencial da toponímia germánica; os
nomes de possessores, que dao un
cunho tam infonfundível á paisagem toponímica galega-asturiana e
portuguesa septentrional. Em grau
menor, participam de esta riqueza
a regiao leonesa e o extremo NE
do território catalao ... '"'
Por fin fica claro, para nós, que
Guixar ou Aguissar é un galeguísimo topónimo que ternos en Vigo
sen migalla de influenza catalá. •
C. VARELA
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS
DEBEN COÑECER!!

(ja{egos
as mans cíe
.!2Lmérica

DOS CONFLITOS DA SINFÓNICA DA GALIZA A CRISE DAS BANDAS

'PROVA D'ORCHESTRA'
IIERNAN NAVAL

Para Sabas Calvillo, quen logo do
concerto,frente a unJuis
cervexas convenceume doutro
fraseo para Negra sombra .

mento estaríase a producir entre os
músicos norte-americanos e os do
grupo de antigos países comunistas. E nós da capo Lugo-Ferrol.

Até hai pouco, como na Galiza
non babia unha só Sinfónica, como
aos sucesivos ocupantes de Raxoi
non lles caía a cara de vergoña
porque nen trazas de que a fose haber bouber, como a Xoven Orquestra era moi xoven e intermitente
alguns anabamos coa teima preten~
ciosa: as Bandas han ocupar o lugar das Orquestras. Iso, nen Slnfónicas eran as Bandas existentes
(agás a médias, a da Coruña) e
aquí dispostos a atacar a Titán de
Mahler frente a trinta educandos.
Entón, un dia, o faraón herculino
an unciou con europeica fachenda
que á cidade de Obeliscos virian
quedarse, para tocar ... , músicos
dos tres pontos cardinais, ou sexa,
do Le te e do Oe te. E viñeron.
Axiña e e tendeu un laio patrioteiro: Só nove e pañoi , e nen un
ó galega !". Houbera audicióos de
captación en Landre , en Moscova, na Julliard de Nova Iorque, dixeron. No entanto, o músicos daqui intentábamos un dolce no trio
de Ponteareas.

Poderia ser (os músicos de cada
lado estarán afeitos a disciplinas
ben distintas) , pero estimamos
que o asunto é máis complexo,
menos maniqueo. Unha das máis
belas películas de Federico Fellini , Prava d' orchestra (Ensaio de
orquestra), talvez conteña, na sua
filosofía, algun elemento de interpretación. Fellini surprendíase a
si próprio tratando coa cámara
unha cuestión difícil: como unha
orquestra de formación tan heteroxénea, con xentes sempre a pique da contenda persoal, lograba
tal harmonía a final? Prova d' orchestra é, segundo José María Latorre, " unha metáfora sobre os
traballadores da música, sobre a
delimitación de competéncias no
feíto e no terreo da criación artística e sobre a música mesma'', e
lembra o crítico o tema bufo de

Ouvimo á Orquestra Sinfónica da
Galiza en Ribadeo, que para algo
é un Concello do Bloque e o Alcalde sabe de ópera e de estratéxia
militar. .. Mozart, Dvorak e unha
Negra sombra sen excesos fraseísticos. O grupo é forn'lidábel. Ficaron en volver. E tocarán outravolta
en Ribadeo o 11 de Decembro ,
con Cristóbal Halfter, como director convidado, á batuta. Se non se
repiten os incidentes, claro.
Porque na Orquestra Sinfónica da
Galiza comezaron as hostitilidades, permítasenos o eufemismo bélico aprendido en televisión cando
a Guerra do Golfo. O cosmopolitismo, o tecido internacional do
grupo humano (músicos rusos, iánquis, sulamericanos, centro-europeus ... ) non nos facian pensar, con
Clinton á porta do despacho oval,
que no seo da orquestra se estivese
a viver a guerra fria. Extremo a
confirmar e se se acredita no suposto que cantiña unha das primeiras informacións dun diário galega
sobre a crise sinfónica: ·o enfrenta-

•••••••••••••••••
Drama é que a
primeira
Orquestra
Sinfónica da
Galiza padeza
unha crise de tal
envergadura a
só cinco meses
do seu concerto
de
a presentación.
Nino Rota, o autor da banda sonora, empregado para unha secuéncia na que se desata a histéria dun profesor da orquestra. De
opereta bufa parecen alguns cadros, como o que narra o choque
físico, literal, entre membros da
orquestra. drama nacional, sen
eembargo, é que a primeira Orquestra Sinfónica da Galiza pade-

za unha crise -}crise de crecimento", afirma un seu responsábel político- de tal envergadura
a só cinco meses do seu concerto
de apresentación. Média dúcia de
músicos despedidos (entre eles o
concertino, un mexicano que se
enfrentaba ao director); o xerente,
Juan Bosco Gutiérrez, dimitido; o
próprio director da orquestra, Sabas Calvillo Velasco, cesado cautelarmente nas suas funcións. Ao
fondo albiscaríamos unba controvérsia sobre as lirnitacións democráticas nun colectivo musical,
sobre o ponto ao que pode chegar
o cuestionamento dun director
por un istrumentista, e, se se empeñan, sobre as relacións LesteOeste... Imposíbel xa outra crise
dos rnisis, veña a crise dos atris.
Ah! , pero os autóctonos tamén valemos para o círio. A Banda Municipal de Vigo está en fase terminal
desde que o Alcalde Soto quixera
facer dela unha Orquestra (de Cámara, era humilde asi e todo). Algo debe acorrer na de Santiago de
Compostela cando no periódico saen cartas que falan de presuntas
irregularidades e posteriores desmentidos do mestre Santos Bartolomé. O conflito da Municipal de
Lugo, arrastrado desde hai xa alguns anos, tivo o seu estalido sindical polo San Froilán, cando os
músicos apontados á CXTG non
quixeron que a Sabeliña de Freire
e de Trapero chorase ao escoitalos
(ver reportaxe do amigo Arrizado
no anterior número de ANT) .
Mentres estas notas irnos rematando, soan no aparato unhas pezas
para clavecin de F. Couperin que
se titulan As barricadas misteriosas ... En Ribadeo, nada. Nada de
contemplacións, quera dicer. Con
permiso dos do Bloque, ensaismos
Suspiros de España.
-Dire, a ver cando cobramos a última saída. E a ver se facemos un
descanso de dez minutos. E ademais, paréceme que os "tresillos"
éstes de Suspiros ... non son así.
-Ti toca a cala, ou encérrote no
water co instrumento a "facer labio" a base de "notas tenidas".+
HERNAN NAVAL É
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Os camiños dos emigrantes deixaron
rodeiras que aparecen por todo o mundo a
pouco que se rer;iovan as silvas do tempo.
Somos, con Irlanda e Grecia, o país máis
emigrante do mundo. Recuperar as cadras
de tanto mapa trabucado só será posíbel
desde a contestación leal a unha pergunta
sinxela: ¿por que emigramos tanto
os galegas?
As pezas da crónica perdida comezan a
acaer con harmonía nestas páxinas
conmovedoras que compuxeron Gonzalo
Allegue e a.súa equipa.

No primeiro tomo oferécese unha estensa documentación baseada en

arquiv~s,

protocolos notariais, prensa do século XIX, diarios e teslemuños persoais ...

O segundo tomo consta de máis de duascenlas fotografías que documentan os
traballos, oficios, a vida cotiá dos galegos de A lén Mar.

'· _,- .. :
,

~

XAÁVENDA . .··
..

f

,

·_ · : .- ~- ·
'

'

-

P.V.P.: 12.500 Pta.

NIGRA IMAXEN S.L.
TELÉFONOS: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO

DIRECTOR DA BANDA

MUNICIPAL DE RrBADEO.

28 ANOSA TERRA
N~ 542 -5DE

NOVEMBRO DE 1992

VFOTOBIENAL: LATINOAMÉRICA
sualidade aquela irnaxe. Souben de
golpe os límites terríbeis da violéncia e comprendin porque loitaba
aquela xente para conseguir un
cámbio na sociedade. Desde entón
pasaron catorce anos e volvin moitás veces a Nicarágua, desde o Salvador ou de Guatemala, onde o horror mesmo se superabá".

Como é o impacto seu ao chegar
a Nicarágua?
Todo era diferente e o difícil era
saber que podia facer. Como gringa ninguén tiña confianza en min ,
e ainda que a situadón non se definía inicialmente como guerra, o
prirneiro era tratar de situarme no
que sucedia. Traballei con xomalistas de "La Prensa", que con Somoza estaban na oposición, e fun
sabendo das cousas.
O contraste con Estados Unidos
era grande en cerros aspectos, pero
coñecia a pobreza no meu país, e
quizais en certo
senso sofren ainda
máis porque non teñen terra nen traba11 o para sementar
algo que levar á boca. Traballara no
sul do Bronx , un
bairro latino e tamén negro, moi
probe, con familias
numerosas e moito
desemprego. Rabia
máis acceso á educación nos Estados
Unidos pero a terra
é outra aprendizaxe
distinta.

Como limitar o interese dunha imaxe da búsqueda
sensacionalista da
foto-xoc?

Vostede enviaba as .fotografias a
Nova Iorque, mesmo diapositivas
sen revelar, e publicábanse despois sen control total.

Susan Meiselas
'Hai que facer fotos que fagan pensar'
Fotógrafa norteamericana, involucrada coa Axéncia Magnum dos
Cartier-Bresson ou Sebastiao Salgado, Susan Meiselas foise para
Nicarágua no 1978 e topouse coa insurrección final contra Somoza.
O tránsito desde os arrabaldos de Nova Iorque, -onde fixera un
traballo sobre mulleres gañando a vida co streap-tea_se que lle abriu
camiño na prestixiosa axéncia- até as torturadas ruase campos onde
pelexaban os sandinistas, deu pé a unha colección de fotos que
circularon pola prensa de todo o mundo e estremece aos visitantes
da Fotobienal adicada a Latinoamérica.
• XAN CARBALLA

A foto da "Encosta do Chumbo",
un alto en :Nicarágua onde os escadróns da' morte asesinaban todos os

dias, deixa unha pegada indelébel
en todos os visitantes da Fotobienal. Aquel corpo mutilado, do que
só se ven as pernas e un pedazo da
columna vertebral co fondo cuase

idílico dunha fermosa paisaxe centroamericana, simboliza a realidade de dór e violéncia de todo o
continente. Susan Meiselas lembra
aquel momento "eu topei por ca-

O feito de ser muller, naquelas
circunstáncias de guerra, mudaba as atitudes da xente?
A Guardia Nacional seguro que
non me daba importáncia polo feíto
de ser muller. E c~ndo ias á porta
dun campesiño sentía menos temor
se pet~ba unha muller ca un home.

Na sua conferéncia amosou duas
páxinas contíguas do dominical
do New York Times (NYT), unha
con fotos suas moi duras sobre
Centroamérica e na do lado un
anúncio optimista dunha marca
de coches. Un contraste extremo.
É a vida de todos nós. Vivimos nun
mundo médio esquizofrénico, lendo, ouvindo e vendo notícias de de a
nosa casa seg ura ,
lendo de Sarajevo e
vivindo aqui. Falamo do ponto de
vi ta moral, pero
sa ben do que e tá
pa ando algo asi, e
non poidendo facer
nada, como vives
con ese coñecimento? Eu apresentaba
esas duas páxinas
para dicer como estamos a vivir nas
nosas sociedades .
Non é algo de hai
vinte ou cincuenta
anos, é do momento, e hoxe é máis
difícil asimilar o
que está pasando
no mundo. As noticias da CNN son ao
minuto e é difícil
vivir agora con esa presión.

'En Nicarágua
sentinme ao
lado dos
muchachos
porque
percebia a
esperanza
de mudar
a sociedade".

Para min foi frustrante tomar unha foto así. Non
poder publicar as fotos dun país
en loita foi o que me levou a facer
UD libro que puxera todo no seu
contexto, incluindo a foto da Encosta do Chumbo. Non souben
quen era aquel home, de quen era
fillo ou que profisión tiña. Amosar esa foto ao público é abrirllos
a unha situación que ainda hoxe
se dá en moitos paises de América
Latina. O mundo quizais non poda
enfrentar esas situacións peto creo
que hai que coñecer, reflexionar e
UD dia, posibelmente, actuar en relación a iso.

ANXO IGLESIAS

do o mundo. Pero na rua, entre un
tanque e un mozo cun machete ou
unha pistola, tomei máis risco ao
lado destes últimos, porque percibía toda a esperanza que tiñan en
cambiar a vida sua e do seu país.

Mesmo enviando eu os pés de foto,
non hai unha leí que obrigue a respeitalos. Hai quen pensan doutra
maneira, pero cando tomo unha foto preocúpame que a xente saiba
todo o máis posíbel para entender
as fotografías. Nos museus a xente
móvese apenas sen parar diante das
obras uns segundos, e certas fotos
perseguen obrigar a deterse ao espectador. e pensar.

Cando está cobrindo un tema, en
situacións tan extremas como unha guerra, élle posíbel manter a
neutralidade?
Cando fixen a reportaxe do streaptease sentinme ao lado daquelas
mulleres, quizais porque tampouco
me deixaban entrar no local cos homes. Andei nese proxecto buscando
toda~ as perspectivas posíbeis.
No caso da guerra de Nicarágua tamén tiña que intentar falar con to-

Até que ponto desde unha axéncia como a Magnum se pode presionar para que os traballos dos
seus fotógrafos sexan apresentados sen tanta interferéncia?
É un soño. O encarregado de maquetar as miñas fotos no dominical
do NYT era moi bon tipo e el
me mo non abia que páxina de
publicidade ían poñer. Dunha banda el preparaba a edición e o de
publicidade facian o eu, con apena diálogo entre a dua parte .
Por i a razón bu co outro ámbeto
onde expoñer o meu traballo, diferente da prensa. Loito por espácio
(museus, bibliotecas, escotas) que
lle den ás persoas oportunidade de
reflexionar doutro xeito que ante
unha revista.

A prensa impúxolle un determinado tipo de traballo?
Nunca pensei tanto nas revistas especificamente. A miña relación coa
prensa foi diferente á doutros fotógrafos: atendin máis ás fotos que
eu queria facer que ás que desexarian os meios. Non sempre pode
ser asi para moitos fotógrafos.

Márcase límites á hora de fotografar?
O principal é que se a xente non
quer que faga a foto eu non a fago.
Non creo que sexa máis importante
facer unha foto que respeitar a
vontade das persoas. Tampouco
quero construir as fotos, preparalas, por máis que sempre a xente
adopta unha pose cando se dan
conta de que Hes van tomar unha
fotografía. +
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.....................................................................
· Unha exposición popular
de alto nível
.

A combinación de f otografia histórica e
i

-;~

·:

de vangarda atrae ao público
•x.c.
Máis de cinco mil persoas en
dous dias, e un incesante· rio de
xente durante toda a semana é o
balance da primeira semana da V
Fotobienal, adicada nesta edición
a Latinoamerica, pero tamén co
gancho da retrospectiva histórica
de Luis Ksado, un fotógrafo galego que quizais fose o quemáis
teña difundido a fotografía coas
suas ideas de cromos e vales das
belezas de Galicia que deron a
coñecer a un público masivo a
fotografia galega.
Os dezaseis millóns que inviste o
Concello de Vigo nesta mostra teñen conseguido unha alta rendabilidade se se ten en conta a relación
de cartos gastados e persoas que
acuden ás distintas sás que acollen
as roáis de setecentas fotografías e
que colocan a Galiza nun posto de
primeira orde no conxunto do Estado en matéria de fotografia.
As obras de Jack Delano, monográfica mostra de cuarenta anos
de Porto Rico (Nova Sala da
Caixavigo), Ksado (Centro Cultµtral Caixa Vigo), a mostra Vi-

govisións, as bolsas de fotógrafos galegos (Vari Caramés, Ramón Loureiro ), a impresionante
colección de Susan Meiselas e o
percorrido no labirinto deseñado
por Mantecón e Zen&Cia para
acoller a obra de máis de vinte
fotógrafos de todos os paises do
sulcontinente, na Casa das Artes
e a História, completan a oferta
presente todo o mes en Vigo.

Outono fotográfico
Cando se cumpre a primeira semana de apertura -a Fotobienal
permanecerá aberta até o 29 de
Novembro- inaugurouse en Ourense o Outono Fotográfico, unha
programación que noutro nível
de difusión consegue que o mes
de Novernbro complete unha ambiciosa programación que tamén
ten, noutras épocas do ano, continuación en Lugo, onde existe unha das agrupacións fotográficas
de máis raigame, e Santiago e
Coruña, que sen sás estábeis de
fotografía, aproveita a infraestrutra de exposicións para incluir a
fotografía, non sendo menor o
papel que pode cumprir o CGAI
na animación desta faceta.+

.
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A FOTOGRAFIA
NON VIVE SOA
M.

VEIGA

Toda obra de arte debe ser vista nun contexto. No caso da fotografia
moito roáis, dado que o autor traballa cunha técnica fixa -e polo tanto
limitada- que é a cámara. As suas posibilidades de expresión son menores
que as de un pintor, por exemplo. "As fotografías da despedida dos soldados nós barcos que ian ao Golfo eran idénticas a outros fotografías de hai
coarenta ou oitenta anos'', ten sinalado Chistian Caujolle. Sabemos que a
muller que estamos vendo é
a viuva dun traballador por- • • • • • • • • • • • • • • • •
torriqueño despedido da
sua fábrica (fotografia de
Jack Delano exposta na
Fotobienal) porque o pé de
foto nolo explica, pois poderia tratarse da nosa pró·pria muller. É a proba de
que a fotografía ten os seus
lím~tes moi marcados. De
aí que a ela, rnáis que a outras artes -ainda que en todas é necesário-, lle faga
falta un acompañamento:
textos, pes de foto, comentários do autor ou traballo
en séries de imaxes que
permitan establecer un relato. Evítase o risco de que a fotografía seña casual.

•Os sandinistas
utilizaron máscaras
indias tradicionais
para ocultar o suo
identidode.

'Non hai nada
máis negador da
arte que ese
illacionismo da
obra".

Fotografias
de Susan Meiselas.
Orixinais a cor.

Dise ás veces que calquer pode sacar unha gran fotografía, como calquer pode escrebir un bon verso. Pero o problema é ainda
maior: calquer pode criar un verso de calidade" (non un poema),
pero polo menos sabernos que é bon; cando se trata de mirar unha fotografia illadamente custa saber se é boa ou má: A fotografia nalguns casos lembra un concerto no que o único instrumento é o bombo ou un poema realizado nun idioma de 20 palabras.

• Enterro de catro
estudante mortos en
Jinotepe.

De aí que na fotografía sexa moito roáis visíbel o taxidermismo do actual
sistema social, propenso a realizar manifestacións artísticas onde se mitifica ao autor e á sua obra, pero non se comprende o proceso polo que chegou
a producirse, os datos que aporta e polo tanto o que significa. Non hai nada
rnáis negador da arte que ese aillacionismo da obra.

• As normas de
clandestinidade da
Frente $andinista
eran moi estrictos.

Por iso hai que agradecer a:os organizadores da Fotobienal que, desde a
prirneira edición, acompañen as exposicións de textos e colóquios cos
autores, organizando as obras e confrontándoas entre si, mesmo provocando o diálogo entre unha edición e as seguintes. Ese é o modo de enriquecer o coñecimento que ten o p~blico da fotografía, da arte e do mundo no que vive.+
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O trinque

Teatro
impoñerse sobre outros xenerais e de aterrorizar a tres xeneracións.

Autobiografía do xeneral
Franco. Novidade 1mprescindibel de Manuel Vázquez
Montalbán. Oferece as claves
de por qué o réxime de Franco durou tanto. Segundo
Montalbán non foi grácias á
perspicácia do dictador, nen
ao azar histórico, senón ao
seu carácter. asesino, capaz de

Luas de jet. Os mitos sexuais
masculinos da xeneración dos
sesenta, expostos e criticados
radicalmente por Roman Polanski. •
·

Anúncios de balde
A revista literaria "Olisbos",
os amantes da palabra admite
traballos de redacción para un
número 13 anónimo. Agárdase a
vosa colaboración. "Olisbos'',
Facultade de Filoloxia. Burgo
das Nacións, s/n. 15705 Compostela.
Venda de artesania da URSS.
Asociación Máximo Gorki de Vigo, 11f. 22 44 57.
Spesial. Número monográfico da
"Frente Comixário" sobre zombis. Integramente "Em galego".
Pre90 250 pts. Distribui Meendinho. Apartado 678 Ourense. Vale
postal ou reembolso.
O Comité Cidadán Galego AntiSIDA de Compostela terá o seu
local aberto ao público de luns a
venres de 16,30 a 21h, e os martes
e mércores polas mañáns de 11 a
13h. Tamén contan cun contestador automático para facilitar o
contacto fora deste horário. O local
está en Fonte de San Miguel, 2baixo. 15704 Compostela. Apdo.
correos 117. Tlf. 57 34 01
História da Língua em Banda Desenhada. Segunda ecli9om, Esgotados 3.000 exemplares da 1ª ecli9om.
Pre90 300 pta. Edita e distribui
Grupo Reintegracionista Meendinho. Apartado 678-0urense. Venda
por reembolso ou vale post.al.

Televisión

A Lagarada

Noite de Verán

Afroamérica-Galicia

No Pazo-Museo Otero Pedrayo,
en Trasalba, todos os dias da semana agás luns e martes até o
dia 20. Para perguntar horários e
reservar entradas chamar o
575891(981).

No auditorio do Centro Cultur~l
Caixavigo os dias 7 e 8 as 20,30h.
O grupo Teatro Cachiru.lo pre.:
senta esta adaptación para títeres
da obra Soño dunha noite de verán de W. Shakespeare

Sábado, 7 ás 17 ,20h, derradeiro
monográfico de Clipmania
(TVG), xa qu_e o programa vaise renovar· este inverno. Trata
do macroconéerto AfroaméricaGalicia no que .;¡ctuaron Celia
Cruz, Tito Puent~; Tracy Chapman, Ketama, Paquito D'Rivera
e outros . Inclue declaracións
dos integrantes do concerto sobor da influéncia dos ritmos
africanos nas suas composicións.º•

A Grande noite do Fiz

Teatro escolar
Os dias 6 e 13 as 16h o grupo
Kalandraka representará "O
Hobbit" no Centro Cultural Caixavigo.

Até o 8 no Principal de Ourense.
A compañia Teatro Noroeste
porá en cena esta comédia de
Anxo Murado que recrea elementos teatrais dos ss. XVII e.XVIII.+

Convocatórias
Caixa de Resisténcia con Manuel
Zebral. Número de conta 2091
/215/30040840. Caixagalicia.
Vendo ou traspaso merceri.a en
Vigo, na zona das Travesas. Tlf.
(986) 29 25 99.
Oferécese presentador para espectáculos de cines, moda, actuacións
en directo, discotecas, etc. En catalán e galego. Tlf. (986) 29 30 48.
Coleccionista cámbia cupóns da
ONCE. Escribir a Julio Garcia: r/
Sta. Eufémia, 2. 32005 Ourense.
Os pubs "Cómic" de Baio e "Silfo" de Carballo coa Asociación
Cultural "Monteblanco" de Ponteceso pretenden organizar concertos de rock, pop e folk e tamén
exposicións de fotografía, pintura e
escultura. Os grupos ou colectivos
interesados en contactar chamade
aos tlfs. (981) 71 49 24 ou 75 42
36. Preguntar por Xosé Mª Varela.
Véndense camisetas de forte contido liispano-fóbico. Tlf. (986) 30
38 58.
Camisetas Me cago no V Centenário, para financiar proxect.os
de solidariedade con comunidades indíxenas. Pedidos contrareembolso a Xevale: Avda. Portugal, 16. 27500 Chantada. Lugo.

Escritor cinematográfico oferécese
Vendo casa de pedra, totalmente
para elaboración de guións. Tlf.
restaurada e amoblada con antigüi(986) 22 61 52. De 15 a 16h.
dades, muros de 1 m. de grosor,
duas prantas, 190 m2, solos e teiTea de liño, primeira calidade e
tos de madeira, chaminé de pedra,
bon prezo. Véndese por metro.
auga, luz, etc. Val con moita vexeTlfs. (986) 31 24 87 /43 99 62.
tación, perto do rio Miño. Finca
con froitaies. 18.000.000 pts. (faciTroco ou vendo mel e polen produlidades). A 30 km de
cidos na meia montaña
Ourense. Tlf. (981) 22
ourensá. Mando inforPisos para
12 63. Fernando.
mación sobre o manexo
compartir, avisos,
das colmeas aos intereVéndese casa rústica
sados que o desexen.
alugueres, cámbios,
de pedra a restaurar,
José Luis Cortizo Amacompras, vendas,
con terreo, en Moeche.
ro. 32435 Rubillóncontactos ...
Tlfs. (981) 24 84 50,
Avión..(Ourense).
de publicación
28 27 18 e 29 77 37.
gratuita na sección
Desexaria estabeJecer
Gran oferta de discos e
contacto con persoas
Anúncios de balde
casettes. Evéncio Bade fala grega. Poderles
Tfno. (9861 43 38 86
ños. Pizarro, 47-4F, Viescreberrne ao ApartaANOSA TERRA
go. 11f. (986) 41 34 96.
do 938 de Santiago de
Compostela
_____________ .J
Casa Popular "Fogar
Infantil". Centro social
Vendo ou troco sookupado de Ourense precisa da tua
bres con mataselos e rodillos
colaboración. Se estás interesada/o en
conmemorativos, os máis dos
anos 1980 e 1981, acepto outros
criar unha cultura alternativa, autoxestionada e reivindicativa podes parsobres ou selos. Ricardo Alonso,
rua Compostela 2-3C, 36700 Tui.
ticipar na organización de exposicións, charlas, obradoiros, cursiños ...
Tlf. (986) 60 35 59.
Tamén necesitamos axuda material, o
que a ti non te serve, a nós podenos
Papaventos Educación Ambiental
ser útil. Estamos no antigo oifanato,
oferece a centros escolares, conceno recinto de campus universitário.
llos, empresas, institucións... todo tiApdo. 660. 32080 Ourense.
po de programas de educación ambiental, obradoiros de reciclaxe, teatro ecolóxico, audiovisuais, xogos
Autonomia. Centro de difusión alcooperativos, fondo bibliográfico,
ternativa (discos, libros, camisetas,
chupas). Mércores e venres de · fest.as verdes, xornadas de ecoloxia,
19,30 a 21,30 h. Sábado mañá e
cicloturismo, etc. Papaventos, Portugal, 16. 27500 Chant.ada. Tlf. Anxo
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vi(982) 44 02 75 .•
go. Distribución non comercial.

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

Bolsas de
investigación
O Conseilo da Cultura
Galega ven de convocar
catro bolsas de investigación para a realización de
traballos de Documentación Histórica e Material Documental e Gráfico para o Arqulvo da
Emigración Galega. Os
candidatos á concesión
das bolsas deberan ser Licenciados Universitarios e
presentar as suas solicitudes, xunto co curriculum
ao Presidente do Consello
da Cultura Galega antes
do 15 de Novembro <leste
ano na rua de Vilar, 30
Santiago de A duración
da bolsa é de seis meses
a partir do 1 de Decembro de 1992 e a dotación
económica é de 90.000
pesetas mensuais.

Concursos
Fotográficos
Dentro da programación
do Outono fotográfico
de Ourense inclúense
varios concursos. I Con-

curso de fotográfla de
Allarlz. Para maiores de
16 anos. Tema relacionado con Allariz. Formato
entre 18*24 e 30*40 cm.
Data límite de entrega o
dia 20 e o lugar Escala
Obradoiro Ziralla. Hai
50.000 pesetas en premios e as fotos presentadas serán expostas na sá
A Fabrica_ Para mais info rm ación chamar ao
(988) 44 02 04.
I Concurso Outono Fotográfico para os afeccionados á fotográfia da
comarca de Valdeorras.
Sen límite no número de
fotos. As fotos han medir
entre os 21"15 e os 30*40
cm e estar montadas en
40*50 cm . O tema é único O outono en Valdeorras. Entregaranse antes
do dia 30 baixo seudónimo e cos datos . persoais
nu sobre adxunto. Hai
65.000 pesetas en prémios. Máis información e
entrega das fotos na Ca-

sa da Cultura.

Concurso fotográfico
con tema e técnica libre e
fotos entre os 18x24 e os
30x40 cm. Hai tres prémios que consisten en
material fotográfico e diploma para todos os participantes. As fotográfias
hainas que entregar antes
do dia 16 na Casa de
Cultura e Xuventude de
Xinzo de lim.ia,
Concurso fotográfico
con tema e técnica libres
e un máximo de catro por
autor sempre que teñan
un tamaño mínimo de
18x24 cm_ As entregas na
Casa da Xuventude de
Chantada entre o 2 e o
13 <leste mes. Os premios
que se entregarán o dia
30 de Novembro serán
25.000 pts para o primeiro , unha cámara fotográfica para o segundo e un
trofeo para o terceiro.

Concurso
de Teatro Breve
A Escola Dramática Galega convoca o XII Concurso de Teatro Breve, para
orixinais inéditos, cunha extensión máxima de vinte fólios a dobre espazo. Mandaranse por triplicado, sen remite e con plica a: "Escola
Dramática Galega. XII Concurso de Teatro Breve_ Rua
Santa Teresa, 18 baixo.
15002 A Coruña". O prémio, dotado con 50.000 pts.
inclue a publicacion da obra
prem.iada nos Cadernos da
Escola Dramática Galega. O
prazo de admisión de orixinai s rematará o día 31 de
Decembro. A E.D.G. poderá
estrear, de acordo co autor/a
a obra premiada.

Moda xove
A Conselleria de Cultura e
Xuventude convoca Tesoira: 1 Mostra de Novos
Creadores de Moda-Xuventude 92, na que poderán
participar xoves deseñadores de moda entre os 16 e 30
anos de idade, en grupo ou
individualmente. A temática
será de libre eleición. As

obras deben ser orixinais e
non se ter apresentado noutro certame. Os participantes presentarán os seus deseños en láminas de 42 por
32 cm . como mínimo, con
deseño de fronte e de costas. Pódense apresentar un
máximo de 3 c9leccións, cada unha de 1O a 15 modelos.
Cada obra levará no reverso
o tíduo e a descrición da
mesma co seudónimo do
autor/a. Xunto coas obras
deberá entregarse un sobre
pechado co seudónimo no
exterior figurando no seu
interior o boletín de inscrición cos datos do autor ou
autores, enderezo, teléfono
e fotocópia dos seus DI. Deberán tamén presentar o seu
currículum , e canta documentación consideren de interese para mellor vaJoración da obra_ Os participantes deberán presentar os
obras na Delegación
Provincial da Conselleria de
Cultura e Xuventude de
Pontevedra. R/ Benito Corbal, 47-2, 36001 Pontevedra. O prazo remata o 16 de
Novembro. O xurado seleccionará 10 participantes
cunha colección de cada.
Estes confeccionarán 4 dos
modelos para o pase a realizar o día 18 de Decembro
no Auditório do Centro Cultural Caixavigo, Os deseños
exporanse na Casa das Artes de Vigo, desde o 18 dese
mes até o 11 de Xaneiro do
93. Outorgaranse dous prémios de 250.000 pts.

Língua e
publicidade
Aga Produccións/Ednaga.
S.L. convoca unha Bolsa de
Investigación sobre "A
Língua Galega e a Publicidad e", á que se poderán
acoller colectivos ou persoas. As solicitudes entregaranse no domicílio social da
entidade, R/Maria, 98-2.
15401 Ferro!. Mais infonnación no Tlf. (981) 35 04 75.

Deseño gráfico
A Conselleria de Cultura e
Xuventude convoca a 11
Mostra Nacional de Xoves
Deseñadores Gráficos Xuventude 92, A mostra non
terá carácter competitivo.
Os participantes serán menores de 30 anos. Cada participante poderá enviar un
máximo de tres obras, que
serán orixinais ou impresas.
Haberá unha selección prévia á exposición da mostra,
procurando que na mesma
se recollan o maior número
de participantes_ O tema é
libre_ Coa obra enviaranse,
ademáis dos dados persoais
do autor/a, un pequeno curriculum . Os participantes
deberán apresentar as obras
na Delegación Provincial
da Conselleria de Cultura e
Xuventude de Ourense, na
Afda. da Habana, 105-3. O
prazo para a recepción das
obras será até o 15 de Novembro. A inscrición deberá efectuarse mediante o

boletín normalizado. Un
xurado seleccionará os me1lores traballos, que serán
expostos en Decembro na
Casa da Xuventude de
Ourense. Os prémios cons is ti rán nun Diploma de
participación e un obxecto
lembranza da Mostra, ademáis a organización realizará un Catálogo, que se enviará aos participante .

Axudas
para proxecto
Convoca a Axéncia Española
de Cooperación Internacional
do Ministério de Asunto
Exteriores. Subvenciona proxectos de axudas ao desenvolvimento, promoción e difusión educativa, intercámbio e actividades culturais_
Poden solicítalas persoas xuríd.icas, entidades públicas ou
privadas. O prazo remata o
31 de Decembro, A convocatóri a está publicada no
B.O.E. do 19-05-92. Máís infonnación na Axéncia, Avda_
Reyes Católicos, 4 _ 28004
Madrid. Tlf. (91) 583 91 54.

Certame Modesto
R. Figueiredo
Baixo o título de Prémio
Modesto R,. Figueiredo o
Patronato do Pedrón de Ouro convoca o Certame Nacional Galego de Narracióos Breves , co fin de
promover a literatura narrativa na nosa Iíngua e ao
mesmo tempo, obrancear a
figura do que foi vicepresidente desta in stitución e
promotor deste certame .
Poderán participar neste
certame todas as persoas
que asi o desexen, cunha ou
máis obra que sexan inédi tas e non se Leñan apre entado a nengun outro certame anterior. A extensión
dos trabal lo será, como
mínimo, de cinco fólio e
como máximo de trinta ,
mec~nografados a dobre
espazo, por unha só cara.
No entanto, se a temática
ou o desenrolo lóxico da
trama asi o precisara, o
Xurf poderá reconsiderar
esta base. os participantes
deberán enviar os seus taballos sen remite ou outra
forma de identificación, no
seguinte enderezo: Patronato do Pedrón de Ouro, Apdo.1046, Santiago de Compostela-Prémio "Modesto
R. Figueiredo". É absolutamente necesário que se
manden catro exemplares
de cada obra apresentada.
Para a identificación dos
autores a obra ha de ter ,
ademáis do título, un lema
que por outra banda deberá
constar no exterior dun sobre que conterá os dados do
autor/a e o curriculum vitae
que considere oportuno. O
prazo de admisión dos traballos remata o 15 de Novem bro. A obra gañadora
será premiada con 100.000
pts., e o xurí poderá outorgar dous accésits de 20.000
pts. cada un,•
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Exposicións
aguanta na casa, dominada pola
sua madastra e para escapar
desta situación aceita convertirse
na cuarta concubina dun poderoso cacique.

Cineuropa Novembro-92

Charles Chaplin.

Centro Social de Vite
Dentroª do ciclo de cine "Chaplin" e con entrada libre, pasaranse as peliculas A quimera de
ouro (día 6 as 18:00h e día 7 as
20,30), Luces da cid.ad.e (días 6
e 8 as 20 h .) e Candilejas (días
7 e 8 as 18 h .).

A linterna vermella
Dirixida por Zhang Yímou e baseada na novela de Su Tong. Pása e as 20,15h na sá do Centro
Galego das Artes da Imaxe
(CGAI), rua Duran Loriga 10,
baixo. Ambientada no norte da
China, trata dunha rapaza que
trata morte do seu pai non

Festival de cine organizado polo
Concello de Santiago. As películas
pasáranse no Teatro Principal en
versíon orixinal con catro sesións
diarias as 17,30, 20, 22,15 e 00,30
h. Por esta orde o día 5 poderanse ver as peliculas Martha e máis
eu, O liquidador, Amor a unha
extraña e Oito e medio; o dia 6
poñen Intervista, A misa rematou, Verso sera e Un lugar no
mundo; o .dia 7 podense ver
Hard days, hard nights (Dias e
noites difíceis); Martha e máis
eu, Scorchers, e V~ sera. Para Domingo teñen Amor a unha
extraña, Toto o heroi, O liquidador e O filósofo; Luns 9, A
misa rematou, Un lugar no
mundo, A tarefa e O niño de
Adán; Martes Scorchers, Un parauguas para tres, Hard days,
hard nights; e Bailando na escuridade. Mércores 11 han proxectar Non te cortes un pelo, O
filósofo, Et la Lum.iere fuit e
Amor a unha extraña.+

Actos
conferéncia de Ramón
Varela co título Celulosas e Bosque autóctono. Os días 14 e 15 se
ofrecerá un Cursiño de
iniciación á ornitoloxia
por parte de Información
Cal-3 e o Venres 20 as
20:30 péchase o ciclo con
Xosé Antón Rodríguez
López que falará das
Enerxias limpas.

O director de cine galego, Chano Piñeiro.

Mamasunción
O día 12, xoves, no pub QSL da
rua Canceleiro de Vigo proxectarase a película Mamasunción,
de Charro Piñeiro, apresentanda
polo próprio dir ctor.

Tema da No a Época
Ciclo de me as redonda no
Centro Cultural Caixavigo. A
primeira é o día 6 a 20h do erán, obor do Integrismo no
mundo árabe, participan Teresa Aranguren, Tahar Majdoub,
Pedro Martínez Montávez e Jorge Dezcallar. Odia 13 a mesma
hora celebrarase outra co tema
Un mundo sen Leste con
antiago Carrillo , Tadeusz
Twinski, Vicent Parral e Miguel
Urbano Rodrigues.

Ecoloxia e Meio Natural
O grupo ecoloxista XEA organiza unha serie de conferéncias ria
Casa da Cultura de Redondela.
O Venres 6 as 20,30 h. Alfredo
López abre o ciclo coa leución
Mamíferos nas costas galegas,
o día 13 as 20,30 h. terá lugar a

II Xornadas
de meio mariño e
acuicultura
Son 10 charlas sobre cultivos e patoloxías de distintas
especies. Realizanse na sá de
conferencias de O Castro (O
Castro. Sada), empezan ás 7 do
serán e van desde o 5 de Novembro até o 4 de Febreiro.

Magosto Popular
O día 7 terá lugar na Carballeira
de an Xusto o Terceiro Magosto popular, orgaizado pola
Asociación de Viciños A Cividade e a Xunta Xestora para a
defensa da Carballeira, continuando coa loita por reclamar a
carballeira e o Monte de Lixó
para os viciños.

VII Asamblea
Encrucillada
..
Baixo o tema 1993 Galiciana
procura do camiño, os días 6
e 7 no colexio La Calle (San Roque, 6), Santiago; terá lugar esta
asamblea con conferéncias de
Xosé L. Barreiro Rivas , Andrés,
Manuel Díaz y Díaz e unha mesa redonda na que participan
Uxio Romero Pose, Xosé Chao
Rego e Miguel Wirtz. +

NTA
u
~

Outono
Fotográfico
Do 2 ao 14 inclue entre
outras as exposicións
Allariz na prensa (Colectiva), na sá A fábrica
de Allariz; Paisaxes de
Manuel Sendón no Casino do Barco de Valdeorras; A peza e a sua imaxe de Fernando del Rio
no Museo Arqueoloxico
de Ourense; Venus plastik de Joaquín Cabezas
Rectoret na Casa da Cultura de Verín; Retratos
(Colectiva) na sá de exposicións de Cambre; 30 estampas valdeorresas de
Gustavo Docampo na
Casa da Cultura do Barco;
Exipto de Alberto Porres no Salón do Concello de Carballiño; Chaves,
sentir e gardar de J.B.
César no Studio-34; O liño, tradición en S. Miguel de Vidueira de Carlos García Hervella nas
Aulas de Cultura de Caixa
Galicia en Celanova; Fondos fotográficos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense: un intento de recuperación
no Liceo Recreo Ourensán; Clorofilias de Xosé
Mosquera na Escola Julio
Martins en Chaves e Galegos, as mans de América da Editorial Nigra no
edificio de Servicios Sociais de Celanova.

Flota 1702. Ria de Vigo, extracción de pezas de madeira a principios do século.

de 15 autores ou colectivos
latinoamericanos que apresentan en branco e negro
e cores visións do seu país;
na mostra hai tamén visións de Vigo ( Vigovisións)
dos fotógrafos Allan Sekula, John Davies, Lany Fink,
Xulio Correa e Graciela
Iturbide e un apartado espe.cial para a obra de Loureiro e Vari Caramés (produto de duas bolsas de investigación para fotógrafos
galegas). O Centro Cultural
Caixavigo acolle o Arquivo Ksado e a Sala Nueva,
obra deJack Delano.

Fotoxornalismo
Até o 9 na Casa da Cultura de Monforte Fotoxornalismo na comarca de
Monforte de Lemos.
Xornalistas cunha cámara-1 de Jorge Casanova, Benigno Lazare e
Carlos Cortés e durante
Novembro na A.C . Au riense llar-Nail de Xosé
Lois Vazquez.

V Fotobienal
de Vigo
Durante todo Novembro,
de 11 a 21:30h (de 11 a
14h e de 17 a 21,30h Sábados e festivos). A exposi~
ción esta repartida en tres
sás distintas. A Casa das
Artes na que se atopan
duas séries de Susan Meiselas: unha sobre Nicarágua e outra da emigración
clandestina pola fronteira
de Tijuana; obras de máis

Frotas das Indias
Na segunda planta da Casa
das Artes de Vigo. As roitas
por mar para as Indias deixaron a memória da tecnoloxia naval, o comércio e
os novos froitos e metais.
A exposición de Vigo fai ·
unha viaxe polas naves, os
asteleiros, as técnicas de
navegación e os pécios
(restos de barcos fundidos)
máis importantes da rota
de América, agás o de
Ra.nde, que só recebe unha
breve mención.

A Costa da Morte
Até o dia 13 na Casa da
Cultura de Oleiros, Casa
Charry, de 7 a 9 no serán
(Domingos e festivos pechado). Exposición O fin
da Finisterra. Viaxe a
Costa da Marte con fotografías de Xurxo Lobato
e textos de C.A. Molina.

Pax1nas coordenadas por:
IAGO LUCA

Xosé L. Vazquez
"Vilaseco"
No Ateneo Sta. Cecilia de
Marin (r/Caracol 36), até o
dia 9, de 11 a 1 pola mañá e de 7 a 9 no serán
(Sábados pechado).

Carlos Maside
Mostra antolóxica no Auditó r i o de Galícia, en
Compostela. Máis de 250
obras correspondentes
ao periodo 1924-1958 e
que se artellan en cinco
apartados: pintura, obra
gráfica, debuxos, deseño
industrial e bosquexos
para murais e vidreiras.
Completa a exposición
unha selección de obxectos persoais do artista ,
como libros, cartas ou fotografías.

Ana Maria
Raposo

Lepina de Vigo.

Pintores
Latinoamericanos
Na Aula Culta de Caixa
Galicia en Santiago , a
mostra Descubriendo un
mundo.

AlénMar
A creatividade galega no
Novo Mundo , obras de
38 artistas galegas/ as nas
novas salas habilitadas
no Mosteiro de San Martiño Piná1io, en Compostela .

Marlborough
Traballos sobre papel na
mostra Cinco artistas de
Marlborough, na Galería
Trinta de Compostela; con
obras de Jorge Castillo ,
Luís Gordillo, Manolo Valdés, Juan Genovés e Lucio Muñoz.

Expón na sá Os Peiraos
(Pza Constitución) de Vigo até o dia 11 .d e 18 a 22
h. (12 a 14 h os festivos).

Pintura na Galeria Museum do Ferrol.

Blanca López

Pilar Seoane

Obras na sá do Banco Bilbao Vizcaia, en Vigo, de
19,30 a 21 ,30.

V. Silva Barros
Obras do pintor portugúes na Sala de Arte Caixavigo, até o dia 8 .

Luís Lugón
Obras na Galería Bacelos
de Vigo.

Fernando Casás
Esculturas na Galeria Abel

Elena López

No pub Pepa a Loba en
Santiago, de 9,30 a 14,30h
pola mañá e a partir das
19,30h no serán. Expón as
fotografias froito das suas
viaxes por varios. paises
latinoamericanos, co título
Anacos de America.

Antonio Táboas
Moure
Desde o dia 9 ao 22, exposición de pintura, Paisajes, na sá de arte Caixavigo. t

Música
Les Violons
duRoy
Concerto o día 6 ás 21h no Auditório de Galícia de Santiago de
Compostela, baixo a dirección
de Bernard Labadie. Interpretarán obras de Albinoni, Vivaldi,
Mozart, Devienne e Dvorak.

I Musid de Montreal
No mesmo auditório á mesma
hora pero o día 9, concerto de 1
Musid de Montreal dirixido
por Yuli Turovsky, que interpretará obras de Schoenberg,
Bloch, Hetu e Tchaikovsky. +

Wolfgang Amadeus Mozart.
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Primeira exposición antolóxica do pintor de Pontecesures aberta en Santiago

TRES EN RAIA

A vontade criadora
de Carlos Maside
• VITOR MIGUEZ

D

entro do ciclo de
exposicións artísticas que
o Auditório de Galiza ven
apresentando ao público, o
pasado dia 24 abreuse outra que,
dedicada á figura de Carlos
Maside, quer amostrar unha imaxe
de conxunto do pintor de
Pontecesures. A exposición pasa
por ser unha das máis importantes
dentro da recente história do pazo
de congresos. Está aberta até o
. 20 de Decembro.
A exposición consta de 258 obras, coor. denadas por Cecília Pereira, que pertencen a institucións, coleccionistas privados,
coleccións públicas ou museus (Pontevedra, Castrelos ou o próprio de Carlos Maside). Entre as obras ausentes hai cadros relevantes como "A Festa" (sito no Centro
Galega de Buenos Aires) ou
"A Xaula" (Museo Nacional
Argentino).

xa célebre de Castelao) conectan a Maside outravolta co seu tempo, como amigo
dos seus e como ca-partícipe ou herdeiro
da sua liña ideolóxica e ás veces política,
como se ve na restra de referéncias a
membros da xeración Nós. Oeste xeito
esta parte da exposición resulta máis que
agradecida pala sua beleza e sobretodo
polo incesante bombardeo afectivo que o
autor acacia transmitir através tan só
dunhas .poucas liñas e uns pequenos tracexados.
Merece especial significación o feito de os
organizadores da mostra teren a ben participar dun carácter criativo que actualizase de facto a obra de Maside; tal cometido
acádase através da construción dun dos
vários proxectos de vidreirqs que o artista
elaborou ao longo da sua vida. A reconstrución do proxecto vidreiral da "Primaveira" realizada no taller de José Luís Tejedor este mesmo ano, constitue un excepcional complemento aes bocetos apresentados na sala e é un dos principais pontos
de atracción.

O conxunto das obras cóm- ,
prende · unha ampla gama de ·
estilos: debuxos, deseño publicitário, obra gráfica, bocetos para mural e vidreira e
pinturas constituen unha
amálgama de manifestacións
artísticas que segundo os organizadores non só pretenden
amostrar as múltiples caras ·
da obra masideana, senón
que tamén aspiran a transmitir
unha imaxe do autor máis extensa e polo tanto máis humana e persoal.

Os debuxos e a obra gráfica permiten o
adentramento nunha perspectiva ideolóxico-afectiva moi ben destacada na primeira
parte da exposición. Nela é posíbel achegarnos a numerosas viñetas publicadas
sobretodo ao longo da década dos trinta
en diversas revistas e xornais. Nas colaboracions xornalísticas asistimos a unha fervenza ideolóxica fundamentalmente volcada en contra do militarismo contemporáneo e marcadamente contraposta aos rexi mes fascistas agromantes. Son viñetas
que reflecten gran influéncia do expresionismo alemán e que coordenan unha
construción lineal tan dinámica e punzante
como a temática á que esta adoita a aludir.

pación na arte galega resultou decisiva no
movimento de renovación plástica do segundo tércio do XX, senda considerado
por alguns especialistas como o verdadeiro líder da mesma(1J e como o auténtico
inspirador doutros mestres máis novas como foi o caso de Colmeiro.
Mais alén do estrictamente artístico a sua
personalidade abriuse a numerosas influéncias que marcan a sua obra, dirixíndoa en ocasións a enfoques cáseque militantes ben salientados nas suas colaboracións xornalísticas. Mais por riba destas, a
obra masideana refléctenos unha aguda
vivéncia do elemento popular galega; tendéncia que compre encadrar no que alguns especialistas denominaron como un
rexurdir do nacionalismo artístico e que
motivou valoracións variopintas(2J.
Pero no que todos coinciden é que na sua
obra o tópico do "encentro entre a tradición e a modernidade" pasa a ser aogma
de fe; neste senso el mesmo dicia: "pouco
fundamento ten pintar na Galiza imitando
o que se fai en París, pois o
que ali é reflexo dunha realidade cultural e ambiental aqui
non deixaria de ·ser estéril mimetismo. A única forma de facer como eles tan é reflectir
tal e como eles reflecten a realidad e cultural e ambiental
que nos é própria"(3J.
Como o dixo fíxoo. As máis
diversas influéncias -cubismo, expresionismo ...- evitan
a imaxe abstracta como realidade independente , promulgando unha convivéncia cun
realismo que no seu caso
sempre estará vinculado á realidade das clases populares
galegas. Na sua ilustrativa correspondéncia con Luís Seoane, o pintor de Pontecesures
declárase un apaixonado
amante da árbore, a besta, o
mar, o home ou a luz.

Baixo a nasa óptica, isto acadouse através de catro vieiros
principais. Un deles pasa pala
obra de deseño publicitário e
industrial (en boa parte inspirada polo debuxante vigués Federico Ribas), e que é a primei ra vez que se expón. A
contemplación destes deseños
non só colmará esta aspiración, senón que introduce ao
visitante na realidade da pri- .
meira ·industrialización viguesa
através de contínuas referéncias ao daquela puxante mundo da pesca e da conserva.

Colaborador en prensa

Un burato

Esta rápida perspectiva da producción e
da personalidade do autor ten os seus alicerces nos "gouaches", aguarelas e óleos
das máis diversas etapas artísticas de Maside. Desde unha primeira etapa marcada
palas tendéncias xeoniétricas podemos
ollar a derivación da temática, cáseque
sempre popular, a formas mais compactas
e monumentais (tan ben representadas
nesa exaltación da femineidade que constitue a sua "muller sentada") que sen perder nunca destellos de luz ou a frecuente
utilización dos planos desemboca nunha
última etapa que retorna a un xeometrismo
que rexe consecucións pretéritas.

'A arte non é un xogo'
A figura de Carlos Maside (1897-1957) é
desbordante en todos os aspectos. Nomáis· imediato de cara a nós a sua partid-

•

Neste senso Maside non dei xou de ser crítico con certos
sectores da vanguarda parisina (vanguarda que tivo a
oportunidade de coñecer in
sh'u durante dous anos) o cal
é garantía de independéncia
nun momento no que o desenrolo do vanguardismo gozaba do parabén de certas élites. Mais para o de Ponteces u res "os problemas puramente pictóricos non son un
fin en si mesmos, senon un
' meio, unha linguaxe para ser
comprendida polos homes e non por unha
mi noria subtil e esperantista"(4}.
Asi pois, vida e pavo, arte e comunicación
son constantes dunha produción volcada
cara a alma; manifestado nunha frase que
non cansaba de repeter: "... basta xa de xerras e guitarras, a arte non é un xogo!. .." •
(1) Afirmación de Mª LUISA SOBRINO no seu artigo
"Maside"; in Gran Encic/opédia Gallega.
(2) Ainda que VALERIANO BOZAL considera necesá~
rio matizar este modelo, comenta: "o cosmopolitismo e a ruptura son eixos fundamentais da modernidade que a arte de vangarda proclama, pero a
afirmación de nacionalismo parece cegar as suas
posibilidades". In VV.AA.; Carlos Maside; Auditório
de Galicia, 1992.
(3) In RAMON PtÑEIRO; 50 debuxos de C. Maside;
Galaxia, Vigo, 1959.
(4) In VV.AA.; Luís Seoane, textos inéditos; Universidade de Santiago, 1991 .
·

de realidade
• XOSÉ A. GACIÑO

T

ropecei coa retransmisión no
varrido a distáncia por unha
programación televisiva, a do Sábado
pasado, variadamente desalentadora.
Non lembraba moi ben o reparto daquela superprodución institucional titulada "Prémios Príncipe de Asturias" e
pareime por mera curiosidade profisional. Contemplei con certa ternura ao
vello arabista García Gómez perdido
na retórica arcaica dos agradecimen tos convencionais. Enganchoume a
enerxia doutro vello, Nelson Mandela,
nada convencional , que nos recordaba
a todós que a desigualdade ainda existe -e de que maneira- e que a solidariedade segue a ser unha necesidade contra a inxustiza: que pena que os
elefantes de Aníbal se esgotasen antes de chegar a Roma (quizá Mandela
non necesitaba ir tan lonxe, no tempo
e no espazo, para buscar referéncias
históricas antiimperialistas: hai trinta
anos morria asesinado Patrício Lumumba no mesmo corazón da África).
Coa intervención de Liz Taylor, desbordoume a emoción. Supoño que o seu
encanto de actriz madura, con certo ar
canalla pero cunha cálida e doce voz,
contribuía á sedución colectiva, pero
resultaba especialmente estremecedor
escoitar, naque! solene cenário, diante
e xente elegante e estabelecida, os
seus rotundos alegatos contra os prexuízos e a violéncia con que se discrimina aos enfermos da S 1DA, e as su as
chamadas urxentes á distribución de
condóns e xeringas desbotábeis, pasando por riba de sermóns moralistas,
pondo de manifesto a hipocresía dos
que aproveitan o terror ao contáxio
mortal para imperen as suas obsesións represivas e puritanas.
Por unha vez , a realidade conseguí a
abrir un burato de claridade no cartón pedra dunha cerimónia oficial.+

VoLVER AO REG·o

'B

ayer forma parte desa grea
de políticos do PSOE que
aproveitaron o seu paso polo poder
para gavear a un mundo -coches con
chafar, vivendas de luxo, restaurantes
de cinco garfas, visas ouro, clubes exclusivistas- no que só permanecen
grácias á utilización interesada que fan
dos coñecimentos e contactos aos que
acederon en función dos seus cargos
públicos".
Non se pode estar de acordo con esta
opinión editorial de ~/ Mundo, tan comun hoxe, porque parece lexitimar as
grandes riquezas que non pasan polos
cargos públicos. Coma se as fortunas
privadas -a de Perot, por exemplonon se tiveran acumulado grácias á
compracéncia e o favor dos governos. •

