----------•PNc•J•][{•i1·1B1•i#M·Wf·j -~----------------N-2
Cunha produción anual de 190 mil toneladas Galiza é a
Ana Gandón:
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PSG-EG e BNG
sempre tiveron
posturas
distintas'
1

primeira productora mundial do mexilón

A sexta indústria do país
Co emprego, directo e indirecto, de 14.000 persoas, unha facturación de máis 15.000 millóns e o 50%
da produción mundial saindo das rias galegas, a indústria do mexilón é un exemplo de economia
autocentrada. A fraxilidade da demanda por factores biolóxicos ou de contaminación, unha
comercialización non abando diversificada, e a necesidade de aunar máis esforzos entre productores,
depuradores e conserveiros, son algunhas asignaturas por resolver da sexta indústria do país.

Concelleira en Vigo polo
PSG-EG, Ana Gandón é unha
das referéncias do novo proxecto, Unidade Galega, que
celebrará a sua asamblea fundacional o vindeiro 6 de Marzo. Mália ter defendido o
achegamento ao BNG, hoxe
considera que foi un erro e
que as duas organizacións teñen proxectos distintos. Ainda
que o tempo xoga en contra
da nova formación , segundo
recoñece, coida que seria pior
irse para casa e deixarlle o
campo libre ao PP e o PSOE,
"as duas organizacións que
poden voltar a arrasar, se non
o remediamos". (Páx. 14-15)

Rafael Chacón
e Manuel
Rodríguez: 1 Non
se pode mudar
a normativa
todos os dias
como fai o ILG'
Rafael Chacón Calvar e Manuel Rodríguez Alonso son
autores do primeiro Diccionári o Crítico de Dúbidas e
Erros publicado por Edicións
do Castro e apresentado recente mente por X. Alonso
Montero . No prólogo desta
obra fanse eco da incomodidade sentida por moitos escritores á hora de poñérense
a escreber ou traducir utilizando a norma do Instituto
da Lingua e a Real Academia. Asumindo esta norma,
os dous filólogos critican as
frecuentes contradicións e
mudanzas da autoridade normativizadora. (Páx. 24-25)
Despois da ordenación do sector contabilízan~ 3.200 bateas, a maioria adicadas ao mexilón.

ANXO IGLESIAS
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galaxia

ESTADO DA AUTONOMIA

Todos os grupos, agás o PP, afirman qÚe a
economia galega está pior que hai dez anos
O debate do Estado da Autonomía celebrado esta semana
tiña a particularidade de ser tamén o do final da lexislatura
do governo Fraga. Esta vez o
Presidente non tentou desviar
a intención con propostas máis
ou menos novidosas , como a
autodefinición ou a administración única, pero tamén fuxiu
da realídade. Tentouna acochar detrás dunha ringleira de
cifras, mais, como lle criticaría
a oposición, o seu discurso estivo valeiro de contidos pol íticos e de centrarse na actual
realidade do país.
(Páx. 5)
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Antol in Sánchez Presedo apenas se tivo protagonismo no debate.
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Despois de 4 7 anos
que se instalara na Ria
de Arousa a primeira
batea, até a realidade
das 3.242 actuais, a
indústria do mexilón
tense consolidado
como a sexta de
Galiza en facturación e
emprego inducido,
xerando ao seu redor
unha mesta estrutura
de pequenas fábricas
que van desde os
estaleiros de ribeira, as
fábricas de rede ou
poliéster ou a
transformación de
cuncha en abono.
A mellara na
comercialización e na
coordenación de
esforzos entre
depuradoras, .
conserveiros e
productores pode ser a
pedra de toque que
axude a entrar noutros
mercados cu n
mei rande valor
engadido e unha
mellar posición
comercial.

1

1
1
1

L. .

A selección do mexilón realízase na própria batea antes de ir ás depuradoras.

ANXO IGLESIAS

Coordenar aos produtores, depuradores e conserveiros e
mellorar a comercialización asignaturas pendentes

O mexilón xera 15.000 millóns anuais de
facturación, mesmo sen ter afianzado os
seus sistemas de.comercialización
HORÁCIO VIXANDE-XAN CARBALLA

O perfil recortado dos 1720 quilómetros de costa de Galiza
agacha na granxa natural das
rias un verdadeiro filón de riqueza que desde 1946, cando se
instalaron na Arousa as primeiras bateas, ven servindo de traballo estábel a máis de 14.000
persoas. As bateas forman xa
parte inseparábel da paisaxe
das rias, e unha concentración
tan masiva destes viveiros flotantes apenas se coñece polo
mundo adiante. Uns turistas peruanos que viñan aos partidos
do Mundial de Fútbol perguntaban ao chegar ás bocas da ria
"E que son esas pequenas plataformas petrolíferas?".
Desde 1986 inténtase a reordenación dun sector que, mercé a
un cultivo intensivo provocara un
descenso de calidade do mexilón
e a preséncia dun certo degrau
de furtivismo. Nas condicións actuais aprodución está optimizada
ao máximo, en función das características biolóxicas das rias.
As bateas ou viveiros flotantes
serven para o crecimento e engorde de mexilón, ostra e vieira,
con adicación fundamental ao
primeiro dos bivalvos, cuxa semente é doada de topar aboian-

do no mar ou fixada nas rochas.
O proceso de reordenación serviu para determinar o límite de

bateas, o volume e lonxitude de
cordas en cada unha, e a situación do próprio viveiro flotante.

Na actualidade a limitación impón un máximo de unha corda
por metro cadrado e unha lonxi-

Se as pezas desencordadas e clasificadas non van imediatamente a porto déitanse na beira da batea.

tude de 12 metros por corda. A
cobiza chegara a fixar o doble
de cordas e ~nha lonxitude mesmo de 30 metros, que empobrecia o mexilón, desviaba correntes e deterior1ba as expectativas do sector. Na actualidade e
despois de cinco anos dun complexo proceso administrativo, na
Ria de Arousa (a de meirande
densidade de bateas) apenas
queda por completar a ordenal)ión do polígono de Vilagarcia e
o do Grave, os máis conflitivos,
e Cambados; na Ria de Vigo a
área de Redondela e un sector
do distrito de Cangas e na Ria
de Sada só resta o traslado en
Lorbé das bateas ao seu fondeo
definitivo, retrasado pola maré
negra do Aegean Sea.
(Pasa á páxina seguinte)

A forza
da organización de
produtores impide
un excesivo abalar
dos prezos.
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Xantar costeiro

i

Meditación sobre

de grande poder nutritivo
"Na Bretaña, onde son moi devecidos dos mexilóns -indica Alvaro Cunqueiro no libro A cociña
galega-, cócenos cun bouquet
de herbas e un vasiño de vinagre, e non os salgan, senón que
lles botan un pouco de pementa.
En Paris, póñenos gratinados,
pero as máis das receitas que
corren na Franza son bretonas,
os mexilóns á Saint-Malo, que
levan crema fresca; o gratin de
mexilóns do Penthievre, ou a
como chaman en bretón "Glasgwer", que non sei o que quere
dicir, pero que leva herbas e xema de ovo. En Catalunya son
moi apreciados, e moitas veces,
no Levante, van aos arroces e
ás sopas de peixe. Eu nas sopas de peixe non os meto".
O emprego do mexilón na coci ña galega rexístase unicamente nos pontos costeiros

onde é cultivado ou extraido. A
diferéncia do polbo ou outras
clases de mariscos, no interior
do país ignórase esta clase de
moluscos que mesmo non gozan dos aprécio dos consumidores destas áreas.
Contodo, a cociña tradicional
ten incorporado este elemento
na sua receitas, e ten elaborado un feixe de pratos basados
neste bivalvo.

son maioritariamente polisaturados, de eficácia para previr
enfermidades coronárias. Conteñen ferro, magnésio e cinc e
as vitaminas aparecen en concentracións moi estimábeis.
Ademais das tradicionais receitas de mexilóns ao natural,
ao vapor ou en escabeche,
Cunqueiro recolle no seu libro
várias formas populares de
preparalos, algunhas delas de
grande elaboración.

É discutíbel, segundo afirman
alguns especialistas, que o nível de iodo contido no mexilón
sexa un arma eficaz para combater o bócio endémico no interior do país, pero o seu alto valor nutritivo convérteo rJUn prato de gran calidade. E alto o
contido de proteinas, e baixo o
nível de hidratos de carbono e
lípidos. Estes últimos ademais

Hai ensaladas de patacas con
mexilóns e mexilóns con salpicón, en escabeche ao estilo picadillo, na sua concha con bechamel ou encapotados, á mariñeira, guisados con tomate e
pemento, guisados ou en concha de vieira. Tamén cabe a
posibilidade de facelos con
arroz ou en empanada.•

L---------------------------------------------------------------------------~
{Ven de páxina anterior)

A propriedade das bateas é
maioritariamente familiar e un
70% dos produtores, através de
diferentes asociacións e cooperativas, reúnense na OPMAR, que
xestiona a facturación e garante
cun complexo sistema de avais a
xestión da primeira venda, dirixida a depuradoras e conserveiras.

Do cultivo de mexilón nas rias dependen catorce mil postas de
traballo. O balance de movimento comercial en portas
pequenos ou os índices de produción mundial de mexilón
colocan no sexto posta das indústrias do país ao sector. Nos
últimos cincuenta anos, a privilexiada bioloxia das rias foi o
espazo vizoso no que madureceu unha complexa e eficiente
tecnoloxia de explotación do meio natural. A beiramar deixa de
ser só un lugar para a captura e nela ábrese o conceito do
cultivo, da produtividade controlada e da capacidade de
rexeneración alimentícia do próprio mar.
Todos os elementos que podan incidir no futuro desta riqueza
deben ser de atención especial. Interesa a defensa das Rias
fronte ao vertido de resíduos urbanos e industriais sen tratar. A
instalación de celulosas en Pontevedra, imposta manu militari,
mobilizou en pleno franquismo, aos mariscadores que
desconfiaban das promesas liberadoras do progreso. O tempo
non tardou en evidenciar que levaban toda a razón do mundo
porque se perderon máis pastos de traballo dos que nunca criou
o novo mitoloxema fabril imposto por baionetas.
O mexilón, e os outros cultivos de ria, como exemplo de economia
integrada, sofren subtilmente, ademais da agresión directa nestes dias as extraccións de area nos lombos do Ulla-, a
fraxilidade dun consumo
especialmente sensíbel ás información
sobre marés vermellas ou calquer
outra catástrofe no mar.
O Plano de Ordenación Pesqueira da
Xunta contempla un melloramento do
sector mexiloeiro, na fase extractiva,
a meio de agrupar várias bateas en
cooperativas, o que disminuiria
custes e permitiría, por exemplo
aproveitar mellar as axudas en
financiación de barcos auxiliares. Ao
pé desta modernización a situación
do sector mexiloeiro ten os seus
pontos febles nunha cativa
coordenación entre as tres fases
anteriores ao detallista. Procurar
novos xeitos de apresentar o produto,
popularizar máis un consumo por
veces voluble e dependente dunha
cultura gastronómica que tarda
moitos anos en sedimentar, e
mellorar a diversificación das
presentacións, que co cuase
monopólio da metade da produción
mundial, debe traer novas saidas nos
mercados continentais.

Gañar mercados
Todas as semanas saen cara
Barcelona 200.000 kg . de mexilón fresco , e un gran mercado
para o bivalvo galego atópase no
Levante, Madrid e Bilbao. Bélxica
é o país do mundo cun meirande
consumo, e na liña de apoio ao
producto a meados do vindeiro
Marzo visitará Galiza unha representación de maioristas belgas.
Segundo a Conselleria de Pesca, unha das liñas de apoio ao
sector foi en apoio á preséncia
comercial. Segundo esa fonte na
promoción investíronse nos catro
últimos anos 200 millóns nunha
campaña e corresponderíanlle
25 millóns na parte alícuota da
publicidade dos "Productos Galegos de Calidade". Nas contas
institucionais, contabilízanse perta de 900 millóns para financiar a
reordenación e a modernización
do aparello productivo, ademais
de incentivar a preséncia específica nas principais feiras de alimentación de Europa.
Segundo as fontes consultadas
a penetración no mercado depende especialmente da diversificación da presentación comercial do mexilón. Un 50% da producción actual vai para consumo en fresco e a outra metade
para distintas elaboracións. Diversos organismos de investigación (ligados á Universidade ou
ao CSIC), teñen departamentos
de tecnoloxia de alimentación,
que en todo caso están pendentes das demandas do sector, no
que entran paseniño as innovacións no producto final, que aumentan o valor engadido e as
posibilidades económicas.

O ciscallo producido no traballo de vlveiro recóllese e armacénase en silos de tratamento de resíduos.

As lamas dos fondos das bateas
úsanse para recuperación da fertilidade
en zonas de grandes movimentos
de terras e perda da capa fértil.
polin de lanzamento neste organismo. Contado, e relacionado
con esta posibilidade, están en
vixéncia dous decretos ainda
non rodados abando. Un sobre
descarga e primeira venda e un
segundo sobre comercialización
dos produtos de pesca e acuicultura, que normativiza tama-

ños, apresentación e certificación de orixe entre outras cousas. Desa maneira, e en todo
momento, o consumidor debe
saber a procedéncia das pezas
que merca nos supermercados
ou que solicita através das cartas dos restaurantes. O envase
(Pasa á páxina seguinte)

Sobre a indústria galega da
alimentación gravitan non só os
problemas de mellara de calidade e competitividade. Tamén
influe o retraso nunha adecuada e eficaz rede de transporte, no
que o tren e o avión, se pensamos. en centros alonxad,os ~os que
se debe chegar rapidamente, manifestan grandes carencias.
ANXO IGLESIAS

Este sector é hoxe un puntal económico do pais, ben que careza
do brillo de marca que dan os grandes orzamentos publicitários
a outras indústrias con menos emprego. Os meios de
comunicación dominantes inventaron para os ofícios da
beiramar a mitoloxia do atraso, e o prexuicio da tradición
anquilosada, da imposibilidade de derrubar unha ment.alidade
cinexética, insolidária. Hoxe condensamos nestas páxmas a
situación dun sector económico que, coas necesárias
correccións, serve de defensa aos recursos naturais; xenera
emprego, rendas e valor engadido a partir dun oficio que xa e~a
vello para a poboación galega cando Estrabón descobreu as nas
e non depende de tecnoloxia e materiais importados. Serve
amais de inductor de confiánza sobre as virtudes do ordeamento
intelixente da produción natural.
A Administración debera revisar os preconceitos milagristas
sobre os inventimentos procedentes das áreas ás que adoitamos
emigrar. O invento de KIO e o presidente da Confederación
Española de Empresários para As Pontes, estivo a piques de
meter no xulgado á Xunta. Compre unha explicación do
desprécio con que foron tratados desde o poder os que desde a
ria de Ares advertiron da aemaza que se cernía sobre a riqueza
da beiramar. Quen nun ano quer ser rico, ao meiodia afórcano.

Desde hai un ano funciona -proximamente validará os seus estatutos-, o Consello Regulador
~~J~~~ºU~~
do Mexilón, o primeiro relacioMADA 1ti1vrnc1~tE
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nado cos productos do mar. A ~ ~·,
normalización das presenta- ~
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Non é a primeira vez que o sector primário galega, desde
posicións febles, se estabelece con fortaleza na economía do
país. Eis o caso de Coren, que desenvolveu unha estrutura
produtiva e comercilizadora própria. O aforismo mercantilista
de que só poden medrar as economías saneadas,
financieiramente sólidas, demostrou ser falso nesta ocasión.
A paisaxe das rias, nas que hai emprego non embargado e
futuro, a partir de elementos rigorosamente autóctonos, debe
ser obxecto de meditación.•
ANOSA TERRA
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en sacos de malla, sen maiores
etiquetas, terá que ir formando
parte do pasado, pois xoga en
contra do prestíxio do sector.
As guerras de prezos tenden a
formar parte, cando menos na
primeira venda, do pasado, por
mor da forza económica adquirida por OPMAR, que impide picos de serra na cotización do
mercado. Apesar diso a volubilidade do mercado é importante e
sucesos como a contaminación
de petróleo de Decembro pasado ou as notícias sobre a incidéncia das marés vermellas, nótan se instantaneamente nas
vendas. Nos últimos anos teñen
mantido, en primeira venda, unha cotización que vai desde as
56 pequenas para o tamaño pequeno, 82 no mediano e 92 no
grande, con fluctuacións de 3 ou
catro pesetas.

conserveiros coincidindo con
momentos de excepción no ciclo natural do mar (as marés
vermellas), hoxe parece que a
importación é mínima.

Contaminación
Na actualidade hai un plano piloto para recoller en silos todo o
ciscallo no manexo das bateas,
que habitualmente deitábase no
mar. A responsabilidade da limpeza dos fondos por baixo das
bateas, pasou aos proprietários.

Dependendo das correntes acum úlanse lamas de cinco centímetros anuais, e están en experimentación diferentes usos para
recuperación da fertilidade en zonas de grandes movimentos de
terras e perda da capa fértil, como minas. Mesmo se fai un na
actualidade un estudo experimental en Rois. Na Arousa tamén funciona na actualidade unha fábrica de transformación da
cuncha do mexilón (carbonato
cálcico), en diferentes compostos
de abono mineral das terras. •

A indústria auxiliar do mexilón ocupa ao sector da madeira, redes e estaleiros. Un
total de 15.000 empregos por toda a beiramar.

r------------------------------------------------,
A batea, o desenvolvemento

dunha tecnoloxia· própria
Os primeiros intentos por criar
mexilóns na Galiza leváronse
a cabo mediante o sistema
francés de empalizadas, ringleiras de estacas aos que se
fixaban estes moluscos. Pero
xa nos corenta comezouse a
usar a batea, con lixeiras variacións sobre a actual.

O éxito do fondeo na ria de Vilagarcia levou a sua extensión
á de Vigo, no 49, e a outras
partes da Galiza no 54, dous
anos antes de se extender ás
zonas que hoxe se dedican a
este cultivo, ainda que daquela con menor intensidade.
A regulación dos cultivos de
viveiros de semente, esencial
para a consolidación da cria
de mexilón, foi regulada no
61, sentándose as bases dunha indústria que precisou dos
anos 60 e 70 para consolidarse como sector produtivo.

Se ben hai moi poucos anos
(ver A Nosa Terra nº 353) a importación de molusco de Nova
Zelanda ou Xapón, por parte de

Nos últimos tempos, sobre todo desde os 80, coa estrutura
produtiva do sector xa conso1idada, e co cupo de produción completo pola imposibilidade de explotar máis as rías,
o número de bateas non se
incrementa. As aproximadamente 3.200 fondeadas no
país consituen o límite na capacidade de produción.

Legalmente
imponse un
máximo de unha
corda por metro
cadrado e unha
lonxitude de 12
metros por corda.

Quedalle á investigación , á
elaboración e á comercialización, o labor de facer máis rendíbel este produto e de facerlle
gañar máis valor engadido.

Uxio Labarta, biólogo
Poño o pesco.zo
polo control de calidade do mexilón galego'
1

"Hai dous límites nos aspectos
acada prezos máis altos".
relacionados coa expansión do
mexilón: o biolóxico e o comerA disminución na venda de fresco
-constatatada nos últimos temcial, comenta Uxio Labarta, director do Instituto de lnvestiapos- é debida ao empobrecemencións Pesqueiras (CSIC). O nível
to da calidade que chega ao consumidor, por isto medra a venda
posíbel de produción está coma fábricas de transformación,
pletado en todas as rias. En canprincipalmente de conservas.
to ao límite comercial, antes de
sair a vender algo débese ter un
producto de calidade estandariA respeito da contaminación prozado. O aumento no número de
vocad a palas próprias bateas,
Labarta asegura que "non produbateas e a densidade de explocen auténtica contaminación, o
tación provocou unha redución
no seu tamaño e na sua carne.
que sucede é que concentran
A partir de ter un producto estánmatéria orgánica en determinadar e de calidade pódese pensar . das zonas da ria, xusto debaixo
en meterlle valor engadido".
de onde están fondeadas. lso
provoca unha alteración dos funA respeito da calidade que tiña
dos, pero non contaminación.
antes o mexilón galega, Labarta
Outra cuestión é a remineralizaasegura que antes "era de meción, que non está estudada e
llar calidade, foi o incremento no
que é precisa para a matéria ornúmero de bateas o que provogánica depositada nos fundos incou a baixa na bondade do procorporala á cadea trófica".
duto".
O efeito inverso, o dano que pro"Un exemplo claro é o de Bueu,
duce o meio sobre o mexilón,
onde as bateas teñen 350 corconcretamente as mareas vermellas, este biólogo asegura que
das en lugar de 500 como hai
no resto do país. O mexilón de
"en canto ao produto que sae ao
Bueu é de mellar calidade e
mercado, o Centro de Control de

Rápida extensión
polo país

Calidade de Sanidade Exterior
para a detección de toxinas ten
unha seguridade absoluta e seguramente sexa nomeado centro
de referéncia para a CE".
"O Centro de Control de Calidade Ambiental de Vilaxoán, que
controla a calidade das augas comenta Labarta-, aterece grande seguridade, é o mellar de Europa e probabelmente do mundo, a Uneso úsao como referéncia. En todo caso paño o pescozo polo control de calidade do
mexilón galega".
O gran desenvolvemento que
rexistra o sistema de control sanitário e das augas na Galiza
débese a que no ano 75 Alemaña devolveu várias partidas de
mexilóns que non superaron as
probas ás que foron sometidas
e foron consideradas non aptas
para o consumo humano.
A conmoción causada no sector
levou á administración a criar a
estrutura de control actualmente
existente, e que hoxe xestiona a
Xunta de Galiza.+

No ano 46 dez bateas, de 125
metros cadrados de emparrillado útil e unhas 400 cordas
de 5 metros de lonxitude foron instaladas no crebaondas
de Vilagarcia. A produción era
vendida en Barcelona. Eran
parrillas de madeira soportadas por un flotador en forma
de cubo. As cordas eran de
esparto e estaban alquitranadas.
O invento, en realidade un ensaio máis elaborado doutro
visto en Barcelona polo pioneiro Alfonso Ozores Saavedra, non conseguiu ser patentado , pero lago coñeceu un
proceso de evolución de estruturas e métodos de laboreo.
Os flotadores foron recubertos
de cemento e aumentou a sua
duración. As parrillas gañaron
en superfície e uns tirantes de
cabo metálico contribuían a
soportar a sua estrutura.
Co tempo ensaiáronse máis
mecanismos de flotación: metálicos ou con cascos de barcos xa en desuso, que a indústria do contrabando tamén empregou para agachar o tabaco.
As cordas, de esparto nos comezos, toron sustituidas palas
de nylon, e unha redeciña foi
incorporada para facilitar o
engorde das crias.

Hoxe o nível acadado na
construción destas viveros flotantes, mália non ter esgotado
as posibilidades de incorporar
anovacións tecnolóxicas, colocou o seu prezo nos cinco
ou seis millóns de pesetas.
Existen experiéncias con novas bateas mergulladas para
o cultivo por fóra das rias, pero o elevado custe de fabricación fai, polo de agora, inviábel a posibilidade de explotación mexiloeira da plataforma
continental .
A sofisticación nas labores de
cultivo e estración tamén provocou a criazón dunha indústria auxiliar fortemente mecanizada e autóctona que contribue á maior rendabilización
desta actividade produtiva.
Pero, se cadra, o aspecto
máis interesante relacionado
coas bateas é a produción . A
semente é pendurada dunhas
cordas, ás que é fixada mediante unha malla, é o encordado. Tras seis meses de estar na cordas, prodúcese o
desdobre, unha operación
que consiste no izado das
cordas para aliviar ao mexilón, xa crecido, do seu apiñamento. A colleita chega cando
hai uns 15 quilos de mexilón
por metro de corda. Por último, o obtido na colleita é clasificado por tamaños.•
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ESTADO DA AUTONOMIA

A oposición puxo de manifesto
como todos os sectores económicos e sociais están pior ca antes

Fraga tentou ocultar a realidade da árbore
detrás dun bosco de cifras
• ALFONSO EIRÉ
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O debate do Estado da
Autonomía celebrado
esta semana tiña a
particu laridade de ser
tamén o do final da
lexislatura do governo
Fraga. Esta vez o
Presidente non tentou
desviar a intención con
propostas máis ou
menos novidosas,
como a autodefinición
ou a administración
única de anteriores
ocasións, pero tamén
fuxiu da realidade. Esta
vez tentouna acochar
detrás dunha ringleira
de cifras, mais, como
lle criticaria a
oposición , o seu
discurso estivo valeiro
de contidos políticos e
de centrarse na actual
realidade do país.
Ordenadores, leises, faxes, convénios, fotocopiadoras, axudas,
escaleiras , hospitais , campos
de golf, estradas .. . Fraga lribarne dedicouse a sementar cifras
sobre o país, tal presidente dun
Consello de Administración que
tenta xustificar unha xestión sen
dividendos positivos atosigando
aos accionistas con cifras. Pero
ainda así , ao comezo e ao final
foi claro : "Galiza está en crise e
até o final de 1995 non se vai
recuperar".

Neste sentido as consideracións
foron mínimas. Unha ególatra,
como corresponde á sua persoal idade: "o timón está en boas
mans". Fraga, o timonel, mostrouse seguro e triunfalista de levar a Galiza "cara a prosperidade", seguindo camiños tan esvaidos na carta política como a
"competividade, modernidade,
adecuación ... ", sempre que sopre axeitadamente o vento da
"solidariedade". Todo nun "estado forte, unha pátria indivisíbel e
nunha Europa na que nos integraron sen ter en canta os nasos
intereses, nun proceso beneficioso e irreversíbel". Apontou tamén na conta sua as arelas de
que o "desenvolvimento chegue
da solidariedade das rexións" e
dun "Governo central afín".

investimen.tos en estradas dos
que tanto segaban".

Xunta e Estado
Xosé Manuel Beiras (BNG) despois de analizar os distintos indicadores económicos sector por
sector, do que calificou de "década prodixiosa", e logo de
constatar como "todos os indicadores sinalan que a económia
vai para atrás", centrou o debate
nunha cuestión capital afirmando que "ou é perversa e perniciosa a autonomia para Galiza
ou é perverso e pernicioso o
que vostedes fixeron dela".
Xosé Manuel Beiras , seguindo
co seu fio argumental afirmou,
que na "maioria dos sectores con
problemas ten a Xunta competéncias, e se lle atribuen ao Estado a culpa do retroceso é que a
autonomia non serve para arranxar os problemas ao non podelo
impedir . Pero se o Estado é
quen ten que resolver os problemas, para que serve a autonomía?", perguntouse o portavoz
nacionalista. Beiras concluiu afirmando que "nestes dez anos
quedou demostrado que a autonomia non serve para arranxar
os principais problemas do país,
ainda que podia server para moito máis que para o que valeu".

Ademais, Galiza é unha "rexión
periférica" que sofre "unha política comunitária restrictiva para
cos nosos principais productos", e, mesmo "podemos desaparecer como ente económico próprio".
A solución para Fraga está nunha "política de infraestruturas
("que se fixo coa colaboración
do Estado") e de enerxia adecuadas". Xunto a estes logros
situou o fito da desaparición case total dos incéndios forestais
e como exemplo de racionalidade administrativa a que realizou
a Consellaria de Pesca.
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Sánchez Presedo (PSOE) tentou descalificar directamente a
~ Fraga lribarne.A primeira parte
O Turismo será o outro gran ei~
z do seu discurso dedicouna a
xo de desenvolvimento, segun< atacar a Fraga acusándoo de
do o Pres idente, tendo como
estar en contra das libertades e
Fraga pormenorizou os gastos en ordeadores e fotocopiadoras dalgunhas consepolo de atración capital os "camde representar "aos valores callarias.
pos de golf, aos que se opoñen
ducos, de non ter proxecto de
económicos e sociais empioraos de sempre, pero Galiza sairá
futuro e de tratar de perpetuar o
ron nestes últimos dez anos
'Galiza
está
adiante xunto coa pátria indivisípasado na Gal iza". O seu disnos que governa Galiza o PP".
bel que é España".
curso descalificador perdeu toen crise e até o
Os dados que barallaron foron
do o peso cando quixo apresenabraiantes: "o paro aumentou
final de 1995 non
tarse como alternativa e ficou
A própria autonomía
nun 35 por cento, o Producto
en representante de Madrid
en discusión
Interior Bruto descendeu con
Pero entre a primeira e a última
se vai recuperar"
máis unha vez. Ao analisar os
constatación sobre a crise, adurelación á CEE e a España;
distintos
sectores perdeuse en
biu o seu discurso cun arume
Os distintos grupos parlamentádescenderon os postas de tra(Fraga lribarne)
obviedades e en frases retóritriunfalista, sacado da eséncia
rios da oposición estiveron de
bailo da indústria, na pesca e
cas, algunhas afortunadas coinacabábel da boa vontade, de
acordo nunha cuestión trascenno agro; a renda baixou a resmo cando afirmou que os hosdental: "todos os indicadores
peito da española nun 5 por
história e de ánimo, mesturado
teleiros non viven das medallas
cento nestes últien doses que arre cendan a un futuro 'A Xunta ten competéncias na maioria dos sectores con problemas'.mos dez anos ,,
que lle dan aos vídeos de propróspero.
(Xosé Manuel Beiras).
Xosé Manuel B~i~
moción turística "senón dos visitantes e estes descenderon nos
ras chegou a caliúltimos tres anos". Nen sequer
ficar a crise na
A política
foi
capaz de medir o tempo da
que está imersa
de xestión
sua intervención e, mália a conGaliza como "a
sumir a metade máis do tempo
máis importante
sos parlamentários, de "levar ao
A fragáncia, puxérona
que lle correspondía, deixou un
deste século".
descrédito ao parlamento", e de
as porcentaxes: os intércio do seu hipotético prograter unha doble moral: "unha en
vestimentos aumentama sen expoñer.
Despois desta
Madrid e outra aqui".
ron nestes tres anos
coincidéncia cada
en todas as referénVázquez Portomeñe (PP) ten a
grupo xogaria o
Camilo Nogueira (PSG-EG)
cias que realizo u,
habilidade dos adv9gados de
seu papel no deaproveitou a ocasión para aprechegando en moitos
causas perdidas . E quen de
ba te . Sánchez
sentar o novo proxecto de Unicasos ao mil por cen.
darlle a volta aos argumentos e
Castiñeiras (CG)
d ade Galega "nunha Europa
Pero non existiu unha
de expor con toda naturalidade
criticoulle a Fraga
donde non hai unha ideoloxia
comparación horizonos intentos realios sofismas máis increíbeis.
global que poda detentar todo",
tal para poder calibrar
Nesta ocasión o seu esquelete
zados para que o
afirmando que xa el se adiantou
a própria realidade,
argumental foi: como a oposidebate non tras··
ás propostas que está a facer o
nen estiveron artellación non foi capaz de retrucar o
cendera, afirmanfrancés Michel Rocard para didos nun plano global
do tamén que a
discurso do Presidente, este foi
solver aos partidos socialistas,
que permitise albiscar
o correcto e correcta a sua políXunta non se poao tempo que retrucou a Fraga
o deseño da política
tica. Polo demais , repetiu os
d i a escudar "na
afirmando que "os únicos nacioen perspectiva. Nen
crise mundial e do
mesmos clichés de todas as
nalismos exacerbados son os
puxo a discusión coEstado". Acusou a
suas intervencións, entre os
dos estados que machacan, como e donde se gasque se atopa as descali ficaFraga de incumplir
mo no caso sérbio , a aquelas
tou, senón só o canto, ~
sistematicamente
cións ao BNG por marxista e
nacións que non teñen exérciestando ausente total-~
non só as promenacionalista , tomando , como
to". Precisou tamén que en Samente do discurso a~
neutras ocasións , documentos
sas eleitorais senidade existe un déficit de 20
filosofía poi ítica de~
nón os compromimil millóns de pesetas, "igual os
caducos. •
xestión .
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•O Tribunal
Superior falla
a favor
dos labregos
multados
cando as
tractoradas
A Sala do Contencionso
Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza está a
comezar a dictar senténcias
estimando o recurso apresentado
polos labregos que foran
multados pola realización de
tractoradas en Setembro do ano
90. "A Administración debería
ocuparse de defender os direitos
dos labregos deste país en lugar
de reprimirnospara defender os
intereses das multinacionais
europeas", aseguraba unha nota
do Sindicato Labrego Galega en
relación coas multas impostas
palas Xefaturas Provinciais de
Tránsito.•

• Os CAF gañaron
as eleicións á
Universidade
de Compostela
Os Comités Abertos de
Faculdade, de tendéncia
nacionalista, volveron a arrasar
nas eleicións dos estudantes ao
claustro da Universidade de
Compostela, obtendo 50 dos
125 alunos claustrais. Os
comícios celebráronse o pasado
Xoves, 18 de Febreiro.

A Asociación Profisional
de Arqueólogos
denunciou que o Plano
Especial do Casco
Histórico de Pontevedra
non recolle nengunha
ordenanza de Protección
do Património
Arqueolóxico, polo que
apresentou várias
alegacións ao Plano
Especial de Reforma
Interior e Conservación
Artística do Casco
Histórico e Catálogo de
Edificacións e
Elementos a Conservar.
As devanditas
alegacións contemplan
que se recollan
ordenanzas que
garantan a protección do
património arqueolóxico,
que sexa catalogado e
que o concello destine
dotacións dos
orzamentos para
excavación s.•
•Arco
Mediterráneo

deficiente estado das
instalacións dos centros de
ensino médio de Foz", e
solicitaron da Delegación
Provincial de Educación a
ampliación das instalacións
actualmente existentes, debido,
tamén, ao problema xerado no
presente curso por mor da falta
de espazo, "problema que se
agravará radicalmente no
vindeiro curso".•

• Manifestación
de emigrantes
contra o paro
A Federación de Sociedades

Galegas na Suíza chamou a
todos os galegas residentes
neste país a sumarse a unha
manifestación na que
participaron vários centos de
persoas na Praza Federal de
Berna o pasado Sábado, dia 20
de Febreiro.
Contra o desemprego e a
crise na Galiza. "Non ás
extorsións e á situación
aldraxante dos
desempregados, impidamos
que os empresários abusen da
crise, medidas ocupacionais
urxentes e unidade contra o
desmantelamento social" foron
as consignas máis berradas e
que moveron aos participantes
nesta manifestación.•

A Asociación Universitária
Galega de Estudantes (AUGE)
quedou en segundo lugar,
conseguindo 21 claustrais.
Unha forza como a UdegaMurga, pésie ás expectativas,
non acadou máis que 6 postos
no claustro.
A Udega-Murga era unha
coalición entre Unión de
Estudantes Galegos e
Movimmentoo Universitário
Revolucionário Galego que se
apresentaba como alternativa
aos CAF. Os independentes
conseguiron, separadamente,
29 pastos claustrais, e é o
segundo grupo mália non ter
unidade orgánica.

Felipe González recebeu
aos alcaldes das cidades
que forman a rede C-6:
Barcelona, Palma de
Mallorca, Valéncia,
Zaragoza, Toulouse e
Montpellier, constituída
no 91 co obxectivo de
desenvolver as
respetivas rexións, algo
semellante ao Arco
Atlántico. A C-6 tamén
foi potenciada polo
PSOE frente a Catalunya
Norte e Sul e as cidades
catalanas en mans de
CiU.t
• Un tribunal
de Muremberg
para ex lugoslávia

Por unanimidade de
todos os seus membros,
o Consello de
Seguridade da ONU
decidiu criar, o pasado
Luns 22, un tribunal
internacional que xulgue
aos responsábeis de
crimes de guerra
cometidos desde 1991
na ex lugoslávia. O
Consello de Seguridade
non decidiu como vai
facer para o tribunal ser
efectivo nen despexou
as dúbidas sobre a
posibilidade de acadar a
paz na rexión se alguns
líderes das partes en
conflito están acusados
destes crimes. •
• Marcha verde
galega a Madrid

XOÁN A. SOLER

O grupo gañador, CAF, xa
anunciou que apoiará a Ramón
Villares no reiterado universitário,
pero .adiantou que o seu apoio
será de carácter crítico.•

•O Plano
do Casco
Histórico de
Pontevedra non
protexe o
património
arqueolóxico

• Manifestación de xornalistas
pola liberdade de información
Uns cen xornalistas de Compostela participaron o Martes, dia 23,
nunha manifestación en protesta pala censura e en defensa da liberdade de información.

• Peden a
ampliación das
dotacións de
ensino médio
en Foz

Os xornalistas acusan a Franga e ao seu governo de praticar a censura informativa mediante a presión para modificar o contido da información. Os traballadores dos meios de comunicación participantes tiveron que expresar as suas queixas coa cara tapada para evitar represálias.Por outra banda, no acto corearon consignas alusivas
á limitación á liberdade de información como "córtannos os titulares,
córtannos os noticións e se nos descoidamos córtannos os collóns".

Galiza Nova e os CAE (Comités
Abertos de Estudantes)
véñense de queixar "polo

A manifestación tivo á Xunta e ao seu Presidente como principais
obxectivos das críticas , pero esqueceu solicitar as mesmas liberdades ás empresas xornalísticas. +
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Un milleiro de
agricultores galegas
pertencentes a Unións
Agrárias e a Xóvenes
Agricultores partiron o
pasado Luns 21 cara
Madrid para participar,
cos labregos doutras
partes do Estado, nunha
grande marcha en sinal
de protesta pola situación
do campo. Os
manifestantes solicitaron
medidas eficaces contra
a seca, unha lexislación
que garanta a profisión
agrária, financiación
axeitada para competir
na Europa, mellara das
estruturas agrárias e
defensa dos intereses
agrários locais
frente á CE. •

• O PP non ten apoio
dos rexionalistas

t

O Partido Andalucista, Unión Valenciana e
o Partido Aragonés Regionalista
anunciaron o seu rexeitamento á proposta
do líder do PP, José María Aznar, de facer
unha candidatura conxunta para o Senado
nos vindeiros comícios. •

• Alarma na Grande
Bretaña por dous
nenos asasinos
Un rapaz de dous anos foi presuntamente
asasinado por outros dous rapaces, estes
de dez anos, na cidade británica de
Liverpool. Os asasinos previamente
secuestraran ao neno nun local comercial á
vista de todo o público. O descobrimento
do suceso, grácias á presenza dunhas
cámaras de vixiláncia, provocou a
conmoción entre a sociedade británica .•

• Ampliación dos
contratos temporais
O pasado Luns o ministro de Traballo , Luis
Martínez Noval, anunciou que o governo
ampliará os contratos temporais. A medida,
de corte conxuntural e non
definitiva.consistirá no aumento na
duración dos contratos temporais, e terá
como obxectivo a diminución do paro.•

• Os Estados Unidos
abandoan
o liberalismo
económico
O programa de reforma económica
apresentadoporBill Clinton propugna a
elevación de impostas para as clases altas
e médias-altas , a redución dos gastos
militares e a supresión de gastos de altos
cargos da administración considerados
suntuosos. O aforro servirá, de
cumprírense os obxectivos, para reducir
odéficit público; mellorar o ensino , hoxe en
dia moi deteriorado e para estender a
sanidade a todos os cidadáns (o servizo
actual non cobre a 32 millóns de norteamericanos). Clinton incluiu entre os seus
obxectivos sobranceiros a criación de
emprego mediante a extensión das obras
públicas, recorrendo asi a un dos
mecanismos keynesianos que xa foran
utilizados en anteriores recesións.
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Os primeiros en queixarse polas medidas
do presidente demócrata foron os servizos
médicos privados e a indústria
farmacéutica. Os poderosos lobbies
relacionados coa produción de
armamentos non manifestaron ainda
nengunha protesta, se ben en dias pasados
apresentou a sua dimisión o xeneral Colin
Powell, famoso pola sua intervención na
Guerra do Golfo, e que estaba a cargo do
Alto Estado Maior.t
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•Marxistas
no governo brasileiro
A trostkista Luiza Erundina, ex alcaldesa de
Sao Paulo, é a nova ministra da
Administración Federal brasileira no
governo de ltamar Franco, lago da
destitución de Color de Mello como
Presidente, tras descobrirse irregularidades
na sua xestión. O ministro de traballo
tamén pertence á mesma tendéncia política
que Luiza Erudina. •
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ALIZA E M NO
NACIÓNS SEN ESTADO NA EUROPA
tinacionais. Ao pé dun capital financei ro preponderante encóntrase, por unha parte, un empresariado flamengo solidamente
organizado e, pala outra, unha
· patronal valona feble e dispersa,
moi ligada aos grandes grupos
franceses.

Osvalóns
acusan de
fascistas
aos
manifestantes
flamengos,
Outubro 1962.

A crise do Estado xa non está
pois alimentada, en senso estricto, pala cuestión nacional,
senón pala dificuldade de manter nunha estrutura unitária a
dous pavos que non foron endexamais consultados sobre a sua
vontade de viveren en comun.

Flandres e Valónia, no camiño de Chéquia e Eslováqµia

Bélxica convértese
pacificamente nun Estado federal
O pasado Sábado dia 6 de Febreiro, a maioria dos
dous tércios do Parlamento belga votou

º

afirmativamente o novo artículo 1 da Constitución que
fai do reino un Estado federal. Esta reforma
constitucional permitirá a flamengos e valóns,
bruxeleses e membros da pequena minoria
xermanófona conviver nun mesmo ente estatal,
mentres fica por definir, nun futuro aberto, a
posibilidade confedera! ou mesmo a independéncia das
duas nacións do espazo belga: Flandres e Valónia.
• FERNANDO CARBALLA

O Estado belga é unha criación
artificial da poténcias europeas.
Campo de batalla entre os grandes, este "pequeno país de fronteiras internas, caiu por accidente nun buraco da história", en
palabras do cantante Claude
Semal. A sua primeira vocación
foi a de zona tampón entre a
Franza pos-revolucionária e os
antigos reximes apoiados pola
Inglaterra. A tentativa de integra-

ción das províncias belgas nos
Países Baixos, a seguir da batalla de Waterloo, foi impedida pola revolución de 1830, que máis
que un levantamento nacional
era a manifestación da vaga revolucionária que se desencadeou no continente en 1848.
Non hai portanto nación belga
nen povo belga en canto que
produto histórico. E esta é a realidade que peta na porta a cada con máis insisténcia. Pudo

existir un certo espírito patriótico
na Iª Guerra mundial, arredor da
persoa do rei Alberto 1, e logo
na resisténcia anti-názi, en
1940-45. Pero nen nun caso
nen neutro desembocou nunha
consciéncia nacional duradeira.
Ao contrário, este movimento de
unidade incipiente levaba en si
próprio a sua negación. Na
Grande guerra naceu o movimento flamengo na revolta dos
soldados de Flandres contra os
seus oficiais francófonos. E depois da 11 Guerra, a folga insurrecciona! contra a volta do rei
Leopoldo 111, contestado sobretodo no Sul polo seu comportamento durante a ocupación alemá, marcou o ponto de partida
do movimento valón.

afundimento deste império en
1988 -na batalla do grupo
Suez contra a OPA do financeiro italiano De Benedetti- é ben
máis ca unha peripécia económica: é o signo máis tanxíbel da
desaparición desta tan particular
burguesía, á vez unitarísta, francófona (non "valona", sen embargo) e monárquica.
A desaparición da burguesía
belga só necesita certificarse
cun dado: o 43,5 do valor acrescentado bruto (VAB) da economia é criado por empresas mul-

Economia e política
A estabilidade institucional até
os anos 50 deita as suas raíces
na auténtica fabricación dunha
burguesía belga que non existía
previamente. Esta clase cristalizou ao redor do que foi, durante
cento cincuenta anos, o florón
económico do país: o império da
Sociedade xeral de Bélxica. O

Esta evolución económica tradúcese, na esfera política, en
decisións que, á sua vez, favorecen un cámbio de mentalidade nas povoacións. Todos os
grandes partidos están escindidos sobre unha base lingüística.
O paradóxico é que esta reforma eliminou a opresión nacional, pero a crise institucional estaba senda a cada máis profunda. A explicación é simples: as
sociedades do Norte e do Sul
evaluen de vez seguindo dinámicas sociais, políticas e culturais próprias. No Norte, as consciéncias están profundamente
impregnadas da memória colectiva dos anos terríbeis do século
pasado, cando Flandres era case tan pobre e oprimida como a
Irlanda. No Sul, marcadas ao ferro palas explosións de cólera
proletárias no que Marx chamaba "o paraíso do capitalismo".

Non hai
nación belga nen
pavo belga en
canto que produto
histórico

Tamén no plano político, as decisións de Maastricht agravan a
crise de lexitimidade do Estado.
Non existe clima de rechazo do
Tratado, pero para Roland
Leuschel, da potente Banque
Bruxelles-Lambert, Bélxica non
estará -como a ltália ou o Estado español, por outra parte-suficientemente converxida en
1996. Isa vai ter sérias consecuéncias políticas interiores.
Os círculos dirixentes son os
máis cálidos partidários dunha
estrutura estatal supranacional.
Esperan, para o relanzamento
económico, as obras públicas e
encomendas do Estado que as
institucións centrais xa non teñen meios para asumir. Pero tamén teñen obxectivos máis políticos. O combate do ex Primeiro
ministro Martens para facer de
Bruxelas a capital da Europa,
basábase explícitamente na necesidad e de dotar dun suplemento de "alma" ao Estado belga e ao "federalismo de unión".
E todo empaquetado nun discurso euforizante sobre a abolición da fronteiras, o rechazo do
racismo e a eliminación do perigo de guerra no continente, por
unha parte, e por outra a pacificación das relacións entre flamengos e francófonos. •
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Galiza
era un país avanzado

Camións cheos de refugallo deitaban o lixo no recheo, sen un dique que impedise a contaminación do mar.

ANXO IGLESIAS

O vertido de escombros para facer un recheo
en Bouzas destruiu os bancos marisqueiros

Unha acusación de delito ·
ecolóxico leva ao banquiño
á Xunta do Porto de Vigo
• HORÁCIO VIXANDE

O Estado infractor

A surpresa causada pala
retirada da acusación de
prevaricación na vista da
causa contra a Pr,esidenta
da Xunta do Porto e Ria
de Vigo, Helena Espinosa,
o anterior Presidente.
Xosé Martínez Torea, e o
enxe:ñeim deste
organismo, Xoaquin
Colunga, polla s obras do
recheo de Bauzas (Vigo),
fixeroni pasar por alto a
principal acusación contra
estas persoas: detito
ecolóxico na construdón
do recheo en Bauzas,
obra que correu a cargo
do organismo antes
citado.

O avogado da acusación particular, Osear Surís, non quixo
entrar a facer nengunha consideración sobre o asunto, nen
sequer sobre a contradición que
comporta o feito de o lexislador
e o transgresor da norma ser,
no ~undo, a mesma entidade: o
Estado.

Tras a suspensión do xuízo, na
Audiéncia Provincial de Pontevedra, a retirada da acusación de
prevaricación por parte da acusación particular ante a apresentación de novas probas polo avogado defensor que a acusación non
tivo tempo a valorar, provocará
que a vista se celebre en dous ou
tres meses, nesta ocasión no xulgado do penal de Vigo, debido á
inibición da Audiéncia.
Ao feito de ser esta a primeira
vez na Galiza e unha das primeiras no Estado en xulgar a
presunta comisión dun delito
ecolóxico, súmaselle o ser o
próprio Estado, através dun dos
seus organismos, o presunto
causante deste delito.

Ouen sii abardou esta e outras
cuestións foí o denunciante,
Henrique Fontán Cerqueira,
Presidente da Asociación de Viciiños de Albabre,que asegurou
que "hai probas de abondo se
qn.ieren condenar a estas persoas, pero é como se un se mete
co Estado, non é doado que o
declaren culpábel (o Estado)".
O artigo 34 7 bis do Código Penal castiga coa pena de arresto
menor e multa de 175.000 a
5.000.000 de pesetas a "quen,
contravindo as leis ou regulam entos protectores do meio
ambiente, provoque ou realice
directa ou indirectamente emisións ou verttdos de calquer
clase, na atmosfera, no solo ou
nas águas terrestres ou marítimas, que poñan en perigo grave a saúde das persoas ou podan prexudicar gravemente as
condicións da vida animal, bosques, espazos naturais ou plantacións úteis".

A acusación privada solicitará,
unha vez sexa reanudado o proceso , que se lle impoña unha
pena de seis meses de arresto
maior, multa de oito millóns de
pesetas e indemnización de 500
millóns a Helena Espinosa, Xoaquin Colunga e Xosé Martínez
Torea. O fiscal exclue a este último da petición de penas e solicita, para os dous primeiros,
tres meses de arresto e multa
de dous millóns.
"O problema foi como se fixo o
recheo -comenta Henrique Fontán-, sen ter en canta que antes
de preencher é preciso construir
un dique para evitar os vertidos
contaminaren o mar".

Destrución de bancos
marisqueiros
De feito, todo tipo de lixos e refugallos xerados na cidade de
Vigo e nos seus arredores eran
vertidos no recheo de Bouzas,
chegando a darse o caso de
atoparse entre os restos botados no seu interior elementos
do pasado castrexo da cidade,
mesmo unha machada de man.
A paralización dos vertidos neste recheo provocou a proliferación de escombreiras ilegais en
Vigo.

Barreiras para evitar
a contaminación

Por outra parte a contaminación
emitida polos vertidos no recheo
afecta a toda a zona de Bauzas
e Alcabre e a boa parte da ria
de Vigo, un feito que é recoñecíbel desde o ar.

Segundo estiman os viciños e
outras fontes consultadas, o estabelecimento prévio de barreiras en forma de dique teria evitado o vertido ao mar dos resíduos que ían formar o recheo.

A desaparición de numerosos
bancos marisqueiros, segundo
as acusacións, foi provocada
por non tomar as medidas protectoras pertinentes antes mencionadas.+

"Na medida en que se investiga a situación de Galiza antes da
Guerra Civil, descobres que habia un nível de desenvolvemento
económico e de articulación social que non permite talar en
absoluto de que este pais sexa o cuño de todos os atrasos", di
Lorenzo Fernández Prieto, profesor de História Contemporánea
en Santiago nunha entrevista con Concha Pino en LA Voz f?E
GALICIA do 23 de Febreiro. "A Guerra Civil truncouno todo. E un
feíto que aqui non se valorou como no resto da história de
España. Pero hai que ter en conta que foi un momento de
ruptura brutal, que acabou cun entramado agrário de anos de
traballo a favor da redención foral, para reducir as perdas co
gando ou para conseguir abonos máis baratos, mellorar as
sementes ou mercar máquinas. ( .. .) Galiza seguia os ritmos das
economías agrárias europeas avanzadas, ainda que estaba
máis atrasada. Desde o ponto de vista da comunidade agrária,
Galiza era a finais do XVIII un dos paises máis avanzados de
Europa. Chega meiados do século XIX nunha posición non
demasiado mala. (... ) Unha leitura diferente do pasado, permite
ver un presente e un futuro distintos. Se se ere que o pasado foi
nefasto, anti-cooperativo e atrasado, e descobres que non era
asi, podes comprender que debe haber outros factores que
influiron nos comportamentos sociais( ... ) Agora, igual que naquel
momento, deciden que sobran labregos. Son cálculos feitos en
despachos en base a estadísticas que non coinciden coa
realidade. Nun país coma este, incluso por razóns ecolóxicas,
hai que traballar aterra e dispar de man de obra".

Distinguir un bispo dun sacristán
"Pero de verdade hai quen pense en sério que a España
cómprelle unha pasada pola direita ainda maior da que nos está
a dar o PSOE?", pergunta Juan Soto na sección Cantón de EL
PROGRESO de 14 de Febreiro. "Aznar é un crego recén tonsurado
ao que ao que don Manuel conferiu ordes presbiteriais para o
arciprestazgo de Castela-León. Pendura a cruz peitoral, oferece
o anel a bicar e predica desde o faldistório, por se cadra que o
crean, mais todos somos quen de distinguir un hispo dun
sacristán. Promete indulxéncias plenísimas pero non é quen de
conceder máis que absolucións de penitenciário. (... ) Aznar non
vai ser presidente do Governo. Nen en Outubro deste ano nen
nunca. Non seise para ben ou para mal , pero a xente prefire o
presente do PSOE ao pasado do PP e antes vota a uns
socialistas que igual rouban que a uns franquistas que igual
matan. Eis as contas da vella e todo o resto sonche ganas de
marear"( ... ) O PP non pode gañar unhas eleicións xerais (... )
porque o PP ten unha mentalidade ruin e insolidária demais
como para facer presidente ao Aznar, que xa é, en por si, un
produto de venda non doada (... ) O PP é un partido que fica
lonxe da Moncloa, porque infinita é a distáncia que ainda cabe
entre González, con todas suas chatas, e Aznar con todas suas
virtudes. Compararlos seria( ... ) como comparar a Cacharro
Pardo con don César Mera".

Mercenários
británicos
mortos en
Bósnia
"Dous mercenários
británicos que
estaban a adestrar
guerrilleiros
musulmáns en
Bósnia,
apareceron mortos
e con pegadas de
teren sido
torturados en
Travnik". Esta
información, publicada por THE GuARDIAN de Manchester, o
dia 11 de Febreiro, é o primeiro recoñecementos de mortes de
soldados de fortuna occidentais na guerra iugoslava. Na
crónica de lan Traynor e Maggie O'Kane explícase que "os
dous mercenários foron secuestrados e torturados. Tres
homes os levaran a rastras e os remataran dun tiro na caluga.
Un deles tiña vinte anos e o outro corenta. Sábado 6 de
Febreiro apareceron nunha pequena ensenada, cos brazos
amarrados ás costas, á dez quilómetros da cidade de Turbe"
(... )O máis novo deles, era membro do reximento dos
Shuterland. O segundo levaba os distintivos do Reximento de
Paraquedistas e sota reclamar o tratamento de capitán. ( ... )
Desde que comezou a guerra de Croácia en 1991, un número
non determinado de británicos interviron en combates en
Croácia e Bósnia baixo a denominación de "Brigadas
lntemacionais".+
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OURENSE
PAlACIO DE DEPORTES~
OS REMEDIOS
Marzo
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

NO CAMIÑO DA NOSA AUTODETERMINACIÓN
MARIANO ABALO
A desigual batalla que libra o pavo galega para sair da sua opresión nacional e
colonial, e por suposto social, fai aconsellábel que as forzas nacionalistas e da
esquerda asumamos o compromiso de
afrontar a situación en todos os planos
(político, sindical , cultural e social) desde
unha perspectiva unitária e consecuente.
Non podemos cair no espellismo que nos
apresentan os políticos "modernos" pintando unha Galiza próspera e mais liberada, cando resulta que a autonomia
aparece esgotada e inservíbel para resolver os problemas da nos a nación: nen
frea o paro que dia a dia se incrementa,
nen evita o naso cada vez maior empobreci mento polo constante espólio colonial, nen apresenta alternativas aes emigrantes retornados, nen evita -cando
non ampara e promove- o narcotráfico,
nen impede a desaparición da nosa indústria, do noso agro e da nasa pesca no
marco da Comunidade Europea de Maastricht, que, por certo, incluso canta co
apoio de certos sectores de esquerdas
(?) e do nacionalismo (?).
Neste contexto prodúcese o avance dun
Fraga unificador da direita galega, dominando con maestría a técnica caciquil e
dobregando a un PSOE aprendiz de ca-

cique, traidor ás posicións obreiras, e un
nacionalismo, español que fai que a "Administración Unica" teña uns tintes nacionalistas que en moi poucas ocasións son
superados por un nacionalismo galega
cinxido no proceso autonómico. Por cada
paso adiante do nacionalismo de esquerdas prodúcense pasos de xigante da direita máís reaccionária.
Asi as causas, non podemos perder máis
tempo en acceder á demanda das forzas
sindicais máis sensíbeis e das clases traballadoras máis conscientes: a unidade do
nacionalismo e da esquerda sobre un programa que teña como
eixo a autodeterminación e o socialismo.

lega" que mira cara o PG e CG, pero re xeita ao BNG, FPG e a outras forzas, incluso a EU (apesar das suas coincidéncias ce sector dominante na Galiza,
"Nueva Izquierda").
Asi nen se avanza cara a unidade nen
probabelmente tampouco lles sirva para
manter o escano de Camilo Nogueira,
obxectivo último desta "nova" opción que
canta con apoios tan absurdos, aborridos
e incoerentes como Carlos Casares ("Galicia Vive": en que? , en
quen?). Lego apúrase a
dicer que apoia pero
non milita, coma sempre, puro descompromiso coa Galiza.

Non podemos
perder máis
tempo en acceder
á unidade do
nacionalismo e da
esquerda

Resulta incomprensíbel neste contexto a
atitude dos dirixentes
do PSG-EG, que despois de aceitaren dar
pasos unitários (folgas
xerais, 25 de Xullo, diversos conflitos e
reivindicacións conxuntas) se embarcan
nun proceso nada unitário e desviado á
direita, resucitando nunha "Unidade Ga-

No caso de EU, da
mesma maneira que
sucede en moitos sectores de base e cadros
do PSG-EG que están
a pral da unidade, non
se ven recompensados pela sua dirección, singularmente
por Anxo Guerreiro , máis interesada en
aproveitar o tirón eleitoral español de
Anguita que por afrontar os problemas
donoso país.

Fraga é un "demo" político, pero lago todos traballan obxectivamente para el e
para a direita organizada ao redor do caciquil, español e anti-obreiro PP.
No caso do BNG , moito mellor seria que
· abandonase posicións de prepoténcia e
de aparentes priviléxios pre-eleitorais para ir a unha política xenerosa e cunha visión máis globalizadora, pois por si mesmo -sen unha política unitária- non vai
ter posibilidades de facerlle frente á política de Fraga (obxectivo que en princípio
ternos todas as forzas progresistas) a
aos problemas da Galiza, e o que seria
máis importante: promover un cámbio social e político que necesariamente pasa
por un programa de unidade que teria como obxectivo, como xa queda dita, a nasa liberación nacional e social.
As condicións para un cámbio na Galiza
están criadas e compre polo tanto dar
pasos para materializalo de imediato.
Nese obxectivo estará a FPG: con quen
estexa polo labor unitário, nacionalista e
de esquerdas. A liberación do povo traballador galega non admite demora.•
Mariano Abalo é membro da

Dirección Nacional da Frente Popular Galega

PACTO DE ESQUERDAS BNG-PSOE?
ÁLVARO XOSÉ LoPEZ MIRA

Cando se afirma que a longa xeira preeleitoral que nos espera en 1993 non é momento oportuno para a reflexión política en profunidade, no fondo estase a super que os procesos democráticos son basicamente irracionais. Pola contra,
eremos que non existe mellar ocasión para subtilizar a crítica: se non dá para promover un cámbio a curto prazo, cando menos é importante deixar dito o que pudo ser e non foi,
e que nun futuro próximo comprirá avaliar con acougo.
A polítiq~ galega tense movido nos últimos tres lustros dentro de parámetros case surrealistas; en particular, o nacionalismo ten sido un factor que beneficiou principalmente
aos non nacionalistas. En canto ao recente medrio do BNG,
foi clave a sua aproximación a práticas de sentido comun,
inda que quizá non tanto como afirma Gustavo Decampo
(Voceiro Benegá nº 19).
Realmente, o lastre que se foi soltando non permitiu até
agora mais que empecer a marte por consunción. Pero tamén clarexou unha perda de moitos anos, tras os cales
apenas se experimentaron avances (os resultados agoriados para o BNG nas vindeiras autonómicas non son moi superiores aos votos acadados por UG + BNPG en 1979) e si
o freo de fortes pegadas de outras épocas, que se deben
eliminar,. canto máis axiña mellor.
Dunha banda, tomas de posición resesas que revelan unha
certa petrificación mental entre outros no actual líder do
BNG, que, amparados no resistencialismo, resístense a asumir a responsabilidade de consolidar un nacionalismo galega
hexemónico, como claramente se transluce nunha recente
entrevista a Beiras (Faro de Vigo, de 21.1.93). Se o BNG crece (e pode crecer até acadar a hexemonia a curto prazo) non
é non será por definirse como "esquerda", senón por manter
unha atitude abertamente nacionalista. Non estaria de sobra
lembrar que despois da 11 Guerra mundial, sempre que a esquerda (hipoteticamente marxista) e o nacionalismo se deron
a man, este resultou vencedor á postre. Baste citar o caso do
pulante nacionalismo québecois, que encetou o despegue
coa volta dos estudantes que cursaran en Paris a asignatura
do 68, que incapacitados para aplicar o oportunista cientifismo marxiano no corazón do capitalismo mundial, polarizaron
as suas enerxias na redención nacional do Québec.

É máis, a contradición de Beiras acacia cotas de sublimidade cando se le na Ponéncia Política que se apresentará á
cercana Asemblea do BNG que este "defende como única
solución a unidade nacionalista co respeito das diferéncias
(... );o BNG está empeñado en reforzar os aspectos básicos
dos seus plantexamentos ideolóxicos, conformando un conxunto compacto, caracterizado pela sua matriz nidiamente
nacionalista"; e na citada entrevista: "O feito de que unh forza estexa nucleada por fórmulas marxistas non quer dicer
que obrigadamente funcione con fórmulas comunistas. Nada impede que o feito de que o BNG teña unha cosmovisión marxista lle permita integrar forzas non marxistas no
proxecto e polo tanto defender os seus intereses".
A consecuéncia prática imediata resulta ser ben pobre; hai
que pactar co PSOE, porque apesar de que afundiu a Galiza

coa entrada na CEE e a sua política munificiente cara o
Centro-Leste-Su! español, é de esquerdas (cuota do 25% de
mulleres en cargos públicos, entrega gratuíta de condóns en
coléxios relixiosos , etc.), ca cal o BNG vese limitado a facer
tratos só con forzas supostamente esquerdistas, renuncian do de antemán a ocupar un lugar predominante na cena política galega (e española), e xogando un pouco o papel da
Esquerda Unida a nível estatal, que sempre será reducido
xa que avoga porque o PSOE recupere as perdidas eséncias esquerdistas, pero nunca se converterá en alternativa
de governo porque, como vai pactar con forzas que non son
de esquerdas?, é algo impensábel. Sucede outro pouco como con Camilo Nogueira quen, a medida que se ia proclamando como esquerdista puro, como un PSOE galega pero
mellar, avantaba na frustración do seu proxecto (a imaxe e
semellanza de Euskadiko Esquerra), até o ponto de preferir
non entrar no BNG conservando as suas siglas e organización interna (demonstrando que non queria máis ca a unidade consigo mesmo, e escollendo morrer matando como sinalamos hai algun tempo, en A Nasa Terra de 28. Xl.91 ), e
sen embargo preferir perdelas nun reinventado galeguismo,
que ao fin e ao cabo é a case única fundamentación de todo
o nacionalismo galega desde o século pasado até hoxe, coa
sensíbel diferéncia de que o enorme prestíxio acadado por
este por exemplo na 11 República (Manifesto de intelectuais
non galeguistas a prol do Estatuto), foi dilapidado por mérito
dos próprios dirixentes que xurdiron no franquismo (que, curiosamente, son os mesmos que na actualidade).
"O BNG non pode facilitar coa sua pasividade ou por mor de

ríxidos plantexamentos maximalistas o reverdecer do restroballo franquista", narra a mentada Ponéncia que en ningures
fala de esquerda senón de pluralismo nacionalista, pésie a
incorrer no erro de dicer que o BNG acadará representación
para o nacionalismo galego nas Cortes españolas por primeira vez desde a 11 República, esquecendo que Senén
Bernárdez a obtivo pela CG, e facendo unha notábel defensa dos princípios nacionalistas, por exemplo en referéncia á
Lei Orgánica do Poder Xudicial ou a Lei de Bases do Réxime Local, só que sen ter Grupo Parlamentário (ao que en
princípio non quer aspirar o BNG) e cun Governo que conta
con maioria absoluta, é moi difíciel ter resonáncia.
Nembargantes, .Seiras mantén idénticas posicións ás da etapa franquista: esperar a que desapareza a "peste" Fraga para

Se o BNG crece non é
e non será por definirse
como "esquerda", senón
por manter unha atitude
abertamente nacionalista

dar o asalto ao poder (quer dicer, ven confirmando explicitamente a maioria absoluta do PP, e axudando a manter ao
PSOE galego ofertándolle un pacto); renúnciase de antemán
a privar de maioria a Fraga, amparándose na existéncia do
caciquismo en vez de buscando as eivas que poda contera
própria proposta política. Asi, mírese como se mire (ainda que
se venda como un triunfo), as eleicións de 1993 constitu irán
un novo fracaso para o nacionalismo galego; cífranse as expectativas no 97, daquelas Beiras xa superará os sesenta aniñes e seguirá exercendo de dinosauro (entón se cadra os nacionalista estarán agardando a que desapareza el), e probabelmente recaendo no mesmo erro táctico de Fraga en 1977,
cando por ver os seus mitins cheos pensou que ia gañar as
eleicións xerais, e tamén defenderá contra vento, maré e natura o dogmatismo da pureza esquerdista, pésie ao conservadurismo que desde unha óptica marxiana de progreso implica
a defensa da causa nacional galega: conservar un idioma
cando se tende á plena homoxeneización lingüística mundial;
conservar carballeiras, rios e mares limpos cando a criación
de emprego industrial exixe o contrário; conservar as pequenas explotacións labregas, gadeiras e forestais e o pequeno
comércio e indústria exóxenos, cando tanto os requerimentos
teóricos e práticos de capitalismo e socialismo económicos reforzan as concentracións agro-pecuarias e comerciais.
Continuar considerando a Fraga desencaixada e exclusivamente como un resíduo do franquismo, é a maiores de pou co prático para obter sufráxios (ubicarse falsamente no antisistema) , palpabelmente erróneo: sen entrar en diatribas
verbo do moito de formal que contén o modelo democrático
representantivo español (de orixe xacobina e que herdou
toda a tradición esquerdista e anti-nacionalista europea), é
un feito que Fraga é o Presidente da Galiza por vontade explícita de máis de médio millón de votantes galegas . Isa
monstra cando menos síntomas de aggiornamento, de flexi bilidade política e, en definitiva, de sentido comun (daí a suposta galeguización do PP), que de xeito imediato transpasan o calificativo de "dinosauro" (o de imbéceis e escures
irnos deixalo) a outras empresas e lideratos políticos.
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Compre que os dirixentes nacionalistas entendan que deben enfocar os seus programas a todos os galegas con critérios de racionalidade (e o nacionalismo galego éo), máis
que con automatismos ideolóxicos que teñen un contido reaccionário tremendo, e seria ben triste que semente se acadasen votos pela manifesta insuficiéncia dos demais no
desconcerto mundial, e non pala orixinalidade e intelixéncia
da oferta (como supuxo no seu momento a do Partido Galeguista). En íntima relación con isto, hai que subliñar unha
perspectiva de futuro que cada vez é máis presente: o BNG
está a operar como un partido político tradicional (liderado,
inquéritos, anemia participativa, etc.), xustamente no momento en que estes perden aceleradamente crédito en todo
o entorno das sociedades autenticamente democráticas, incorrendo nunha deformación coñecida como partitocrácia;
en vez de potenciar solucións próprias e adecuadas á realidade da Gallza (como por exemplo a fórmula frentista que
deu bons resultados cara a unidade), e isto talando da mellar -da única- opción con que nestes intres conta o nacionalismo galega. Pero ese seria tema para outro artigo.+
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Mariñas desminte á inocuidade da extracción

()'dragado da Costa da Vela
prexudica o rico calade>iro da entrada Norte de,Vigo
\

•G.LT.

· As confrarias de Vigo, .
Moaña," Bueu, Cangas, A
Guarda, Redondela,
Baiona e Carril recuperan
o espírito guerreiro e
solidário das razzias do
cerco, en 1900, cando
pechaban a garda das
artes tradicionais. Agora
defenden o areal da
Soavela e desafian á
burocrácia da xefatura de
costas é ás ameazas de
represión do governador
que os acusa de piratería.
O seu delito foi estorbar o funcionamento da draga fria Flavia
que quere tirar area das sondas
de 1O a 35 metros no espazo de
costa (un quilómetro) que vai
desde a ponta Vixia ou Soavela
deica a Area de Basaduriños,
rente ao Cabo do Home. Os
mariñeiros alegan o un sólido
coñecemento tradicional do caladoiro da entrada Norte da ria
de Vigo, na franxa que delimita
a restinga dos Biduidos e os
fondos decrercentes da costa
da Vela, para asegurar que o
areal baixo agresión é de feito
un criadoiro de pesca. A Consellaria de Pesca avalia co seu siléncio esta opinión, mentres o
funcionário da dirección de Costas, Medrano Fuster e o governador civil Xurxo Parada prefiren conducir á política de pesquerias dentro dos regulamentos do ministério do Interior.

Avaliación de Impacto
Pero os biólogos danlle a razón
aos mariñeíros. "O delegado de
Costas do MOPU, cita informes
biolóxicos nos que di que non
hai dano para o meio -comenta
Fiz F. Pérez, investigador do
Instituto de lnvestigacións Marinas de Vigo-. Para iso indica ·
que na análise da area de vilagarcia ·non habia animais martes. Pero a analise hai que facela na propria recollida. Estou dacordo cos mariFleriros en que
compre que fagan unha· avaliaci ó n de impacto ambiental.
Quen debe facela é o Instituto
Oceanográfico experiemntalmente, cunha chupona. Haberá
que comprobar como queda a
área na que se extrae areao e
ver como.aumenta a turbidez na
zona. Evidentemente, . trátase
dunha área rica en pesca que
pode resultar danad.a cos traba-·
llos da draga".
contraOs représentantes das _
rias mdbilizadas contra a praga
din qúe se hai piratas na provf ncia de Pontevedra serán o governador civil Parada e. O. enxe.flei ro Medrado do MOPT, asi
como o alcalde de Vilagarcia
que quer solucionar o seu problema de rexenarar as praias do
casco urbano coa area da costa
. canguesa. Esta é a resposta
que queren darlle ás ameazas
dos representantes .da Adminis. tración por taren os mariFleiros
bloqueado desde Cabo de Mar

·á Borneira cos seus barcos a
entrada da ria en sinal de pratesta, o pasado dia 22 ás doce
da matiá
A federación de contrarias dinque se· deixan traballar a draga
na costa· da vela co pretexto de
repor as praias de Vilagarcia, invadidas de feito polo crceemen-

to urbano, as operacións poden
continuar para que o ministro
Borrel cumpra a sua promesa
de aportar un millón de metros
cúbicos de area para reparar os
danos causados polo embarrancamento do Aegean Sea.
De feito, o MOPT escolleu un
anaco de costa que escapa á

'

~·

xurisdicción autonómica, ainda de áridos nas rias e nas caneas ·
que estea e~treitamente relacio-. . dos rios. Antes de actuar na Soavela, o MOPT quixo levantar
nado cos lnteres que defende .a
area do lombo do Ulla, por tras
consellaria de Pesca, que garda
de Cortegada, pero os perxui- .
siléncio sobre a guerra de intecios 'desta .operación foron inreses. O MOPT cambia de feito
medi~tamente denunciados pocon esta autorización á draga
los mariñeiros que viven desta
/ria Flavia para que tire area
riquísima reserva pesqueira da
dos fondos da costa, a sua polí.tica de impedir as extráccións
ria de Arousa. •
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O MEL "A MONTANA"

ALIMENTO NATURAL POR EXCELENCIA
Agora cun 20% de desconto enviando este boletín
Omel é un producto alimenticio, natural, elaborado a
partir do néctar das flores é doutros zumes das plantas.
Cando o mel dos panais, das máis de 1.200 colmeas situadas en montañas das provincias da Coruña
e Lugo, se extrae e envasa artesanalmente nas mellores condicións hixiénico-sanitarias, chega á súa casa
sen sofrir ningunha alteración. Dado o seu riguroso
proceso de extracción, decantación e envasado, MEL
"AMONTAÑA" está acollido á denominación "Producto Galega de Calidade, Mel de Galicia".

Tan natural coma ti.

®
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O mel "A MONTAÑA" e a súa conservación
Este procesado do me! manteno como un alimento
vivo, non esterilizado; por iso, co paso do tempo pode
cristalizar o que é garantia da súa pureza. Neste estado
conserva toclaS as súas propiedades podéndose consumir así ou quentando só a cantidade a consumir ao
baño maria.
Acristalización é un proceso natural que nunca lle
afecta aos meles industriais que son sometidos a altas
temperaturas en procesos de homoxenización.
Na casa pode conservarse ben á temperatura ambiente evitando a súa exposición continuada á luz.
Nunca debe someterse a temperaturas superiores aos
45° C., circunstancia quEl altera a súa composición.
Un mel de primeira na primeira cooperativa apícola que naceu e_vive en galega.
·

S. COOP. QUEIROGA
CIF: F-15.220.239

Características albneotarias

do mel AMONTAÑA
Por tradición todos sabemos das moitas propiedades
alimentarias e.saudabeis do mel: a alimentación dos
nenas ·e persoas delicadas, aS dores de gorxa, as afeccións pulmonares, etc. Incluso a ruración de feridas
tanto internas com9 externas ... todo ten a súa expliCéT
ción: o me! natural ten un grande poder bactericida. Xa
os romanos aproVeitaban esta propiedade para conservar ~e e outros alimentos; aos nasos devanceiros
tampouco lles traicionou a experiencia. Agora que sabemos ·todos iso seña absurdo non aproveitar un alimento
tan completo na dieta diaria~
Asúa composición nutritiva fala po si soa.
10 gramos de mel aportan:
-300 calorías.
-80 gramos de azucres simples.
-1,5 gramos de sales minerais.
-5 mgs. de calcio.
-:-3 mgs. de vitamina C.
-0,8 mgs. de ferro .
-0,3 mgs. de proteínas.
-vitaminas do complexo B.

TARXETA DE PFDIMFNl'O
Fnviar á Cooperativa AQUEIROGA
Rúa Vilanova, 43 baixo, 15500 Fene (A Coruña)
TeH. (981) 34 03 02

CaDca de 6 Kgs.de MELA MONTAÑA ao prezo de 3.900 pta.
(aplicado xa o 20% de desconto e cos portes pagos)

Desexo recibir a cantidade de

D cabras de 6 Kgs.

NOME .......................................APELIDOS ..........................................................................
ENDEREZO ............... :..... :................................•.........................................:.."........................ .
TElÉFONO ................................. POBOACIÓN .......................... ;..........................................

Forma de Pagamento:
D Talón bancario adxunto
(a nome de Cooperativa AQooiroga)

D Ao recibo do pediniento

O Pago domiciliacioUl

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou cfilxa cobrir os seguintes dados:
BANCO/CAIXA ............·.............NQ CONTA/lJBRETA .................. :....................................... .
TITUlAR DA CONTNUBRETA ..................... ;....................................................................:..
NQ SUCURSAL ..........................POBOACIÓN ..................................................................... .
PROVINCIA ...............................DATA ....... :............... :....................·..................................... .
Atentam~

ELEICIÓNS EN CUBA

Os Estados Unidos apostan, pero non garanten "un cámbio desde dentro"

Cuba posterga os cámbios políticos
a unha mellora da situación económica
cese en sete
dólares por
mor do bloqueo.

• MANUEL VEIGA

A eleición dos
deputados á
Asamblea Popular
non marca cámbios
significativos na
situación cubana.
O governo preferiu
pospoñer calquer
reforma política
-mália as
espectativas criadas
no último congreso
do PCC- e cerrar
filas ao redor da
revolución. As
cuestións
sobranceiras hoxe
son a situación
económica e o papel
dos Estados Unidos
que optan por unha
via de apertura desde
posicións interiores
ao réxime. Carlos
Aldana -considerado
o segundo de
Castro- resultou un
intento falido. O
membro do Buro
Político foi destituido
de todos os seus
cargos, pero conta
ainda con notábeis
apoios dentro do
próprio partido
comunista.
O problema de Cuba é o
seu escaso marxe de manobra.
As posturas de Fidel Castro,
que segue contando co apoio
maioritário do partido, non poden chamarse ortodoxas, de
feito o governo cubano en pleno e mesmo os seus cargos interm éd ios están dedicados á
procura de negócios co exterior

Outros acordes comerciais, extensamente
anunciados,
teñen escasa
concreción
prática. É o
caso dalguns
dos tratados
asinados co
Brasil e tamén con España. Os estrategas cubanos, entre
eles Carlos
Laxe Davila,
descendente
de galegos e
membro do
buro político,
teñen claro
que o problema de hoxe
non radica
nen nos males que poida
traguer o turismo -droga , prostitución, construción dunha economia
paralela que
verte no mercado negronen no absentismo ou
pasividade
dos traballado res.
"O
naso problema , afirma
Laxe , é que
[¡j nos faltan as
a: metérias pri <(
'<(.:í mas e o
~ combustibel "
UJ e as fábricas
0
corren o ris co de parar
ou pararon xa, como sucede
coa produción de niquel, matéria da que Cuba é un dos principais produtores mundiais. A desaparición do campo socialista
deixou a Cuba sen mercado para este material, problema que o
governo consegu iu resolver
após dun ano, pero non asi o do
fuel necesário para a produción.
__J

que rompan o férreo bloqueo
norteamericano e a situación
de emerxéncia interior -falta
combustibel, pero tamén alimentos, pezas de recámbio e
todo tipo de produtos básicos,
sen os cales a economia decae
até o precipícioAs empresas mixtas -aceitando

a repatriación de benefí cios do
capital exterior- son potenciadas polo réxime e sobretodo no
turismo serven de fonte das
poucas divisas coas que canta
a illa. A economía cubana só
dispon de 2.100 millóns de dólares (uns 230.000 millóns de
pesetas). Cada tonelada de
combustibel importado encaré-

Cuba produce 40 mil toneladas
anuais de niquel.
Neste sentido o governo declárase disposto a asumir -provisoriamente, mentres as condicións
non mellaren- os custos sociais
e políticos do turismo e do descontento. Para isa manten cada
un dos resortes políticos na
man: todos os candidatos ás
eleicións foron nominados, non
polos eleitores, senón por representantes das organizacións de
masas fieis á revolución, nesas
condicións era praticamente imposibel que se filtrase ninguén .
Co tempo algunhas solucións
poderian vir de mercados abertos no Xapón ou de Europa Ocid e nt al , máis independentes
agora dos Estados Unidos, pero
son paises que quedan lonxe ,
cos que existen escasas experiéncias de relación e os resultados destes esforzos non se verian até dentro de anos.

Os Estados Unidos
teñen a chave
O papel primordial segue a estar na man dos Estados Unidos.
A política norteamericana é
máis aberta con Latinoamérica,
xa desde os últimos meses da
etapa Bush. Pero Cuba segue a
ser a excepción. A imaxe de
malo de Fidel Castro, persoaxe
co que de nengun modo se debia negociar, foi demasiado afirmada durante tres décadas como para borrala agora, ainda
que se trate dun presidente demócrata que non se viu favorecido polos votos de Miam i.
A alternativa de Washington era
a dun leltsin que saise das entranas do próprio PCC . Pero
Carlos Aldana e os que apoian
un cámbio na illa , esixiron o
mantenimento das condicións
de vida de toda a povoación, é
dicer dos logros da revolución, e
a garantía de mellara económica. Os Estados Unidos non poideron satisfacer esta petición ao
non considerar viabel a apertura
a curto prazo do mercado norteamericano para o sucre cubano
-a principal fonte de divisas do
país. Sen seguridades ninguén
quere separarse ainda de
Fidel.+

AEUROPA DE MAASTRICHT
O deterioro económico promove inesperados cámbios políticos en Fráncia

O pinchacarneiro de Rocard surprende aos seus adversários
•M. VEIGA

A crise que percorre Europa
está a producir iniciativas políticas tan surprendentes como a
do socialista francés Michel
Rocard que propuxo a disolución do PS e a criación dunha
nova alternativa que abranxeria a este partido, aos ecoloxistas e a parte do centro direita.
Rocard conseguiu gañarlle á
iniciativa aos ecoloxistas en
ascenso e á direita que xa con-

taba coa vitória. O novo movim ento comezaria a formarse
ao dia seguinte das eleicións
lexislativas.
O aumento do paro, o descontento da povoación coa política
dos últimos anos -posta en
claro no referendo de Maastricht- e as acusacións de corrupción contra os socialistas
despois dunha década no poder, son as areas movedizas
que abrigan aos políticos máis

vivos a procurar novas alternativas. O Partido Socialista non
ten unha longa história, foi
criado en 1971 e daquela a esqu erda estaba representada
nomeadamente polo PCF que
en 1973 obtivo o 21,4% dos
votos. Agora, Georges Marchais, o secretário xeral comunista, recebe con ledícia a proposta de Rocard. Pensa que a
desaparición do PS, misturado
nunha amalgama cos ecoloxistas e o centro-dereita, deixaria

Sen resposta

ciados dos inquéritos que lle vaticinan unha representación similar á do PS, ao redor do 15%
dos votos. A dereita, que xa reparte as carteiras ministeriais,
teme algun tipo de rexurdimento
agora que os socialistas caían
en barrena.

Os ecoloxistas e a dereita ainda
non emitiron unha resposta precisa á proposta do antigo primeiro ministro socialista. Os
verdes son os grandes benefi-

Dada a situación de deterioro
económico que vive Fráncia é
previsibel que os cámbios políticos prosigan, as veces de xeito
surprendente. +

a parte do eleitorado sen máis
referéncias na esquerda que o
seu partido. Os inquéritos xa
lle outorgan un leve ascenso
do 8% ao 9% dos votos ou se
cadra algo máis.

A NOSA TERRA
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Esta primavera as formas suavízanse, dous botóns para as chaquetas
dos traxes dunha fila e a continuidade dos traxes cruzados. Os cadros,
as raias e os debuxos pequenos van ser protagonistas esta tempada. As
cores: naturais, azuis, areas ... ou ben estas máis intensas, vermellas,
turquesas, ...
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Pode elexir entre dúas tendencias moi marcadas: chaquetas lisas con
cores atrevidas ou chaquetas con debuxos pequenos, efectos micro e
gales. Ambas terán na pura lá e .a seda dous aliados para criar unha
moda cómoda e informal.
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O NOVO EN CAMISAS.

Lisos, estampados e a cadros, éstos son os deseños das camisas para a
primavera. En algodón e en seda natural para darlles un ar máis
informal. E nünha grande variedade de cores onde destacan as naturais.
Unha moda brillante cun sinfín de combinacións
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Tratar de achegarse ao BNG foi un erro
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• MANUEL VEIGA

se

Concelleira en
Vigo polo PSGEG, Ana Gandón
é unha das
ref eréncias do
novo proxecto,
Unidade Galega,
que celebrará a
sua asamblea
fundacional o
vindeiro 6 de
Marzo. Mália ter
defendido o
achegamento ao
BNG, hoxe
considera que foi
un erro e que as
duas
organizacións
teñen proxectos
distintos. Ainda
que o tempo xoga
en contra da nova
formación,
segundo
recoñece, coida
que seria piar irse
para casa e
deixarlle o campo
libre ao PP e o
PSOE, "as duas
organizacións que
poden voltar a
arrasar, se non o
remediamos".

Son das que valoran moito o
cámbio, ainda que a democrácia
de hoxe teña fallas. Cando ia a
algunha manifestación ou a tirar
panfletos pasaba medo, por isa
non teño saudades desa etapa,
foi necesária e supoño que se se
voltasen a repetir esas circunstáncias estaria do mesmo bando,
pero non o boto de menos. Habia ·
máis compañeirismo se cadra,
pero non habia liberdade e tiñas
que tragar moitos sapos.

Falaba inantes de Camilo Nogueira, vostede foi alcumada
sempre de Camilista. Segue a
selo hoxe?
Cando comezamos a repartir propaganda do POG a xente dicia:
Ah, iste é o partido de Camilo Nogueira. E a min pareciame fatal.
Pensaba que o partido eramos todos e todas. Mais ao cabo dun
tempo comezou a parecerme
ben. Dixen, pois mira, se na política hai moitas persoaxes de carton-pedra e figuras que se fixeron
a golpe de propaganda, Camilo
contraponse a ese modelo . Ten
unha traxectória limpa e de moitos anos que chegou a facerse
popular. Téñolle cariño , levo moitos anos traballando con el , políticamente ás veces coincidimos e
ás veces non . Tanto me ten que
me consideren Camilista.

Empecei na política cando fun
estudar a Santiago no ano 69, ali
a xente non facia máis que comentar o que sucedera o ano anterior. Entrei no MC coido que no
72. Deixeino no 77 porque me
decatei de que non tiña sentido
defender planteamentos de tipo
nacionalista e despois non praticalos dentro da organización. lnfluiron, por outra parte, os cámbios que estaba habendo na so-
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'Q obxectivo é que
Unidade Galega

seña un proxecto
unitário no que
cada persoa teña
un voto e ponto"

to
ñé
Ce

to
ílE

A
6
de
pr

ce
ce
ur

A

m
er
to
01

ce

E:

ANXO IGLESIAS

Vostede comezou a sua militáncia política no Movimento
Comunista?

m
ql
m

ciedade e que no partido non se
reflexaban , comecei a cuestionar princípios como o centralismo democrático ou o marxismo
leninismo. Naque! intre estaba a
nacer o Partido Obreiro Galego.
Subinme a aquel proxecto porque parecía de esquerda, galega
e democrático. Confluimos nel
persoas moi diferentes, o grupo
máis numeroso proviña , xunto
con Camilo Nogueira, da Asamblea Nacional -Popular Galega,
do sector Bloque para entendernos, outros viñan do MC, do
PSG, da USO etc.

Que impresión garda daquela
etapa?

'Cria que a UPG
tiña menos
peso no Bloque"

Para min foi moi grata. Eramos
pouca xente, pero de procedéncias moi distintas. Até daquela,
por mor da clandestinidade, non
eran prácticas moi democráticas
as que se daban. No nacimento
do POG tivemos que misturar línguas moi distintas, axudou moito
a figura de Camilo que serviu de
coesionador interno.

E no aspecto externo, que lembra da sociedade daquela?

pr
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O campo nacionalista
non medrou

ne
A1

Que opina do proxecto de Unidade Galega?

CÍi

A evolución de resultados desde
as primeiras eleicións amasa que
ten habido cámbios na correlación de forzas entre os distintos
grupos nacionalistas, pero o volume total de votos non se ampliou.
Isa abriga a un estarzo de reflexión que se deu no caso de Esq u erda Galega, está claro que
moi condicionado polo resultado
eleitoral. Nese sentido até foi bon,
porque nos obrigou a replantear
certas cuestións. A verdade é que
nese debate apontáronse direcións diferentes. Eu persoalmente
defendin con todos os meus folgos -e xunto con outra moita xente- un proceso de converxéncia
ca BNG. De feito conseguimos
que se aprobara. Asi , nun Canse-
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llo Nacional de Esquerda Galega
decidiuse facerlle un oferecimento ao BNG para iren xuntos ás
eleicións e a partires de aí iniciar
un proceso de confluéncia. O certo é que naquel momento as persoas que defendiamos esta posición sobrevalorabamos un proceso que coidabamos que se estaba a dar no Bloque de renovación
interna. Para decilo claro, eu persoalmente cria que a UPG tiña
menos peso dentro do Bloque e
que outros sectores ian ter moita
máis influéncia. Levamos unha
surpresa enorme -os que defendiamos esta posición, porque outros eran moito máis realistas e
acertaron- cando tivemos a resposta do BNG de que podiamos
integrarnos nas suas listas, iso si,
conservando a nasa sigla. Démonos de canta de que estabamos a
cometer un inmenso erro. O que
está claro é que non pedimos a
entrada no BNG, isa xa podiamos
tela feito habia moito tempo. Seguimos decindo -e niso coincido
con Camilo- que unha frente non
é solución para este país. Por outra parte, os cámbios en Europa
abrigan a replantear o que é a esquerda. Enton decidimos lanzar
un novo proxecto que fose lugar
de encentro entre a esquerda e o
galeguismo, que fose democrático e dentro do cal poidan coexistir matices distintos. Hoxe aposto
por este proxecto, ainda que tiven
dúbidas ao princípio, porque cria
que se podia facer unha unidade
máis ampla, non pudo ser.
Camilo Nogueira afirmaba hai
uns dias que o BNG se adiantara no recoñecemento do pluralismo. Non ere que ambos proxectos se poden confundir?
Agora estamos nunha primeira
etapa, na que isto é unha suma
de forzas. Pero o obxetivo explicito é o de que Unidade Galega seña un proxecto unitário no que
cada persoa teña un voto e ponto. Non será nen unha coalición,
nen unha suma de organizacións.
A Asamblea de Fundación será o
6 de Marzo e alí aprobaremos un
documento base e uns estatutos
provisionais. Pero logo haberá un
congreso no que se conformará
como unha organización política
unitária calquera.
As diferéncias organizativas
non parecen suficientes para
emprender un proceso tan custoso como o de criar unha nova
organización, ainda que se
conte coa base do PSG-EG?

rJÍ-

Está claro que o BNG sempre representou a unha parte do nacionalismo. Pero hai outra parte que
non e que está por aí actuando.
Analisando a evolución e a prática do BNG e a de Esquerda Galega é evidente que hai diferéncias : constitución, estatuto, parla-
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' Unidade Galega
recollerá o direito
a tendéncias e
non descarto
formar .
u nha tendéncia
de esquerdas"

'Despois
de vinte anos
na política,
tanto me teñen os
símbolos externos"

mento ... Durante todo o proceso
de institucionalización da autonomia houbo diferéncias. As postu;
ras acertadas foron as nosas. E
certo que o BNG se foi aproximando a esas posicións e hoxe
son ben distintas ás que tiña nun
princípio. Xa empeza a non talar
do parlamentiño, entre outras
causas porque se non houbera
parlamentiño ao mellar neste momento tiñámolo ben difícil tanto
eles coma nós. Como só houbera
xerais iamos aviados. Tamén está a posición frente a Europa que
é distinta e a própria concepción
da democrácia. Para nós isto é
unha democrácia, mália que seña
limitada, pola que pagou a pena
pelexar e que paga a pena seguir
defendendo. Non ridiculizamos a
democrácia.
O PSG-EG era unha organización identificada e cun respetabel número de votos, ainda non
sendo os agardados. Non é
arriscado iniciar un novo proxecto a tan poucos meses dunhas eleicións?
O tempo xoga en contra nasa.
Está claro. Ainda que as siglas de
Unidade Galega non son novas
de todo. Pero seria piar que non o
intentasemos, algun méio de comunicación enterrounos quince
veces. Dixeron que se era unha
manobra para que Camilo mantivese un posta no parlamento ...
Non é iso. O negativo para este
país seria que nos retirasemos.
Os votos do PSG-EG, no seu dia
de Unidade Galega ou do nacionalismo democrático, irían ao
PSOE ou quen sabe a onde. lso
seria perigoso e máis cando carremos o risco de que o PP e
máis o PSOE se consoliden máis
en Galiza.

Desde o ponto de vista do cidadán, seguro. Desde o ponto de
vista dos partidos teño dúbidas
porque quen ten a alcaldia é
quen se benefícia fundamentalmente dos éxitos. Para a cidade
o acerto de formar este governo
tripartito está claro, máis claro
ainda que o dia que votei a favor. Somente o restablecemento
de relacións entre o concello e
os viciños xa foi importante.
Neutros temas hai dificuldades
ás veces, pero irnos avanzando.
A xente que non entendeu o pacto ao princípio hoxe entendeo
moito mellar. De Soto xa non se
lembra ninguén e algun dia está
cidade ha agradecerllo a Esquerda Galega.
Desde unha Concelleria da Muller non se corre o risco de organizar conferéncias ou editar
carteis pero ficar á marxe da realidade?
Sucede todo o contrário, sempre
que se teñan gañas de traballar.
Unha Concellaria é un lugar
axeitado para atoparse coa realidade máis dura. Mesmo ao princípio pensaba que a violénc ia
contra a muller dentro da família,
por exemplo, non estaba tan extendida ou os casos de nenas
violadas por familiares directos.
Aqui veñen moitas mulleres e
danche coa realidade nos fuciños, mulleres separadas con
cargas familiares, desafiuzamento da vivenda etc.

"De Soto
non se lembra ninguén"
Pagou a pena ter pactado en
Vigo?

····-··· -------- ... ------- - -- ----
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Afábrica de
notícias
Mei os, mentiras emensaxes

'O tempo xoga
en contra nasa.
Está claro.
Pero
seria piar
que non
o intentásemos,
algun meio
de comunicación
enterrounos
quince veces"

Coa sua traxectória de esquerda, como se sinte nunha organización que pon o enfase no nacionalismo e non na esquerda?
Despois de vinte anos na política,
tanto me teñen as siglas e os símbolos externos. Non me importa
nada non levar a etiqueta de esquerda colocada no nome, nen
nas costas. Son unha muller de
esquerda e vouno seguir senda.
O que me interesa é seguir a facer a prática política que compre
e teño madurez abondo para convivir na mesma orgqnización con
xente que pensa distinto ca min.
Supoño que Unidade Galega,
cando teña uns estatutos, recollerá o dereito a tendéncias e non
descarto formar no seu dia unha
tendéncia de esquerdas, ao tempo que a xente que se sinte máis
nacionalista e menos de esquerda
organice a sua própria plataforma.
lso pareceriame perfecto.

----

Vostede visitou hai poucos
dias Zagreb, formando parte
dunha comisión internacional
de mulleres.
O motivo era condenar as violacións como arma sistemática de
guerra. Hai moitos campos de
refuxiados. A delegación visitou
un campo de mulleres violadas.
Ainda que todos os bandos cometen actos arrepiantes, os únicos que cantan cun exército de
verdade son os sérbios. Degolan
á xente e violan a todas as mulleres en idade fertil. Non as ceiban até que están preñadas de
moito, co cal nen poden abortar,
nen ocultar a sua situación. As
musulmans sofren un segundo
calvário porque a família pode
rexeitaas despois . Calcúlase
que neste intre hai 20 mil mulleres violadas embarazadas, ainda que son cifras estimadas. Semella que ultimamente disminuíron, pero da maioria non se sabe nada.+

Os meios
de comunicación
son xa un acompañ.ante inevitábel
das nosas vidas. Pero alguns sucesos
como a guerra do Golfo, conflitos
locais ... comezaron a producir a
sospeita dos cidadáns. É o momento
de coñecer as regras, os proprietários
e o funcionamento destas opulentas
fábricas de información.
NÚMERO DOBRE (100 páxinas)
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Unha empresa

Menos cartos
en Educación

o sol ao Algarve, de compras a
Lisboa e de negócios ao Porto,
cunha única língua para entendernos mellor e cunha distribución efectiva de poderes onde a
Vigo lle corresponderia ser a
metrópole industrial do Norte,
Santiago o foco cultural, algo asi
como Oxford e
Salzburgo, con
moita música e
xu bileos e na p rt
1
que situariamos
o uga que,
a sede da Cá- como todos
mara das nacionalidades e saben, ven ser
A Coruña des- acontracción
pois de que a
anterior Xunta de Portugal
lle arranxar as eGaliza.
medidas de seguridade do
porto e lle
construir o gaseoducto seria a
grande terminal de crudos e de
cargas licuadas, e tamén unha
mistura de Atlantic City e de
Brighton onde periodicamente
reuniríanse os partidos socialistas e conservador mentres que
a fusión dos de sempre seguiria
a celebrar os seus congresos
nos arrabaldos industriais. O país resultante non se chamaria
como alguns podan crer Portugal-Galiza-A Coruña senón Portugal que, como todos saben,
ven ser a concentración de Portugal e Gal iza.•

GONZALO

O Consello Escolar do l.F.P. de
Padrón manifesta o seu desacorde coa asombrosa redución
do diñeiro que a Consellaria decidiu este ano. Unha cantidade
inferior á do ano pasado, cando
houbo un incremento do 10% de
alunado, ademais da suba do
índice do custe da vida.

Xusto cando se inícia unha rede Vilagarcia ten
forma, que debe supor novas innecesidade dun listado
vesti mentos, a administración
galega fai un forte recorte no
de vilas e cidades en
ensino. Se alguén o entende
galega. O xerente
que nolo explique.•
chama ao Servizo de
CONSELLO ESCOIAR
Normalización
(I.F.P. DE PADRON)
Linguística da Xunta.
"Ese tema no lo ,
llevamos aqui", dinlle
despois dunha ronda por
Leí
várias extensións, "mejor
que llame a
Corcuera
Presidencia". En
Presidéncia non saben
os nomes do país en
galega e recomendan ao
xerente que fale co
Instituto da Língua
O pasado 25 de novembro, na
Galega. No 1LG
Audiencia Provincial da Ponterecoméndanlle o
Vedra, celebrou-se a vista oral
som e seqüestro da mo<;a de
contra do chamado "violador de
Monforte junto com os sucesos
Toponímico Universal do
A Madroa". As AA.VV. de Cande Valencia, som só a ponta
ano 1934. "Non lle teñen
deáns, Soutomaior e Cesantes,
mais actual de um iceberg que
convocárom umha concenalgo máis ao dia?",
as portas do século XXI, nom só
trac;om para mostrar a sua renom parece derreter-se, senom
pergunta o teimudo
pu Isa polos feitos ali julgados,
pola contra semelha mais comempresário. "É que a
que incluiam várias violac;ons de
pacto cada dia: as agressóns
nenas da zona e a violac;om e
Comisión de Toponímia
sexistas.
assassinato de Alícia Rauco. A
anda niso, pero ainda
maiores, as asociac;ons pediam
A nossa organiza9om, desde os
non rematou", explícalle
umha actuac;om judicial justa
seus come9os, levou adiante
para com estes delitos que, cocampanhas de sensibilizac;om e
o interlocutor do ILG.
mo tristemente sucedeu em
denúncia diante de estes feitos
(Non lle aclara que a tal
mais de umha ocasióm, derom
em dous planos. Primeiro anaComisión profunda no
lugar a sentencias vergonhentas
lissando que a causa das agresque todos e todas conhecemos,
sóns está na organizac;om paasunto desde hai quince
que convertiam á vítima em cultriarcal da sociedade que apreanos). Por fin o naso
pável, quando nom se julgava a
senta as mulheres como pessosua intimidade,
home dá na Consellaria
as de segunda categoria, que
jeito de vestir,
hai que proteger e dominar ao
de Ordenación do
hábitos ...
mesmo tempo. E em segundo
Território que ten a
lugar denunciando a actuac;om
Pilar Paz
A nossa organichave do asunto: "fale
da Justi<;a que como está deza<;om, M.N.G., Rodríguez,
mostrado ao longo de ilustradoco Instituto Geográfico
como vem sen- que participou
ras sentencias, nom parez disNacional de España,
habitual
do
tinguir entre agressor e agredidiante de estes na
da, víctima e culpável.
que ten o listado
feitos, mostrou concentra~om
completo". O listado val
a sua solidarieA hipocresia que rodea muitas
3.500 pesetas e precisa
d ad e partici- da Ponte-Vedra
das declarac;óns de preocupando na con- vemde
pac;om polos últimos feítos acaque á beira de Santa

Umha mulher
sofre a
por se
manifestar
contra as
viola\:Óns

Eugenia de Ribeira
está La Puebla del
Caramiñal.

Mario Conde entra co
seu iate en Baiona e as
forzas vivas locais
saúdano cun chicho no
cu. Faro de Vigo dá
notícia da recepción
oferecida ao banqueiro,
pero non di porque está
ali. O motivo é que lle
rompeu o timón do iate
de 4 7 metros de eslora,
manobra de atraque
automática, mercado
nun asteleiro inglés e de
tripulación extranxeira.
Cando o r:epareR .

centra9om.

receber umha
notifica~om de
encausamento
por un delito
de orde
pública.

A
pancarta
despregada coas nossas siglas, coa consigna "Contra
as viola<;óns
den única
e
ac9om" e o reparto de um folheto explicando
qual é a nossa
análise sobre o feito das agressóns sexuais, coreando distintas consignas que deram a conhecer as pessoas que transitavam diante da Audiencia Provincial o motivo da concentrac;om, forom no esencial a
componhente de aquel acto público onde se exerceu um direito fundamental da pessoa: o da
liberdade de expressom.

A violac;om continuada da rapac;a de Vimianc;o, que como resu Itas atopa-se em avanzado
estado. de gesta<;om, a agres- , ·

ecidos ao redor da violencia
contra das mulheres é palpável.
Os mesmos que se rasgam as
vestiduras polas últimas notícias
sobre violac;óns e assassinatos
de mulheres, som os que desde
o poder estam a permitir umha
manipulac;om sangrante da imag e da mulher, a sua marginac;om no mundo laboral, a sua
explora<;om em negócios como
a pornografia e a prostituc;om;
os mesmos que permiten que
umha empressa como Telefónica regente o maior prostíbulo
que se conhec;a. Trata-se em
definitiva de cambiar a liberdade
sexual por comércio de mulheres, de escrever em um papel
que ternos os mesmos direitos e
deveres que o outro sexo pero
negándonos na prática o poder
exercelos.

Pilar Paz Rodríguez, membrada
Direcc;om Nacional de Mulheres
Nacionalistas Galegas que participou na concentrac;om da Ponite-Vedra tvem . de. r.ece.ber: .umha

notifica<;om de encausamento
por um delito de orde pública. A
opinión pública em geral, como
assim o reflectirom os meios de
comunica<;om , sabe que a manifestac;om diante da Audiencia
Provincial transcorreu sem incidentes. Só queda pensar que se
quer paralisar o processo de denúncia que em materia de
agressóns vimos fazendo as
mulheres. Só o ministro Corcuera pode tirar declara<;óns públicas, mostrar as suas opinións
sobre problemática das mulheres e a actuac;om do Poder Judicial. Quando as mulheres pretendemos fazer o próprio exercendo o direito a liberdade de
expressom pretende amordazar-nos co pesso da sua lei.
Existiu umha legislac;om em Inglaterra que proibia as mulheres
talar na rua. Antigos processos
contra mulheres em Compostela
volven-nos aos tempos onde a
lnquisic;om pretendia também
resguardar a orde pública. Será
a commemorac;om do Jacobeo
93 que fai desenterrar velhas
pantasmas.+
MUI.HERES NACIONALISTAS
GALEGAS

Coma en Lisboa,
coma en Lisboa
Hai pouco un coñecido redactor
da Voz de Galicia dicía que por
moita" normalización que se lle
dese ao galego, ao final pasaría
coma en Irlanda, na que a xente
tala inglés deixando o gaélico
para a litúrxia oficial. Paparruchas. Na futura Europa sen
fronteiras o que se privará sera
un arco atlántico que vaia desde
Ortigueira a Faro, con libre tránsito de mercadorias e persoas
capaz de competir cos mercados do Norte, con autovias que
conecten através dos Pireneus
cos países industrializados e a
conca mediterránea, deixando a
man direita a meseta e os mesetários, con várias pontes que
salven a raia húmida, cunha autoestrada, que permita ir a ·tornar

Al.ExANDRE BERNARDEZ
MliLADOIRO ( ANTIAGO

A cultura

organizada
Deprimente é ver neste pasado
ou presente Entroido o emprego
político da cultura através dunha
"organización" que a uniformiza,
taina competitiva e polo tanto
acaba matándoa.
Todas son loitas e prémios para
quen mellor "asasine" unha expresión liberadora que debería
nacer do máis profundo de nós
como é o Entroido.
Morre esta expresión e simplesmente remata converténdose en
desfile de disfarces organizados
que ben poderian ter lugar calq uer época do ano para lucimento dos conc e 11 os , as discotecas ... dos
que todos sacan tallada polí- Todas son
ti ca ou ben loitas e
económica.

prémios para

Queda sen embargo unha pe- quen mellor
quena esperan- "asine" unha
za nas ribeiras expresión
chantadesas,
coma nalguns liberadora
pontos do inte- como é
rior galego, en
especial Ouren- o Entroido.
se, no que o
Entroido pervive, moi a duras
penas, e dando
coletazos de agonia, debida evidentemente á perda, á inexisténcia xa dunha sociedade rural
que camiña sen freo fuxindo da
sua identidade na procura dunha realidade vilega, moitas veces castradora e decepcionante.
Este tesauro cultural e antropolóxico que ternos nas ribeiras de
Chantada monstra tamén o
abandono que por parte das institucións, mesmo da sociedade,
está a sofrer.
Falta para min unha procura e

A
investigación contínuas nas
suas raíces, abrir o Entroido ao
mundo educativo, potenciar os
obradoiros ao longo de todo o
ano, recoller o testemuño vivo, e
sobretodo non lembrarse del tan
só pontualmente e con limos nas, senón levantar dia a dia
ben alta esa bandeira do orgullo
da identidade, as orixes e a cultura.
Non esquezamos que o antroido é liberación, rachar co que
somos, buscar dentro de nós,
estoupar en liberdade, desorganizamos, vencer á máscara da
hipocresia, da arde, do traballo ... que todos levamos dentro.
O Entroido é sen dúbidas plenitude de vida.•
ANxo MOURE
(CHANTADA)

Ao CAP

NON É O SEU XACOBEO
NANINA SANTOS

Aborridas louvanzas dun camiño, un país e unha capital "non
identificábeis" polo comun dos mortais. A forza de repetir, insistir, esmagarnos os ouvidos e os ollos, remataremos crendo
que vivemos no mellor dos mundos posíbeis. Asi Cándido de
Voltaire. Asi Pelegrín e os galegos de Antolín e de Fraga.
Cuota do leite, patacas na Límia, desmantelamento industrial,
piñeiros e eucaliptus onde queda unha árbore. Paro, traballo
doméstico, agresións sexuais, diferéncias salaríais, direito ao
aborto, información anticonceptiva e información sexual. Recorte de presupostos para servizos sociais, educativos e sanitários: analfabetismo, alcoolismo e outras drogaccións ... sonadoquins, e duros adoquins a formar a congostra e camiño de carro da xente íncola, autóctona e enxebre na que non paga gastar atención, cariño e cartas.
Só "Xacobeo'', "93'', "Pelegrín", "Presume de Compostela", "O
noso orgullo, o teu esforzo".

da Escola
de Graduados
Sociais

Para ese camiño do país que degoiramos, moitas mulleres (rapazas, señoras e nenas) celebrando o 8 de Marzo, iremos de
Lavacolla (ás 11) deica Santiago. O Domingo (ten que ser) 7
de Marzo.•

Lin con interese o boletín do CAF
de CC. Políticas e Graduado Social. Primeiramente, quera felicitarvos pois apesar da crítica que
axiña vos vou facer penso que
non é de todo ético chamarlle a
atención a alguén que traballa a
prol dun ensino mellar en xeral e
dunhas mellaras específicas
na Escala de
Graduados.
Como CAF,
No referido bale- non contribuí·
tin facedes un chedes á
pequeno resumo do que toi a integración na
integración des- Universidade.
te centro á Universidade compostelá. Supostamente , quen
lle fai a entrevista ao director da
Escala é un alumno de 3º do presente curso 92193 que cando se fixo a sentada e a posterior manifestación perante a Xunta (ano
91) estaría en primeiro e, se cadra, xa formaría parte dos CAF.
Pois ben , velaí a miña pregunta:
Onde estabades vos por aqueles dias? Como CAF, non contribuíchedes á integración na Universidade nen nas reivindicacións anteriores a este feito histórico. lndependentemente diso,
deséxovos o mellar na Escala e
anímovos a que sigades a loita
pois ben sabedes que ainda tal-

tan moitas causas por arranxar.

rio de RENFE en Galicia.

Mália que xa non son aluno de
Graduado, o meu cariño e lembranza á Escala tan que apoie
por completo a calquer grupo sexa o CAF ou non- a que traballe polo centro con ilusión e
interese sen arrogarse éxitos
que corresponden á xente que
desvencellada de todo grupo, e
sen meios arriscou moito no seu
momento.+

Este cambio de tarifas, cuxo precec:lente se remonta máis de tres
anos, supuxo unha elevación de
tan só o 18% no precio do billete
individual (1 O veces máis que o
incremento das retribucións proposto polo Goberno). A medida
resulta impopular e desmedida,
no naso caso ainda máis cando a
liña A Coruña-Vigo resulta ser
unha das máis rentables en toda
España. Esta actuación de RENFE e do Goberno español sembra a máis terrible impotencia entre os usuarios e promove o, descontento social xeralizado. E semellante o despropósito reali,zado
que os abonos
·
mensuais de
transporte incrementaron un Este cámbio
14% 0 seu pre- de tar1'fas
cio cando non
se mellara o supuxo un
servizo ofertado
e cando os res- incremento de
tantes trens que
sóo 18%
non son rexionais expreso no prezo do
non variaron; e billete
RENFE intenta
restrixir o acce- individual.
so aos abonos
mensuais aos
rexionais expreso. Cal é a conclusión? Cremas
que ante esta situación sobran os
xuizos e as palabras. Qué veña
Deus e o vexa!

XAlME

RODRIGUEZ PERNAS
(BURELA)

A impunidade

de RENFE
O dia 31 de Xaneiro de 1993,
RENFE compañía estatal que
presta un servizo público e cuxo
déficit pagamos entre todos os
contribuintes, non só procedeu
a modificar o servizo de ferrocarril para reducir costes, o cal foi
profusamente anunciado, senón
que, de forma repentina e sen
previo aviso, realizou un "cambio de tarifas" (eufemismo que
encobre un aumento de precios)
que repercutiu nos usuarios dos
trens rexionais expreso, que son
uns dos poucos que valen a pena dentro do penoso panorama
que ofrece o transporte ferrovia-

SILVAR

ALDEA

ver eses mastodontes de dous
en dous co seu traxe azul forte
(para impoñeren máis a sua autoridade ). Vaia impresión irnos
dar na chamada Europa. Unha
causa e a inseguridade e outra
causa causar inseguridade através da seguridade.
Olla cos que non teñamos traxes finosou ropas de marca pois
ternos que ir co carné na boca,
e asi eles compraban no ficheiro
policial que non
es un elemento
subversivo (como se a xente Non é0
de ben non roubas e). Claro, mesmo beber
eles non toman
vi ño de cartón
litronas pelas
ruas, ainda que que beber
beber, beben
de caralla (bons wísqui Chivas.
wísquis e raías
de coca de nível). Até que
extremos chega a marxinalidade , non é o mesmo beber viña
de cartón , chutarse heroína e
beber litronas de cervexa que
beber wísqui Chivas e meterse
cocaína; claro, aquí ten que imperar a discreción e a imaxe.
lsto non quer dicer que traballen
máis, senón que hai que rouba
máis e mellar, he,he. Gostaríame ver a estes mastodontes na
entrada da Catedral pedindo o
carné de identidade, pero nada
mellar que pedir carné pala rua
a todo aquel/aquela que teña ar
sinistro/a; e tamén ir aos campos de futbol a conter a agresividade dos que non se porten
ben. Pero de onde ven esa
agresividade?

-

Oskorri

dirixirase ao
Mediterráneo, a Palma,
en concreto, onde
Conde ten a sua base.
O barquiño custoulle mil
millóns e apalabrouno o
mesmo dia que
reclamaba nunha
conferéncia en Madrid a

contención do gasto
público.

Resumo de notícia de
prensa (Xoves 18 de
Febrefro). "Catro
palestinos abatidos".
"Jaafar Asraui, de 17
anos resultou alcanzado
polos disparos dos
soldados". "Os soldados
abriron fago, sen prévio
aviso, contra un home
de 27 anos, ao que lle
causaron a morte".
"Os dous falescidos
como consecuéncia das
redadas militares ... ".
"Estados Unidos está
moi preocupado polo
aumento da violéncía
nos territórios
ocupados". En Palestina
non hai guerra, nen
asesinatos, nen

Travesía de Vigo, 17 - Tlf. 27 98 55
36206 -VIGO

Música de Euskal·Herria en
CD, LP e cassete.
AMPLO SURTIDO EN MÚSICA POPULAR

tan

Para finalizar só nos queda clamar no deserto, reivindicando a
dotación de infraestruturas dignas en Galicia (doble vía, electrificación da rede), a consecución de materiais de calidade
referenciada e non os desfeitos
do ferrocarril español que circulan palas nasas vías. Cremas
que o tren como meio de transporte de interese social merecese moito máis. •
M. ANxo MAESTRO

SAAVEDRA E

OITO SINATURAS MAIS
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Concellos, Xuntas de
Montes, coutos de caza e outras
entidades privadas ou organismos
públicos.

De interese para

e Informes e estudios medio-ambientais.
e Ordenamento e protección de espacios naturais.
e Plans técnicos de caza. Estudios de recursos cinexéticos.
e Estudios de impacto ambiental..
Restauración de medio Natural..

e Programas de educación ambiental..
e Organización de actividades relacionadas co
medio-ambiente.

e Asesoria medio-ambiental.

Estado de sítio
en Compostela
Pasear palas ruas de Compostela dá a sensación de cidade
perjgosa e criminal; causa terror

Apartado de Correos 5330 - 36280 VIGO Tlfs.: (986) 43 91 92 - 23 45 05

terrorismo -máis que o
da OLP-, nen violacións.
Jaafar Asraui e os
demais xovenes árabes
padecen a insoportabel ·
levedade do Estado de
Israel e o fino lapiz das
axéncias de notícias.

TOKIO

.Manuel Fraga foi
f}éCebido en audiéncia
polo rei o pasado 23 de
Febreiro. A
representación galega
completábase co
Presidente do
Parlamento, o Delegado
• do Governo, o Valedor
do Pavo, o Conselleiro
Maior de Cantas,
Portomeñe, o alcalde de
Santiago, o arzebispo de
Santiago, Filgueira
Valverde e António
Ramilo (presidente da
patronal). Somente
faltou un capitán xeral,
con faxin e sable. O
pavo, mentres,
festexaba o Martes de
Antroido.

Mulleres violadas
en Bósnia. Ocupan
Utulares de periódicos.
A novidade non son as
violacións, senón os
titulares. A agresión
• sexista é unha arma de
guerra desque existe a
guerra. Sabiano ben as
vietnamitas que
preferían suicidarse
antes que parir o tillo
dun marine ou as
arxe11t1na~

cfn.ipauas
polos milicos. O informe
Sábato e o Dossier
Molfino narran con

parquedade fria como os
oficiais de Videla
introducian ratas pala
vaxina das sindicalistas
presas nos sotos da
Comandáncia de
Marina, en pleno centro
de Bos Aires.

O PSOE prometeu
socialismo e fixo
liberalismo. O PP
reclama menos presión
fiscal, menores cargas
sociais, tipos de interés
máis baixos. Se cadra é
á dereita á que lle toca
agora facer socialismo
e incumplir as suas
promesas eleitorais. Xa
lle está a pasar a John
Majar.

••••••••••••••

Aq u i intentan
usar de bode
expiatório
aos drogadictos, litroneros, mendigos, etc., en
definitiva,
xente considerada marxinal ainda que
detrás deste
se agacha a
represión aos
cidadáns e
un control á
sociedade
galega compostelá.
Ternos que
buscar alternativas para
poder paliar a
marxinación,
o xarabe de
pau non conduce a nada.
Non sei se escreber isto me
causará trabas cara a miña vida social
(pendente de
xuízos, indultos, etc.); pero
tamén é unha
forma de ob-

se algunha vez houbo liberdade
de expresión.+
ANTONIO RIAL CASAMANS

(Compostela)

Translado
de Concepción
Arenal
Celebrase por estas datas a come moragom secular da morte
de Concepción Arenal, perseguida no seu tempo por mulher
e por liberal. Quem conhecer
sua obra, neste tempo tam falto
de quixotes, pensará ter sido ela
urna "vermelha" por defender os
direitos dos criminais, os da
mulher, criticar a guarda civil, os
"toros", os senhoritos ... e assim
por diante, como puden saber
na homenagem organizada polo
"Liceo Rubia Barcia" de Caranga (Ferrol) o qual deseja o
translado de Vigo para o Panteom de Galegas Ilustres, na Capital, dos seus restos mortais.
Acho que isto a condenaria a
distorsom e deformagom que já
sofrem as vidas dos patriotas
galegos Rosalia e Casteláo. Para além disso o dito Panteom é
ou deveria ser para honrar a
memória dos luitadores pala
nossa étnia ou pavo hoje
caminho da aniquilagom po-

Ahistória
do movimento Skinbead
O movimento Skinhead criouse
en Inglaterra a finais da década
dos sesenta, polo cal xa queda
moito antes que outros movimentos coma o Punk, e aclara
que non é un novo movimento
que xurde agora nestes anos.
Foi nos anos 68-69 e princípios
dos setenta cando maior auxe
tivo, e o seu nacimento veu
provocado pala chegada a Inglaterra dun gran continxente

XFsus PÉREZ
(FERROL)

ña contra quen. Estes xóvenes
brancos e negros rapaban a
sua testa, compartian o ska, a
cervexa e a loita contra o poder.

non somos
fascistas

Calquer persoa que non teña
información disto pode pensar
que todos os Skinheads son
nazis, é normal, xa que somos
bombardeados polos "Meios de
(in)-formación de masas" este
matiz. Mais é o noso deber
desmentilo publicamente, dicendo que o movimento Skinhead non foi, é, nen será, fascista ou racista.

a

-----------------------------------------------,

Os skinhead

"Skin bo, skin morto". Este título pertence a unha pintada vista por min nunha cidade da nosa nación hai pouco. Considérome un seguidor do movimento Skinhead, da sua música,
comportamentos e demais
complementos, asi como un
membro da organización
S.H.A.R.P. (Galiza) que se atopa espallada polo noso mundo.
Por isto é dunha necesidade
vital pór na palestra dunha vez
por todas o tema do movimento Skinhead, xa que os que de
verdade formamos este movimento estamos fartos dos abusos, mentiras, e falta de información que do tema se están a
dar. O que comporta que incluso cheguemos ás veces a ter
roces ou máis, con xente dunha mesma ou similar ideoloxía,
a trabucamos con "nazis".

la cultura imposta polo estado
espanhol. Urna alta porecentagem de meninhas e meninhos
galegas (os que falam galega)
aprendem as primeiras letras
em castelhano (e tambem as últimas). A grande C. Arenal,
comparável com "Madre Teresa", "La pasionaria", "Madame
Curie" igual que elas nom cabe
no dito Panteom pois nom foi
galega como
Rosalia Castro
translado
(a nossa Rigo- 0
berta no século para o
passado). Tambem foron ilus- Panteom de
tres Emília Par- Galegos
do Bazán, Pedro Barrié de la Ilustres
Maza, Francis- condena ria
co Franco, Padistorsom e
blo Iglesias,
mas nom forom deforma~om.
Galegos. Como
é que estaria
Arenal e nom
Pondal o esquecido Bardo da
Nagom de Breogam, Nosso Pai
Espiritoal? Ferro! tem a honra
de ter sido bergo dum forte Galega: Carvalho Calero. Mas deixemos que os martas descasem
e admiremos hoje de C. Arenal
o seu iealismo e imenso sacrifício pro leva-lo a prática.•

A dexeneración
do Movimento Skinbead
No ano 1981 vanse producir en
Inglaterra uns distúrbios violentos raciais. lsto vai a ser aproveitado polo Nationaf Front (partido názi inglés) para a sua campaña e vai introducir a imaxe
Skinhead entre os seus adeptos. Desde aquela esta idea, formada e axudada polos meios de
comunicación sensacionalistas,
vaise espallar e asi vanse ir formando grupos de názi skins =
Boneheads (cabezas de adoquin) por todo o mundo. Estes
grupúsculos, através de actos
vandálicos, van espallar máis
ainda a imaxe do movimento como racista e fascista.

Manita do SHARP o 23 de Febreiro en
Barcrelona. Na foto superior en Madrid.

de imigrantes xamaicanos. Estes causaron unha gran impresión entre a xuventude dos
arrabaldos e zonas proletárias
que adoptaron para si a música, coma o Ska ou o Reggae e
outras coma o Sou/.
Estes emigrantes xamaicanos
chamados Rude Boys, a sua
carreira cultural, e mais o sector máis activo dos Mods e os
comportamentos dos xóvenes
ingleses de clase obreira van
formar o Movimento Skinhead.

cistas. Este novo movimento foi
tildado pala prensa sensacionalista coma Skinhead ou Cabezas rapadas. Mais tarde vai ser
esquecido completamente.
O

regreso dos Skinbeads

A comezos dos 80 e despois
da eclosión do Punk, van surxir
A forma estética de levar a canovos grupos de Ska ou da
beza rapada non é como se di
2Tone e estes van producir un
por aí unha forma de militarinovo resurximento do movizar, se non que a rapaba.n por
mento Skin. Esta música vai
dous aspectos. Primeiro como
ser aceitada polos punks, que
unha forma contestatária á soestaban vendo que o que era
ciedade e estar en contra das
modas, "o pelo longo". E outra · nun principio o PunkRock estábase convertendo en HardComáis profunda derivada do sinre. Esta nova xeración facia a
dicalismo inglés, xa que unha
sua própria música chamada
das represións dos patróns
Oi! Estes grupos fan un punk
contra os obreiros que pillaban
tranquilo, con cantos populafendendo as máquinas nas folres, cantos futbolísticos, cangas era raparlles a testa, asi tícións de pub, e auténtico
ñanos controlados.
rock&rol/.
Estes xóvenes de clase obreira
tanto brancas coma negros non
Inda que tiñan fama de violenvan a ter unha ideoloxia en
tos levaron un cariz anti-racista
concreto, pero teñen unha gran
e anti-fascista, e iso á prensa
consciéncia obreira e, como
era o que non lle interesaba. Só
non, nen eran racistas nen fasque eran violentos pero non pu-

Desta maneira, moitps skins non
racistas van deixar a cena para
se evitaren complicacións. Pero
outros van resistirse a abandonar este movimento e van organizarse e loitar contra a idea de
que ser Skinhead é ser názi.
Desta forma surxiron numerosas organizacións de Skins non
racistas que através de concertos, manifestacións, propaganda, etc... e sempre nunha atitude non violenta limparán a nasa
imaxen tan deteriorada. A organización mais importante e
S.H.A. R.P. (Skinheads Against
Racial Prejudice), a cal está espallada por todo o mundo e agora formouse na Galiza.
Seguramente este artigo axudará a máis de un a distinguir a
un verdadeiro Skinhead dun
que vai con este aspecto por
moda e sen conectar cas suas
orixes. Unha aperta a todos/as
persoas que eremos na solidariedade, a toleráncia e compartimento das culturas.+

D.O.R.
(A ESTRADA)
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Schumann, Liszt, e
Brahms descobriron
sonoridades que
quizá Beethoven
non pudo atopar.
Beethoven era xordo e entón concebia
a música na sua cabeza; mais Chopin
era tísico e tiña un
ouvido mais desenrolado que lle facia
ouvir cousas que os
demais non ouvian,
como harmónicos
moi altos e similares. Eu sospeito que
Mozart tamén tiña
este son, pois os
seus concertos soan, mentras que aos
de Beethoven hai
que facé-los soar".
Achúcarro sorri. O
seu xuízo silencioso
non deixa títere con
cabeza; ensalza aos
decimonónicos pero
permítese o luxo de
entre-aspar a Beethoven. O seu critério musical resulta
firme e case que paradóxico cando se
repasa o seu currículo:
"Profisionalmente
non comecei nen
aos dezasete anos.
Eu entrei no conservatório de Madrid
xa tarde; daquela eu
estaba nun coléxio
no que se entraba ás
oito da mañá e saíase ás oito da tarde, e
daquela dicer na tua
casa que querías ser
pianista orixinaba
un "¡niño callate!".
Mais finalmente
metéronme eles no
estudo e ainda que
· eu prefería xogar,
fíxate , foi calando ... ".

] oaquin Achúcarro
"Na música pop un señor con só tocar

duas notas pode ser unha estrela"
• VÍTOR MÍGUEZ

te tamaña beleza".

Os aplausos foron interminábeis e
a interpretación, unha das menores acaecidas no Auditório santiagués nos últimos anos. Na hora da
entrevista pudémolo surprender
ensaiando cun colin no centro da
capela maior do Hostal Real; rodeado do goticismo imperante o
noso convidado falounos da inspiración que rebosaba o ambiente
compostelán:

Pero a mestria do Achúcarro fixo
que a beleza do cenário barroco
mudase nas maravillosas notas
"griegianas". Na sua valoración
do concerto ollamos un temperamento sumamente crítico:

"É fabuloso poder tocar un pasado, saber que as raíces qu aqui observas son milenárias. Santiago
ten un engado especial que non
sei en que consiste; cando cheguei
e me dispuña a pagar o táxi ollei a
fachada do Obradoiro iluminada
cun sol poñente e a vista certamente fíxome ficar petrificado an-

Estou satisfeito da miña actuación. Sempre hai pontos pequenos
nos que un coida que podía facetos mellor, e realmente eu non sei
se será posíbel chegar á perfección; de todos os xeitos haise que
conformar co que humildemente
se pode facer".
E é que con Achúcarro pudemos
descobrir que a sua paixón para o
compositor nórdico supera con
creces as vinculacións puramente
artísticas:

"Teño moitos concertos preferidos
e o de Grieg é un deles, ademais
coa circunstáncia curiosa de que
Grieg era curmán do meu bisavó.
El nacera en Bergen e ao chegar a
Bilbo ali ficou ( ... ) sen embargo
non quero circunscreberme nen á
única obra dun autor nen dunha
época, hai que falar de Mozart,
Bach, Beethoven e do que é verdadeiramente grande".
Porén Achúcarro non nega que
no tocante á interpretación pianística si existiu unha época privilexiada. Para el e para tantos e
tantos amantes da música, aos
románticos correspóndelles o título de verdadeiros descobridores do piano:
"O piano comezou a soar distinto
desde Chopin. Tanto el como

Reflexiona sobre
aqueles tempos e
non deixa de cavilar
sobre o seu optimismo de adolescente.
A sua entrega ao estudo foi, como quen
di, por si só; este famoso intérprete ainda hoxe non aclarou
a dúbida filosófica
sobre o determinismo xenético.

"De todos os xeitos
algun talento debia
de ter. Unha vez
que aprofundei no
estudo a semente que levava dentro eu penso que se desenvolveu
por si mesma. Até que ponto nós
somos criadores do noso destino
ou até que ponto o noso destino
está predeterminado nos nosos xenes. Un carballo chegará a ser carballo pase o que pase e unha ameba será unha ameba faga o que faga".
Sen embargo o noso entrevistado
preocúpase cando pensa no futuro; compárase a aquel ciclista que
alcanza o pelotón de cabeza e toma alimentos para o sprint final.
Para o bilbaíno estes son os tempos dun recoñecimento froito de
anos de traballo e de produción de
calidae. Pero, realmente a calidade vai sempre unida á fama ... ?
" ... Realmente, do cenário para

afora eu coido que hoxe en dia hai
suficientes mecanismos como para enganar a un público inxénuo e
dar a entender que alguén é un xénio. Mais nen na arte nen no deporte é posíbel o regalo; de <liante
da arte un está tan só como ante
os 9 segundos nos 100 metros. A
obra de arte en certo modo é coqueta e en certo modo avara; depende do que ti poñas da tua parte
para o que ti recebas dunha obra
de arte (... ) De todos os xeitos no
piano non é tan doado, na música
pop un señor pode tocar duas notas e ser unha estrela, ainda que
pensándoo ben Clayderman segue
vendendo millóns de discos cando
é un señor que non sabe tocar o
piano ... "

'Do cenário para
afora hai
mecanismos
como para
enganar a un
públicoinxénuo
e dar a entender
que alguén é un
xénio"

Acontece que Joaquín Achúcarro
grava en negativo experiéncias
como as de Clayderman. Pero,
non estamos <liante dun orgulloso;
declara unha admiración decidida
con pianistas pouco coñecidos como Jeno Jando e vólcase sen dúbida ao ouvir un nome: Pollini.
"Pollini son palabras maiores. En
certo modo os do oficio ternos unha admiración por Pollini moi
grande; eu teño amizade con el e
na sua integridade artística dentro
das suas coordenadas Maurizio é
un home insubomábel".
Pasan os minutos e ternos tempo
para reflexionar sobre a febre de
auditórios que asalta o estado español: " ... agora hai auditórios e
parece que a afeizón á música vai
subindo. Vostedes desde que teñen en Santiago o auditório subiu
todo; veñen grandes orquestras ... "
Neste senso no seu caso arribar á
península e notar un troco radical
a respeito do pasado é todo un.
Segundo esta estrela nengunha
iniciativa é negativa, nen as próprias orquestras como a Sinfónica
da Galiza, inzadas sobretodo de
músicos do Leste:
" ... a pataca non existía na Europa
até que a trouxeron os americanos. Neste momento as perspectivas dun músico na España non
son más; se agora os científicos
do Leste e os artistas veñen a Occidente porque hai bolsas e axudas, e eu coido que no fondo saim os gañando ainda que sexa a
longo prazo".
E remata o noso tempo; Joaquín
Achúcarro prepara o seu segundo
concerto e apréstase para abandonar Santiago, non sen un recoñecido pesar por deixar a praza barroca para viaxar a Dallas onde o
agarda Chopin e o seu concerto
número dous. +
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DI AS
ainda se está en proceso de
ratificación o Tratado de
Maastricht". Na campaña polo
non a Maastricht en Dinamarca
utilizouse un informe prévio de
corte semellante ao deputado K.
Hansch.+

•Diminuir
as línguas oficias
da CE
Ao tempo que unha proposta
recolle a presenza simbólica do
galego no Parlamento europeu,
unha proposta do socialista
alemán Klaus Hansch abrirá
camiño para que a ampliación da
Comunidade Europea supoña
unha disminución das línguas
oficiais e do réxime de
presidéncias rotatórias.
Con efeito a proposta, apoiada
pola maioria que ostentan os
grandes paises, presume que a
chegada dos paises da EFfA
(Áustria, Suécia, Finlándia e
quizais Noruega e a Suíza)
provoca unha complexidade
administrativa e lingüística que
dificultaría os traballos
comunitários. Segundo esa tese se
hoxe, con nove línguas oficiais, as
case dez mil reunións anuais das
diferentes institucións
comunitárias requeren 27
intérpretes para setenta e duas
combinacións lingüísticas
diferentes, con 13 línguas as
combinacións elévanse a 156 e o
número de intérpretes a 42.
En canto á presidéncia rotatória
ábrese a porta para unha
limitación das presidéncias aos
cinco paises maiores (Franza,
Inglaterra, Alemaña, Grande
Bretaña, ltália e España), e cun
exercício dun ano en troques dos
actuais semestres. O deputado
alemán, alternativamente, suxire
unha disminución do peso
lexislativo do Consello de
Ministros sobretodo no referente á
representación externa.
Os deputados europeus de
Portugal teñen protestado por esta
iniciativa "que desgarante o
princípio de igualdade entre
grandes e pequenos paises e é
impolítico apresentalo cando

• Galego
na Galiza exterior
A Mesa pola Normalización
Lingüística ven de reclamar que
nos 184 centros de povos da raía
no Bierzo, Zamora e Asturies, se
cumpra a norma legal estatutária
que obriga á Xunta a promocionar
nesas bisbarras o galego, e polo
tanto peden que se lles faga
partícipes da campaña "A mellor
viaxe un libro", que na sua fase
final vai repartir libros para cada
escolar nos 1.5000 coléxios
gal egos.
A Mesa facilitou o enderezo
destes coléxios á Consellaria de
Cultura "e coidamos que debe pór
meirande interese se cabe en
facelo cbegar a estes case
douscentos centros porque será o
primeiro libro galego que verán os
rapaces na maioria dos casos". +

•Concurso
de piano
Todos os/as xóvenes galegos ou
residentes menores de 30 anos
poderán participar no II Certame
Galego de Piano "Xuventude 93",
dotado con 850.000 pesetas en
prémios. Para participar cada
intérprete deberá apresentar en
fita cassete un programa onde
desenvolva obras de distintos
estilos: un prelúdio e fuga de
Bach; unha obra clásica de libre
eleición; unha obra romántica de
libre eleición de máis de sete
minutos de duración e unha obra
española de libre eleición.
Despois dunha escolma feita en
base ás gravacións iniciarase unha
selección con interpretacións
públicas e proba final o 15 de
Xullo de 1993 na lgrexa Nova de
Marin e os tres finalistas
interpretarán, coa Xoven
Orquestra da Galiza, un concerto
da sua libre eleición entre os catro
que Hes propoña o xúri. +

XURXO LOBATO

• Camiño
de Santiago
a cabalo

sócios, que pagarían unha
sobrecuota superior, e mesmo
aluga cabalos a quen non o posuan.
Os interesados poden dirixirse ao
teléfono (986) 78 37 53.

A Asociación Galega do Cabalo
ven de organizar, para os dias 8 ao
11 de Abril, o percorido do
Camiño de Santiago entre
O Cebreiro e Compostela.
A organización está aberta aos non

Pola vella rota de Asturias (TineoFonsagrada) tamén se realizará a
cabalo o camiño -cunha duración
de dez días- desde a vindeira
Semana Santa. Os interesados
poden chamar ao (98) 580 60 36. +

-
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O antroido. Exposición de Alfonso Lubián e Lalo Villar na Casa das Artes de Vigo.

PALLASOS E VAMPIROS,
FIGURAS DUN ANTROIDO
CONSERVADOR
MANuEL VEIGA
Segundo un inquérito publicado estes días, un de cada
tres galegos puxo disfraz. O antroido non é xa unha
festa infantil, nen un simples motivo de troula. Milleiros de persoas, de todas as idades e clases sociais, colocaron a carauta ou o traxe, recuperando esi unha
transgresión que fora impedida polos rigores do franquismo. Non babia disfraces onde mandaba a interpretación única dos uniformes.
Un sumário dos disfraces máis frecuentes recolle: pallasos, trasnos, bruxas, vampiros, arlequins, piratas,
viquingos, ursos e monstros variados. Tamén abundan
os homes vestidos de muller, aqueles que repiten un
motivo televisivo, os que
fabrican un disfraz próprio
e, por último, os que aluden a problemas cotiáns,
caso da pataca da Límia ou
do cultivo do eucalipto. Os
máis abundantes son os do
primeiro grupo.
Se o número de persoas
disfrazadas amosa as gañas
de festa, o tipo de disfraces
escollidos sinala a preferéncia polos tópicos, modelos que por separado carecen de significado. Tanto
ten un disfraz de vampiro
coma un de pallaso. Pola
sua repetición perderon o
sentido e hoxe tan inocente
é un coma o outro. Se individualmente non significan
nada, en conxunto poderian mostrar a queréncia da
xente, neste momento, polas fantasías clásicas que
teñen como principal característica a de fornecer
seguridade, dado que os
seus modelos son coñecidos. Isto mesmo sucede no
cine dos últimos anos que
recrea tópicos como Batman, Superman, A Cenicenta,Drácula ...
Seria o resultado dun interés pola diversión, simultáneo a un desinterés polo
significado. Se o antroido
é, por definición, crítica e

transgresión, a proliferación de estereotipos que nada subvirten amosaria as caréncias dunba época
conservadora que noutros campos, como o pensamento ou a arte, se caracteriza pola pretensión de
suprimir os significados. Un tempo no que primaria
a forma sobre o fondo, o disfraz polo disfraz. Se ben
isto non é real de todo, como non o é o fin da história. A auséncia de sentidos é só unha apariéncia,
posto que en realidade abundan os significados concretos: o diñeiro, a violéncia, o machismo, o culto
ao poder ... que teñen o seu parangón en modelos
fictícios conservadores, reiterativos, maniqueos ...
Un mundo de bons e maos, de pa11asos e pirata , cada cal no seu lugar, de
modo que a ninguén incomodan. Os eu valore
reaccionários, por coñecidos e habituai , pasan por
diante nosa inadvertido .

Os disfarces escollidos
sinalan a preferéncia
polos tópicos, tanto ten
un de vampiro coma un
de pallaso
••••••••••••••••••••••••

Ao caron destes, hai outro
disfraces: homes que vi ten
de muller (cuxo significado
non é preci o explicar) ou
persoas que confecionan
disfrace próprios. Hai que
dicer que o disfraz orixinal,
ainda que non represente
nada concreto, constitue
unha figura ben distinta daquel que se merca no comércio. O primeiro é persoal, criativo na forma e
non importa tanto o que represente. O segundo é unha
figura tópica (un urso, un
viquingo, un monstro ... ) e
por esa razón carece de significado.
Por último están os disfraces críticos con algun aspecto social: pobres deitados na rua, un negro que
oferece relóxios baratos ou
a carroza de pataqueiros da
Límia. Estas representacións, cuxo significado é
claro, reflexan un xérmolo
crítico minoritário que terá
que agardar a que a mentalidade criada na pasada década sofra un verdadeiro
refluxo.+
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Oxogo
.
como poes1a

tanto ás regras do xogo como ás
regras da poesía. Quer dicer, aquel
que pratica os exercícios oulipianos, é dobremente coaccionado.
Pero, precisamente, o que intenta
este obradoiro de literatura é tirar
á luz estas coaccións e obrigas do
escritor, que non son nocivas, senón todo o contrário, xa que forman a eséncia mesma da literatura. N un ha entrevista, Georges
Perec expresouno
desta maneira:
"Oulipo aponta
cara unha reconsideración da novela e a descondicíonar ao escritor con relación
ás ideas tradicionais. Cremos que
toda criación pasa por un sistema
de coaccións que
o escritor non coñece. E unha vez
postos, é mellor
coñecelas. Xa que logo, hai que
recoñecer que non se escrebe nen
coas ideas nen coas emocións, senón coas palabras".

A torre da derrota
de Gonzalo
Navaza
Os poetas de todos os tempos e
épocas, tanto os grandes como
aqueles que só lembramos porque
o seu nome figura nunha ou outra
antoloxia, usaron do xogo na poesía. Ou conceberon a poesia como
xogo. O xogo sempre foi unha importante compoñente da poes ia. As máis
importantes Na Galiza,
vangardas eu- oxogo
ropeas do s. na poesia,
XX, o surrea- está case
lismo e o dadaísmo, usaron que
do xogo. Com- proscrito.
p u x eron poe- Quen
mas xogando.
tal fai,
Inventaron xogos. Desde o pode darse
"cadáver ex- por ex
quisito" até comungado
"Un no outro".
Mais, quizá co
"éxito"
do
existencialismo, o xogo foi desaparecendo
paulatinamente da poesía. Mesmo
o humor. As novas "técnicas" ensaiadas polos poetas, son máis experimentados para acadar as grandes maiúsculas (a Obra, o Estilo,
as Opcións fundamentais, o Xénio, a Criación... ) do que intentos
para descobrir potencialidades.
Na Galiza, o xogo na poesía, está
case que proscrito. Quen tal fai ,
pode darse por excomungado. Ao
máximo, é recebido cun "sorriso
nos beizos". A poesia galega, é
tan pura, que non ten tempo para·
dialogar. Ten acadado tal grau de
oberba, que unha cura de humil-

Un dos deseños de Seara cos que se ilustra o libro.

dade non viria nada mal. Cura de
humildade que pouco a pouco parece vai tomando posicións. O último libro de Antón Reixa, inéditos de diversos escritores dos que
non diremos o nome, e A torre da
derrotrf. 1> de Gonzalo Navaza, son
un paso máis que adiante para restaurar (ou instaurar) a humildade
na poesia galega. (Humildade que,
por outra banda, está presen!e en
poetas da calidade de X.M. Alvarez Cáccamo, Rodríguez Baixeras
ou Ramiro Fonte, por citar só
tres). Pero, sobretodo, a humildade vai unida ao xogo. O xogo que
ten unha regras que non se poden
romper. Que coaccionan ao xoga-

dor: como as regras da poesía, da
crición literária. O xogo, cuxas
posibilidades na literatura ainda
non foron desenvolvidas de todo,
toma por inteiro o devandito libro
de Gonzalo Navaza.

A Torre da derrota colócase dentro dunha tradición poética determinada que acada o seu cúmio
coa criación ou fundación de Oulipo (Obradoiro de Literatura potencial). Sobre Oulipo informa
Xosé Mª Álvarez Cáccamo no importante prólogo que leva o libro.
Oulipo, ao tomar a posesión corno
xogo, ou, mellor dito, ao facer valer o xogo na poesia, acomódase

A linguaxe é a base da literatura:
esta constatación, case un.ha perogrullada, impúxose na história literária do s. XX. A literatura contemporánea distínguese pola sua
obsesión pota linguaxe, polo intento de conducila aos seus límites, e liberarse das suas coaccións
-lémbrese o que <licia Tel Que/:
toda linguaxe é fascista. Outro oalipiano de pro, Jean Lescure, afirma: "A linguaxe literária non manipula, como ainda se ere, senón
que manexa obxectos verbais, e
mesmo, para a poesia, obxectos
sonoros". Oulipo teima neste aspecto da inovación, como todas as
vangardas do s. XX, pero diferénciase destas en que non se opón a
nengun estilo pasado ou presente.
O que intenta é a inovación estilística, non de forma intuitiva ou
esporádica, senón "sistemática e
científicamente, e se compre recorrendo aos bons ofícios das máquinas que tratan a información".
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Oulipo ten, xa que logo, unha base matemática, fundamentada especialmente nas estruturas abstractas das matemáticas, pero tamén un comportamento lúdico,
que lle val non poucas críticas e
unha cerra condescendéncia por
parte de escritores máis "sérios".
Pero os membros de Oulipo, por
boca de Perec, fixeron sua a divisa
do folletinista
Paul Féval: "Traballo para xente
intelixente antes
que séria".
O labor de Oulip o ocúpase con
frecuéncia das
obras do pasado.
A expresión literatura potencial
non é restritiva xa
que, ao seu modo
de ver, toda obra
literária é potencial, ao constituir
un artefacto do
que os mecanismos son coñecidos
polo seu construtor. Deste xeito,
Oulipo divídese, desde o seu início, en duas tendéncias: a analítica, que descobre en obras xa existentes posibilidades que os seus
autores nen tan sequer sospeitaban; e a sintética, que trata de
abrir novas vias aos futuros escritores. Estas vias son, sobretodo,
formais. Perec, en especial, reivindica os xéneros acrobáticos, que
implican unha grande dificuldade
formal (e un perigo sempre ao
axexo: cair nas redes da superficialidade e a pobreza semántica).
Nunha últirn·a instáncia, Oulipo, a
suas acrobácias formais e verbais,
teñen un fin claro: oporse á tendéncia xeral da literatura, en palabras do tan citado Perec: "tan só
preocupada polas grandes maiúsculas (a Obra, o Estilo, as Opcións
Fundamentais, o Xénio, a Criación ... ). A história literária parece
ignorar a escrita como prática, como traballo, como xogo". (Para
saber algo máis sobre Oulipo, pode o leitor consultar, á parte do
devandito prólogo de Álvarez
Cáccamo, os textos citados nel).
Gonzalo Navaza inscrebe o seu
presente libro na segunda tendéncia oulipiana cita enriba: a sintética. A torre da derrota é un libro
de poemas nos que cada verso é
un palíndromo, "un texto que se
pode ler do mesmo xeito de esq uerda a direita que de direita a
esquerda, sen perder sentindo en
nengu~ha das duas leit_!.lras"
(X.M. Alvarez Cáccamo). A parte, e como avisa o prologuista,
non pode o leitor esquecer a numeración cabalística das diferentes partes do libro. Nen a orde
simbólica. Quer dicer, non se está
diante dun xogo "gratuíto". Sen
esquecer o que hai de xogo nos
palíndromos, tampouco se pode.
obviar o que hai de simbólico nas
palabras e nos obxectos escollidos
polo poeta. Desde a torre do título, "A torre ferida polo raio'', a
carta XVI do Tarot, até o simbolismo das cores. Navaza, á parte
de coñecer o simbolismo das palabras e das imaxes, estas teñen para
el un valor de emblemas que encontran no seu lugar no poema como xa demostrara en Fábrica
íntima- en razón do seu poder de
integración alegórica. Unha integración alegórica que quer nornear (mais ben explicitar) aquilo ao
que se refire o poeta, e que mora
na " torre da derrota" -a "tour
abolie", de Nerval: o sol negro da

L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __
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{ven da páxina anterior)

melancolia: "Ánimo de toda corredoira, tilos nus. Un solitario derrocado te domina".
Compre tomar a sério aquilo que
non o parece. A torre da derrota
é poesia, está fechada sobre si
própria. É apresentada como unha série de operacións ao termo
das cales un corpo novo debe nacer, da fusión de vários. Un corpo non polimorfo, senón unificado, puro, inalterábel -e simétrico. Os curtos poemas resultan ser
un lugar, un campo fechado onde
o destino está expresado (segundo a orde da linguaxe, que non
do tempo: "AmA /Adán, se non
non es nadA").
Gonzalo Navaza -que demonstrara a sua calidade de poeta "sério" ou "convencional" con Fábrica íntima; das suas cualidades
de tradutor e lexicógrafo non
compre falar- converte o xogo
en poesia, unha poesia cuxas fontes están na vida e no drama do
home. Un home que é a suma dos
seus soños. Pero, como dicia Perec, Gonzalo Navaza escrebe con
palabras, que é o que converte
aos seus textos en poesia. (Sen
esquecer que tamén manexa, como pedia Lescure, obxectos sonoros, pero falar diso levaríanos
moi lonxe).+

XGG
1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1991
(ano palindrómico). 70 páx. O volume, ademais do limiar de Álvarez Cáccamo, leva
unhas belas ilustracións de Seara.

Cotarelo
Valledor e o
seu tempo
Ediciós do Castro, na súa colección "ensaio", publicou recentemente un volume que se debruza
na análise biográfica de Armando
Cotarelo Valledor0 >, figura arredor
da cal se entretecen as máis variadas reflexións sobre o tempo que
lle tocou vivir desde unha perspectiva fundamentalmente histórica.
A responsable do volume resulta

ser Mª X. Costa Alcalde, licenciada en Xeografia e Historia,
quen extracta e probablemente
sintetiza a súa propia tese de licenciatura que, sobre Cotarelo
Valledor, dirixiran hai algúns
anos o profesor X.R. Barreiro e o
galeguista xa falecido Ramón
Martínez López.

co de antes da guerra.
Con todo, a autora beneficiase
dos seus coñecementos históricos sintetizando con efectividade
todo o período que viviu Cotarelo, demostrando ademais unha
familiaridade coa súa figura e
unha información contrastada
merecente de gabanza en todo o
que a:tinxe á súa biografía como
ben deixa ver no segundo capítulo da obra cando se detén nos
principais socalcos da sua percorrer vital como son o nacemento
na Veiga, os vizosos anos de formación e aprendizaxe, o impulso
que outorgou á actividade literaria, cultural, académica e política
ao longo da súa estadía en Compostela, o papel preponderante
que desempeñou na fundación do
Seminario de Estudos Galegos
ou mesmo a súa elección como
académico da Real Academia
Española ao lado de Ramón Cabanillas.

Así pois, a autora organiza a súa
entrega a través dun eixo básico
que pasa pala reivindicación da
figura e obra de Cotarelo como
un dos alicerces iniciais e ineludíbles sobre o que se ergueu parcialmente o edificio do labor e
práctica nacionalista e cultural de
pre-guerra.
Desde o noso punto de vista é de
agraecer un traballo como o presente, guiado pola rigorosidade e
polo afán didáctico, polo que
implica de recuperación da nosa
memoria histórica, aínda que a
paixón que tal figura levanta inconscientemente na analista por
veces conduza a certa ocultación, de certo que non malintencionada, semellando que a súa
biografía se detén no comezo da
guerra civil,
ao obviárense
referencias
máis cumpri- A paixón
das á dedica- que
ción e activi- Cotarelo
dade de Cota- levanta na
relo que se corresponde ao analista,
período
de por veces
1936 ata o ano conduce a
do seu falececerta
men to nos comezos da dé- ocultación
cada dos cin- semellando
cuenta, xa ine- que a súa
q uivocamente
biografía
ancorado na
doutrina do se deten
novo réxime no comezo
como patenti- da guerra
za o seu posto
como procura- civil
dor nas cortes
franquistas.
Para comprender a todo Risco, por exemplo, non podemos
esquecer os seus derradeiros
anos aínda que, desde lago, o
que hoxe quedou na nosa historia e se presente como principal
obxecto de valoración e investigación interpretativa sexa o Ris-
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conta de libros

Non se esquece tampouco neste
volume unha análise da súa obra
histórica e mesmo da súa obra literaria, esta última centrada fundamentalmente no xénero teatral.
Ao noso xuízo neste apartado vence sempre a interpretación histórica á pretendidamente literaria, ben
evidente sobre todo na análise de
dúas pezas teatrais: El pazo, de tóxico tema fidalgo e Memorias de
un escolar de antaño: obviando
así, por situarse fóra do ámbito do
estudio da investigadora, calquera
referencia ás súas pezas máis coñecidas para nós como Trebón,
Hostia, Lubicán, B eiramar ou
Mourenza.
Para finalizar sinalemos que non
desmerecen tampouco os apéndices que poñen o ramo a este libro no que se insiren, por un lado, unha peza inédita con tintes
modernistas titulada Érase unha
vez el rey ... e, polo outro, abundante material fotográfico, fichas, cartas privadas e manuscritos <leste galego de Vegadeo que
xa fica, desde agora, moito máis
perto no que di respecto da súa
presencia histórica na cultura
galega dos primeiros trinta anos
<leste século.+
RAMÓN NICOLÁS
(1) Costa Alcalde, Mª Xosé. Armando Cotarelo e a cultura galega, Ediciós do Castro,
Sada, 1992.
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sua colección Arbore a obra
de teatro Fas e Nefas, unha
peza que forma parte do
conxunto Teatro pra a
xente. Son catro pezas que
arnosan a intención de
Blanco Amor de separarse
dun costumismo chocalleiro
e na procura dun teatro
popular digno e renovado.
A obra foi representada
recentemente por Ollomol.
Teatro Submarino.•

Caride Ogando,
poeta
Teatro de
Blanco-Amor

Aproveitando o tirón da
consecución do Prémio
Blanco Amor, o ourensán
Ramón Caride reimprenta

e Fantes de Xerais un
manual sobre o orixe e
significado dunha manchea
de nomes da nosa rica
toponímia. 3.500 nomes
analisados, con orixe,
significado e unha mostra
fotográfica recollida en
diferentes localizacións do
país.+

e primeirizos, que deixan un
poderoso sentimento
telúrico na nosa
intimidade". •

Nomes de lugar

Paisaxe de verde chúvia, o
Galaxia, que publica nun
doble volume toda a obra
-;omp\eta en galego do
escritor ounmsán, incluiu-na

seu libro iniciático. Son
poesias que contan coa
presentación de Manuel
- Maria "poemas apáixoados

Aumentando a bibliografia
sobre toponímia galega,
Femando Cabeza Quiles
danos na colección Montes

Jonh Lithgow e Lolita Davidovich.

Os enganos
de Brian
de Palma
No nome de Caín
Brian de Palma (1940) foi un cinesta precoz apaixonado pola física e pola teconoloxia que se sentiu fortemente atraído pola cibernética antes de descobrir o cine
experimental na Columbia Universtiy de Nova York. Con pouco
máis de vinte anos, era xa un perfecto coñecedor das leis universais do cine e un consumado prestidixitador das posibilidades da
montaxe, asi como do uso da cámara; aptitudes ambas que desenrolou nos círculos "underground"
que pronto visitou, alá a comezos
dos anos sesenta. Adordor do cine
e da personalidade criadora de Alfred Hitchcock, fixo desa devoción o sinal de identidade máis
acusado da sua filrnografia, acadando pronto o calificativo (de
maís que discutfbel honor) de xenial "copista" das fórmulas do
mestre. Espléndido amanuense e
dotado dunha enorme capacidade
de asimilación das ensinanzas extraídas de moitas décadas de história do cine, De Palma consagrouse pronto como un consumado coñecedor dos recursos ópticos
da imaxe e da retórica fílmica en
toda a sua extensión. Nas suas películas foi (e é) quen de orquestrar, con innegábel talento, materiais de formato e textura hetereoxéneas ao tempo que exploraba,
con maior ou menor acerto, as posibilidades da "pantalla fragmentada". De evidente talento como
narrador, sempre amosou o coñecimento do oficio e transparentou
a sua sensibilidade gótica, a suas
investigacións expresionistas, o
seu domínio das formas e a sua
apaixonada --case demiúrxicarelación co meio no que se expresaba. Pronto crítica e público admiraron nel, como principal teima, a sua obsesión --case enfermiza- por elevar o paroxismo
das formas polas formas mesmas,
á categoria no só de matéria criadora, senón tamén de elemento
clave de toda a sua filmografía.
Porque por riba de todo De Palma
é un extraordinário (re)criador de
formas xa olladas e de modos xa
experimentados, non só por outros, senón, e isto é o máis grave,
por el mesmo. E nesta atitude chega até a extenuación. Ternos asi
un cineasta embaucador, unha
sorte de encantador de serpes que
case sempre soe vender a vella
moeda como artigo novidpso. E
todo isto faino sen recato, sen m-

bor, cun aire de orixinalidade que
a pouco que nos acheguemos desco bre a sua falsidade. Paren, é
preciso recoñecer que nesta operación amósase corno un consumado mestre que, pésie a quen pese,
coñece ben o camiño que pisa.
Todo o até aqui sinalado apreséntasenos, en estado químicamente
puro en "No nome de Cain" acollida con rexeitamento notório no
último Festival de Venecia. Máis
unha vez Hitchcock, máis unha
vez o engano, máis unha vez De
Palma intenta atrapar ao espectador non avisado . "Psicose" e
Hitchcock, "Irmáns" e De Palma
son alguns dos referentes presentes nesta fita frustrada, que circula, ademais, próxima ao universo
(De Palma é tamén un oportunista) do "Silencio dos cordeiros".
Narcisista e autocornplacente ternos a impresión de transitar por
un camiño xa trillado polo realizador noutras películas que case están aqui copiadas imaxe por imaxe, secuéncia por secuéncia, situación por situación e asistimos, con
surpresa, á reiteración de solucións formais xa expresadas: na
montaxe e na tensión provocada
por esta, na planificación, nos movimentos de cámara, no argumento, no ralentizado de imaxes (como non lembrar "Os Intocábeis de
Elliot Ness"?). Resulta asi "No
nome de Cain" unba película xa
vista, falsa, baleira de contidos
orixinais e atraintes, reiterativa no
tema e, finalmente, estéril. Só os
innegábeis toques dun cineasta
coñecedor do seu ofício fan dignas de admiración algunhas secuéncias, como aquela onde se resolve nun plano longuísimo de case dez minutos un espléndido travelling marcha atrás. Porén, nen
sequer estes alardes técnicos poden facer esquecer o inegábel
"morro" que Brian De Palma lle
bota a todo canto fai. +
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

O cine
como pracer
Ciclo de Hitchock
Como unha surpresa cíclica prodúcese cada certo tempo a emisión dunha nova série consagrada
ao director británico na pequena
pantalla. A aparición da que agora
mesmo oferece a TV2 os Luns ás
dez da noite estivo precedida algunhas semanas antes por unha
colección de vídeos-fascículos coas obras máis destacadas do mesmo director: intereses comerciais
en xogo que non deben acatar un(continua na páxina seguinte)
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(ven da páxina anterior)

ha das próprias razóns de gozo
que son como unha excepción do
impresentábel que oferecen as
múltiples televisións que, como a
hidra, ocultan baixo o pretexto de
múltiples cabezas unha só personalidade.
Hitchcock sobrevive no paso das
salas oscuras á retícula ponteada
da televisión, á falta de respeito ao
formato orixinaJ· das suas obras máis unha vez ouviremos voces
descabezadas se os directivos da
casa non deciden adaptar a obra
ao seu paso televisivo. Pésie a todo e no meio dunha enchenta de
programas-conc ursos, apresentadoras disléxicas aceleradas e unha
chea de pesadelos que farian as
delícias de Kafka, ver North by
Northwest (Con la muerte en los
talones, na versión española), Estraños nun tren ou Lembra poden
oferecer o pracer renovado de poder xogar coas imaxes, de quedar
fascinado coas proezas do encantador ou hipnotizador das audiéncias que sempre foi Sir Alfred.
Calificalo como mago do suspense non é máis que un reducionismo : Hitchcock acabou elexendo
un xénero porque dentro del os
xogos da intriga, as posibilidades
de manter unha relación de ocultamentos e verdades co espectador
oferecian unha série de posibilidades que un cine como o do oeste
ou o bélico non perrnitian. Pero
dentro desas leis xenéricas o talento de Sir Alfred soubo romper
os moldes e monstrar sempre chispazos dun estilo persoal e, sobretodo, de ser capaz coma nengun
outro director de saber contar unha história sempre en termos visuais, rompendo dunha vez por todas as débedas do cine anterior co
espectáculo teatral o que tantas
veces e traduce en rixideces e en
recitados -a famosa escola do
Estudio Uno ainda tan presente en
moitas películas española . O
ambenito de mago do ... é tan inapropriado como o de chamar a
John Ford director de westerns que o foi, trictu ensu, pero empre uperando o que o western tiña de xénero convencional.
Moitas vece a televi ión ignora a
etapa británica de Hitchcock e comeza in media res pola emisión
de Rebeca, a primeira incursión
en Hollywood baixo producción
de Selznich. Esquecen fitas memorábei s coma Os trinta enove
chanzas, Alarma no expreso ou O
axente secreto: obra nas que e tilo do director estaba formado con
todo o seu brillo: pe1ículas cercanas ás débedas do mestre co expresionismo alemán de Lang e
Murnau e sobretodo con esa obsesión obxectual -o vaso de leite
en Lembra, as falsas botellas de
viño en Encadeados, as tixeiras en
Crime peifeito, o alfilete de garavatas en Frenesi e tantos outrosque lle permiten contar unha história aparentemente convencional
en termos abstractos e deixando
que o poder onírico das imaxes moi subliñadas polas películas en
branco e negro do director e por
iso as máis perfeitas- abran unha
segunda leitura en todas elas: a
aventura de Cary Grant en North
by Northwest ademais dun relato
de suspense complexo e verosímil
unha mostra da loita entre realidade e a ficción --e toda a aventura
do protagonista, froito dun equívoco providencial á hora de coñecer o outro lado da realidade, o
mesmo que o fantasma de Made-

leine-Kim Novak para James Ste- ' sión desesperada do mundo. Towart en Vértigo. Asi, dunha madas as suas son histórias maravineira aparentemente menor, o
llosamente contadas -ainda as
mestre lanza algunha das suas teopiores coma Cortina rasgada polo
rías sobre o mundo: a visión céptiempeño da insuportábel parella
ca, a dificuldade por coñecer a
Paul Newman-Julie Adrews; ou
verdade, unha visión desesperada
Topaz, o anticomunismo a la Readas relacións humanas de non ser
der' s Digest de Leon Uris- no
polo sentido do humor negro e di- · sentido da musicalidade das sesolvente que sempre incluiu nas
cuéncias. A sucesión de raccords,
suas fitas.
de planos-contraplanos son dunha
eficácia e dunha imaxinación realmente surprendente, debido sobreToda esa subtilidade feita sen
mensaxes, admitindo que todo ratodo a un talento incomparábel
dica na visión do director sobre as
como montador, como artesán cacousas: Hitchcock cría unha sintapaz de estruturar un argumento en
xe para acabar introducindo no
progresións que teñen máis de
seu ta1ento de narrador unha vimusicais que de cinematográficas

-é difícil encontrar unha ollada
tan dotada para a montaxe como a
do director británico, nomes como
os de Orson Welles ou Coppola.
Sempre como bon formalista que
considera que o estilo --Flaubert
resucitado-- é todo.

A capacidade para adiviñar a surpresa do espectador - sen empregar xamais a truculéncia como lle
pasa a todos os fillos espúrios de
Hitch que no mundo foron: desde
Brain de Palma até Spielberg pasando por outros máis esqu~ci
dos- é un mistério. Que despois
de saber a realidade de Norman
Bates en Psicose --e co handi-

cap de ter no reparto a actores tan
nocivos, pola sua inexpresividade, como Anthony Perkins e John
Gavin- e, pésie a todo, estremecerse coa secuencia da ducha; angustiarse co caso xenial de apropriación de personalidade en Estraños nun tren ou participar no
terror colectivo de Os páxaros
supón un pracer renovado, unha
confirmación de que o cine é a
arte máis cercana ao noso inconsciente e por iso sentimos ao ver
os xogos do mestre o recoñecimento de encontrar unha afinidade coas nosas obsesións máis
pertinaces. •

Aviso ós agricultores e gandeiros

~

¿E vostede galego, agricultor ou gandeiro?
¿Dispón de 3.000 metros nunha
ou varias parcelas?
¿Cultiva millo, trigo, soia
ou outros cereais?
¿Mantén vacas nodriza ou ceba xatos?
Se responde afirmativamente algunha destas preguntas, ten dereito ás
primas e pagos compensatorios da Comunidade Europea, a través da
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes.
Galicia pode recibir dos fondos Comunitarios, axudas por importe de máis
de 5.000 millóns de ptas.
180.000 agricultores e gandeiros galegas poden ter acceso a elas.
Solicíteas. Non as deixe marchar.
INFÓRMESE EN ORGANIZACIÓN$ AGRARIAS,
COOPERATIVAS, CONCELLOS OU NA PROPIA CONSELLERÍA.

UNTA
DE GALICIA

u

((T))

COLLEITE

CONSELLERÍA DE
AGRICULTURA
GANDERÍA E MONTES

EN
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EUROPA

CARLOS AMARO
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NORMAilZACIÓN LINGÜÍSTICA
Rafael Chacón
Calvar e Manuel
Rodríguez Alonso
son autores do
primeiro
Diccionário Crítico
de Dúbidas e Erras
publicado por
Edicións do Castro
e apresentado
recentemente por
Xesús Alonso
Montero. No
prólogo desta obra
fanse eco da
incomodidade
sentida por moitos
escritores á hora de
poñérense a
escreber ou traducir
utilizando a norma
do Instituto da
Lingua e a Real
Academia.
Asumindo esta
norma, os dous
filólogos residentes
en Madrid critican
as frecuentes
contradicións e
mudanzas da
autoridade
normativiza
recoñecida pala
Xunta.
Cal é a orixe do Diccionário Critico de Dúbidas e Erros?

¡...t¡

Na redacción dun libro noso, O
Galego Correcto, a editorial recomendounos que incluísemos un
texto dun exercício co léxico do
deporte en galego. Tiña que ir na
normativa do ILG, á que nos sometemos. Nós consideramos se
pór baloncesto ou basquet. No
léxico que publicara a Direción
Xeral de Política Lingüística,
dentro do vocabulário dos deportes, vimos baloncesto; no diccionário Xerais, vimos Basquet; no
famoso diccionário do Instituto
da Lingua e da Real Academia
veñen as voces hoquei e tenis,
pero non figuran as equivalentes
a baloncesto nen balonmano.
Claro que, se buscas canastra, lerás que é por onde entra a pelota
do baloncesto, contrariando o
princípio de non definir cunha
voz que non sexa entrada. Asi com ezam os facendo un catálogo
para o noso uso interno como tradutores que despois acabaría no
diccionário de dúbidas. No prólogo sinalamos que o ILG apostaba
no ano 1980 por unha normativa
estadística; pero no último diccionário admite moitos máis lu sismos e arcaismos ca antes. É
curioso que non admita isolar,
lusismo que utilizou Castelao e

Rafael Chacón Calvar e
Manuel Rodríguez Alonso
"Ternos que reclamar que o
Instituto, a Academia ou quen seña,
estableza unha norma"
• G. LUCA DE TENA

blica do Diccionário Normativo
editado por Galaxia, Xermán
Garcia aseguraba que son os
lingüistas os que f an a língua.

Rafael Chacón Calvar.

os membros da xeración Nós; pola contra admite sobremesa, lusism o que no valor de postre
nunca utilizou nengun escritor.

Como foi o diálogo. cos autores
da normativa?
Os nosos traballos vian á Xunta e
as veces corrixíanos. Por exemplo, nós puñamos silla e eles

'Os arcaísmos
e lusismos da
Xeración Nós
eran algo máis
que iso porque
representaban
unha
determinada
visión
ideolóxica de
Galiza"

ANXO IGLESIAS

cambiábanola por cadeira. Explicábanos que silla era un castelanismo proibido; pero despois no
diccionário ILG-RAG aparece silla non como entrada senón como
definición. Non quixeramos entrar en nengun tipo de polémica
porque non hai nada que gañar
nen que perder: a normativa é a
expresión do poder. Pero os libros subvencionados ten de ir na
normativa que a Xunta quer. Así,
cando ves candea, a definición
está clara; pero descobres que está proibindo vela. Vas buscar vela e dinque é un castelanismo rexeitábel e que hai que usar candea; pero debaixo de candea aparece candelabro, que se define
como aparato composto con velas. Non son casos aillados. Nas
primeiras trinta páxinas do dicionário do ILG-RAG hai como cen
casos <lestes. A lista era tan longa
que tiñamos meio diccionário de
dúbidas feito. Así que papeleteamos todos os diccionários que se
publicaran desde hai dez anos e
amais cincuenta novelas.

Alíngua
da Xeración Nós
A autoridade que estabelece a
normativa non considera aos escritores. Na apresentación pú-

Un rapaz que lea a Otero Pedrayo
non topará en diccionário nengun
cousa coma hourizonte, ainde tal
voz sexa unha ultra-corrección;
pero esa ultra-correción dase no
galego , non no marciano. Para
construirmos a normativa tiña que
haber listados que axudasen á xente a saber que iso é o que decía
Otero Pedrayo, pero o máis correcto é o outro. Hai palabras que
son arcaísmos ou lusismos que utilizaron os membros da Xeración
Nós pero que non aparecen nos
diccionários. Por exemplo !solado
ou afeizón, espeitáculo. O diccionário ten unha vertiente normativa,
pero tamén a de descifrador de
textos. Por exemplo, o Diccionário
Manual e Ilustrado da Real Academia Español, inclue cun sinal palabras que non se consideran normativas pero que utilizaron os escritores e que van marcadas coma literário , arcaísmo ou lusismo. Os
arcaísmos e lusismos da Xeración
Nós era algo máis que iso porque
representaban unha determinada
visión ideolóxica de Galiza. Cando
empregaban medievalismos, Risco
e Otero estaban a pensar nunha sociedade galega cunha identidade
detenninada. Esas voces deben figurar marcadas nos diccionários.
O Diccionário do Español de México, que aqui se descoñece, integra todos os termos próprios da
cultura deles, ainda que non estean
admitidos pola Real Academia;
dinque é memória histórica. Dicer
hourizonte por se diferenciar do
castelán, é unha memória histórica
que debe reseñarse.

O de que compre limpar a língua
de impurezas é lugar comun entre os filólogos galegos
Colles un libro de lingüística galega, comezando polo mestre Carballo Calero, e di que a língua necesita un ciruxán que corte. Pero
despois el mesmo non di andar
senón piso e non di cinema senón
cine. E normal porque é a sua vida. Risco e Otero merecen respeito. Se Otero usaba eirexa, podemos incluilo no diccionário coas
indicacións literário, arcaísmo. A
palabra hourizonte, atópase na
Crónica Troiana. No castelán, Salinas fixo un Cid para nenas; Borges traduciu a don Juan Manuel.
O dicionário ILG-RAG, dalle á
voz á o valor de sinónimo de ala;
sinónimo é unha palabra parecida.
O de Xerais di que hai que chamar
á á das aves, e ala á dos exércitos
e os avións. Hai filólogos que fan
lingüística-ficción.

Os erros e contradiccións indi-

can en todo caso que non é doado fixar a língua. Como se fai
logo unha normativa?
Non queremos entrar aí. Xa falamos de máis. Por iso deciamos antes que é o poder o que fai a normativa. Hai unha semana fixera
unha proposición a deputada Pilar
García Negro. Non val dar solucións técnicas. As solucións globais só se logran cun acordo, que
é inevitábel.

Fronte esa posición está a do
ILG, que considera a norma
coma unha categoria non discutíbel.
Iso non é máis que satanizar as posicións discrepantes ou pretender
que non existen: que non existe A
Nosa Terra; que non existen escritores noutra norma. De todos xeitos o ILG-RAG do 90 está a ter
moito en conta a normativa de mínimos. Entran cadeira e xuizo, desaparece bombilla e vírgula ten a
mesma acepción que en portugués.
Cando o ILG comezou os seus traballos no 72-73, funcionara cun
critério estadístico. Escollia as formas habituais na língua falada, sen
lle importar que fosen castelanismos. Esta postura está marcada sobre todo por unha obra que toda a
xente do ILG utiliza como libro de
cabeceira até o 80, que é o Glosário da Crónica Troiana, de Ramón
Lorenzo. Pero a partir do 81, notamos un cámbio cara ás solución
máis medievalistas e incluso máis

'Ten que haber
unha normativa
única e clara e a
solución que se
publique debe
se manter por
moito tempo '

próx imas do portugués. Agora
ben, ninguén aclara ese cámbio de
postura. Até certo ponto parece
que o que preconizan outros grupos normativizadores está a ter a
sua influéncia sobre o ILG. No 80
o Diccionário Básico depende
<leste critério que chamamos estadístico, tanto como nos Galego 1,
TI e III; pero no ILG-RAG do 90
non se daáexplicación do cámbio.
O mestre que comezara utilizando
os tres tomos do Galego como
norma, atopa despois un cambio
de critério. No meio aparecen outros que pegan bandazos. Por
exemplo o Xerais que pon como
entrada interese e a seguir a voz
desinterés. Outros diccionários autorizados polo ILG fan castelanismos latentes. Din que compre usar
cadeira no canto de silla, pero en
cesar pon verbo transitivo: "O
presidente cesou ao adestrador".
lso é mal galego e pior castelán.
Hai un diccionário galego que di
"o equipo adoece de falta de remate". Paree~ que un castelanismo latente produce cámbios na matéria
semántica que son menos detectábeis, pero que de todas maneiras
son ideolóxicos. A língua non só
ten problemas ara producir a sua
própria fraseoloxia moderna, serrón a semántica. O galego estaba
coutado antes da normativa pola
escasa producción de cultismos
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Normativa sen referéncias

Cal é o interlocutor para discutir este asunto: o ILG di
que debe ser a Académia, da
que só é asesor; a Académia
di que é a Administración e a
Administración di que os
científicos?
A pergunta é: quén asina a Normativa? A Administración a traveso da Lei de Normalización
Lingüística. Pero o único diccionário normativo é o ILG-RAG de
12.000 entradas. E nengun outro.
Se alguén fai deporte, que saiba
que baloncesto non existe en galego; como non existe zarpar.
Hoxendia un diccionário normativo non pode ter menos de 35.000
voces. Como pode ser coercitiva
unha normativa sen referéncias?
Un diccionário de doce mil entradas é case mellar non publicalo.
Compre face to ben e coerentemente: coller todo o vocabulário
de EXB, do BUP, o das relacións
políticas na prensa ... Un rapaz
non vai buscar cabalo no diccionário porque xa sabe como se di;
pero nunha traducción pode apa-

recer, como nos pasou a nós, vellosidades intestinales. Como se
pode traducir? Non ven en diccionário nengun. Especialmente molesta é a incoeréncia que se dá entre diccionário e léxicos que proceden do mesmo sítio. O ILGRAG do 90 advirte que non se
debe dicer plan de desenvolvemento, senón plano de desenvolvemento; o Vocabulário da Administración publicado un ano despois di plan ou plano; polo ILGRAG do 90 no se pode usar presuposto senón orzamento, pero o
Vocabulário da Administración
dá presuposto ou orzamento.
Cando a Xunta publica un anúncio para oferecer traballo non di
oficiais albaneis senón oficiales
albañiles. Alguén debeu decidir
dentro da Administración que a
prirneira forma non se entenderla.

Pero o Vocabulário Ortográfico
da Lingua Galega (VOLG) é
moi citado.
Parece que o diccionário é de
1982. É un material mecanogra-

fado, do que ninguén se fai teóricamente responsábel. Non ten
pé de imprenta nen ISBN. Nós
ternos unha fotocópia, que conseguimos a traveso dunha editorial. Nela indícase que é edición
non venal. Consultada esta obra
e comparadas algunhas das suas
propostas coas do ano 90 do diccionário do ILG-RAG, non coinciden. Nós decimos no Diccionário Crítico de Dúbidas e
Erras que damos ao VOLG como non existente, e mesmo que
nos parece unha falta de seriedade invocalo coma autoridade.
Poñemos un exemplo: imaxinemos que Seco, que é o que máis
sabe de dúbidas do castelán, ignorase o último diccionário da
Real Academia Española e citase unhas fotocópias. Nunha cultura normalizada, non haberia
lingüista que pasase por esa situación. Dinque o VOLG non
existe pero hai diccionários que
están absolutamente informados
polo VOLG, como é o caso do
de Diccionários de Dúbidas de
Galaxia.+

.•....................................................................................................•
(proieuto, agora proxecto) e, doutra parte, pola escasa producción
argótica, que chega de fóra (rollo,
colega, talego, tronco ).

O voso diccionário está redactado segundo a norma oficial.
Ten que haber unba normativa
única e clara e a solución que se
publique debe se manter por moito tempo. Non podemos elexir unha forma e dar o salto á outra en
pouco tempo. Poñamos un caso
coñecido, o do caste1án, no que
hai moreas de ortógrafos e lexicógrafos que non están dacordo coa
Rea] Real Acadenmia Española,
pero que no momento de escreber
fano pola norma. En galego ternos
que reclamar que o Instituto , a
Academia ou quen seña, estabeleza unha norma.
Manuel Rodrlguez Alonso.

'Non podemos
elexir unha
forma e dar o
salto á outra en
pouco tempo"

Pero a autoridade existe: a Administración concédella aos investigadores do ILG.
Tamén están os escritores e os
xornalistas. Pero contemos por
exemplo como se impuxo a voz titor. En todas as línguas cultas euANXO IGLESIAS

ropeas dise tutor. Pero unha persoa recén licenciada en filoloxia
escrebeu un artigo titulado Por
que titor en galego, que invocaba
documentos rnedievais e a Pintos.
Deseguido ficou admitida titar. E
tutela e tutelación, que son da família léxica? O que se pide e que
non calquera poda montar tenda
de filólogo. Se criticas esas decisións resulta que es un mal galego. Pero por que buscar esa diferéncia que nen sequer está no uso.
E na Idade Meia a forma é con u.
Parece un prurito de lingüista que
atopou unha alfaia.

O ILG xustifica estes cámbios e
incorporacións por estarmos vivindo un proceso de normativización.
O ILG fixo un gran labor que hai
que lle recoñecer. Pero non poden
recomendar tódolos ou todos os,
cando irnpoñen a prirneira forma;
agora hai membros do ILG que
empregan todos os. Non pode haber formas dobres. Se eliximos toma-lo caldo, manteñámolo, pero
agora hai libros do ILG que aparecen con tomar o caldo. Tamén
non se deben facer máis diccionários coa entrada en galega e a definición en castelán, coma o último normativo de Galaxia. Iso é
volver aos tempos de Mirás. E o
que parece extrarodináriamente
grave para a língua é que o único
xornal que existe en galego non
sega a norma que se está a practicar na maioria dos centros do ensino. Nós estamos para publicar
un libro no que tratamos da língua
periodística galega e non podemos
incluir nengun artigo como exemplo para os escolares do único periódico que existe. •

'O que se pede
é que non
calquer poda
montar tenda de
filólogo"
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'B[anco .9lmo1j
cíiante cíun ~uíz ausente.
'Biografía.
Ademais da case póstuma coquetería de
reclamarse ambiguamente filio do elegante
Custodio, EBA tivo outra - "que compartín
con Lorca"-: por nada do mundo ser un
home do XIX. "Nacín en 1.900", mentía.
Naceu o 13 de setembro de 1.897, nonº 27
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal
foi fillo lexítimo de Víctor Blanco, natural
da Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor.
Foi bautizado cos nomes Eduardo
Modesto ...
Asi comeza un dos capítulos da biografía
de Don Eduardo Blanco Amor. Un estudio
exaustivo que a través de 372 páxinas e 47
fotos revela aspectos inéditos da vida do
eximio escritor ourensán.
~coráos

áo nwzo Afosquera,

quinto áo 98
O s escritos de Cesáreo Mosquera (1. 8761.955) recollen as lembranzas da aldea,
nenez e alistamento como quinto para
Filipinas, peripecias militares na Cía. de
Cazadores, e vida dos soldados nas
vilas e aldeas filipinas. Volta á Galicia
e posterior emigración a Brasil e
!quitos (Perú) onde se establece
primeiro como barbeiro e logo
como dono dunha das máis
importantes libreirías do país. Un
segundo documento é o diario de
operacións dende xaneiro de
1.893 ata a rendición de Manila en 1.898.

Os libros que todos os galegos
deben coñecer!!

NIGRA IMAXE S.L.
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO

...
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O trinque

Banda deseñada

Verbas cruzadas

Eduardo
Blanco Amor,
diante dun xuíz
ausente.
Biografia,
realizada
por Gonzalo Allegue,
sobre o autor
de A Fsmorga.
Xunta a amenidade e
a riqueza da boa
novela coa meticulosa
investigación do
ensaio. Pode ser
o libro do ano.•

HoRIZONTAIS: 1. Ímpetos, ardores. 2. Instrumento agrícola para abrir sulcos. Elevara, erguera. 3. Números cincoenta e cincocentos. Dou pousada, hospedo. Unha das notas musicais. 4 . A mesma vogal repetida tres veces. Sen
médula ou miolo . O amarelo é un deles. 5. Muller que
anda inclinada por defecto nunha perna. A primeira. Nome de letra en plural. 6. Sexta letra do alfabeto. O de galiña é o que máis se come. Un dos poucos animais domésticos con nome próprio. Cen. 7. Pavor. Vogal. Poema
litúrxico para honra de Apolo. 8. Repetición dun son ao
ser reflexado. Cordeiro de menos dun ano. Río cantado
por Rosalía. 9. A parte máis dura da madeira. Ansia, desexo moi forte. Consoante dobre . 10. Corto, divido.
Abertura no alto dunha fortaleza para vixiar. 11. Borda,
marxe. Aseñan, firman.
VERTICAIS: 1. Pasamento, morte . 2. Dispoño, arranxo.
Retumbar, facer eco. 3. Símbolo do galio. Segundo libro
do Pentateuco de Moisés. Consoante dobre. 4. Canto lírico. Pai de pais. O deus da maioría dos árabes. 5. Chan.
Cero. Argola, anel. 6. Vogal anémica. Pazo de ... , un dos
máis fermosos. Nome de letra. Vogal. 7. Falou, aseverou.
Carbono. Tarteiras. 8. Ocasión, motivo. Nome de home.
Naquel lugar. 9. Regala . Lodos , lamas. Símbolo do manganeso. 10. Terreas sen cultivar, desertas. Movemento
periódico das augas mariñas. 11 . Ir para fóra. Anden con
velocidade.

. 1

2

O grupo cinematográfico Fonmiñá, convoca o XV Concurso de Deseño Gráfico, para elixir o cartel que anunciará
a XV Semana de Cine de Autor de
Lugo. Está dotado con 125.000 pta. e o
prazo de presentar os traballos remata
o 15 de Maio. Os orixinais mandaranse
ao Apartado 155 de Lugo.

Prémio de periodismo
Compostela 93
O Con sorcio de Santi ago convoca o
prémio para traballos publicados entre o
1 de Xaneiro e o 15 de Setembro, qu e
teñan a Compostela por protagonista.
As cópias hanse presentar, antes do 30
~e Setembro de 1993, na sé do Consorcio de Santiago (r/do Vilar, 59. 15.705
Santiago), cunha certificación do meio
onde se publicou. A dotación económica ascende a 2.500.000 pta.

Bolsas Robert Schuman
O Parlamento Europeu convoca unha
série de bolsas para estudos de investigación sobre o Parlamento Europeo ás que poden acceder estudantes
universitários de 3º ciclo. O prazo de
solicitude está aberto todo o ano, e
hai que dirixirse a: Parlamento Europeu . Bureau, 6.119, Batiment. Schuman, I/2.929 Luxemburgo.

Prémio de narrativa
Cidade de Lugo
O Concello de Lugo convoca este prémio, dotado con 2.500.000 pta, ao que
se pode acceder presentando un ou
máis libros de narracións ou contos
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I Encontro de
debuxantes galegas

10
11
SOLUCJON AO ANTERIOR : Filas. Canal. Adozas. Seca. Natural. Gas. As. Calidade. R. Re. Asesar. Pano. Aser. Rabada. Tn. T. Episodio. Er. Tao. Navarro. Ossa. Nadega.
Seara. Nasas.

Convocatórias
XV Concurso
de Deseño Gráfico
Fonmiñá

3

Sábado 27, todo odia, na Nave de
Servícios Artísticos d e Santiago.
A xornada rematarase coa presentación do álbum Papagallo Spray
de García Vareta e o número 6 de
Frente Comixario , adicado ao s
superheroes. t

A.núncios de balde
inéditos escritos en galego. Os traballos hanse presentar antes do 6 de
Marzo de 1993, no Concello de Lugo,
Patronato de Cultura. R/Quiroga Ballesteros, s/n. 27000 Lugo.

IX Concurso
Internacional
de Piano Cidade
do Ferrol
Para concursar hai que remitir as solicitudes, antes do 20 de Marzo, á Secretaria do IX Concurso Internacional
de Piano Cidade de Fetrol. Negociado
de Cultura do Concello de Ferrrol.
Praza das Armas, s/n. 15.402 Ferrol.
As solicitudes deberán incluir: partida
de nacememto ou similar, catro fotografias recentes de pasaporte e unha de
9x l2 cm; currículum vitae, carta de recomendación de un ou máis mú sicos
de recoñecido prestixio con a dirección de estas personalidades e partitura das obras a interpretar. O 1º prémio
inclue 1.000.000 pta e várias becas; o
2º 500.000 pta e dous recitales e o 3º
250.000 pta. Máis información nos teléfonos (981) 35 54 38 Extensión 68;
(981 ) 35 75 18 e Fax (981 ) 35 34 91.

Certame de Fotografía
no Mundo do Traballo
Organiza a Furulnción 1Ode Marzo. Poden participar tanto profisionais coma
afeizoados, serán validos todos os motivos que recollan aspectos relacionados
co mundo do traballo tanto desde un
plano estritamente laboral (condicións
de traballo, desenvolvemento técnico,
forza do traballo, etc) como social (organizacións sindicais, conflictividade,
etc). O participante deberá presentar tres
fotografias en branca e negro e/ou cor, o

tamaño das fotos andará entre os 18x24
cm e os 30x40 cm, montadas nun cartón
de 40x50 cms co título e o lema do conxunto no dorso. Os envios levarán un
sobre pechado co lema, nome, apelidos
e enderezo do concursante e remitiranse
antes do 8 de Marzo a: Fundación 10
de Marzo. R/República do Salvador,
15-5º. 15.701 Santiago. Os prémios outorgaranse nun prazo de 15 días e serán
os seguintes: 1º prémio 200.000 pta., 2º
100.000 pta. e 3º 75.000 pta.

Prémio de pintura
para novos valores
A Universidade de Santiago co patrocinio de Thais Picaza de Malvar, convoca o Prémio de pintura José Malvar para novos valores, destin ado a
promover a criati vidade pictórica entre
a xuventude. A dotación económica e
de 2 .000 .000, da cal 1.000.000 será
para o gañador e 500.000 para cada
un dos accésits. Un dos accésits reservarase para o mellor autor galega, caso de non acadar o primeiro prémio .
Poderán optar á convocatória artistas
de calquer nacionalidade, menores de
30 anos. Os concursantes deberán presentar só unha obra, inédita. Total liberdade de técn icas, estilos e temas; o
formato deberá andar entre os 2x2 m.
e 0,5x0,5 m., todas as obras terán que
estar enmarcadas ou protexidas por un
listón, sen cristal e deberán ir asinadas
polo autor e acompañadas dunha ficha
cos seguintes dados: fotografia a cor da
obra, título, medidas, técnica, data da
realización, dados do autor, currículum
artístico e fotocópia do DNI. Máis información no Vicerectorado de Política
Cultural (981) 57 25 00, Casa da Balconada, Rua Nova 6, 15.705 Santiago
de Compostela.•

r-----------------------------------------------, Televisión
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Nativo imparte aulas de portugues
de conversac;ao. Telefone: 57 2 1 74.
Santiago de Compostela. Filipe.
Véndese amplificador Peavey e Metrónomo Wittner . 30 38 58. Cangas.
Perguntar por Padin.
Merco bicicleta estática usada. (986)
85 62 OO. Perguntar por Chicho.
Fanse gravacións de publicidade e
montaxes musicais para festas, espectáculos, megafoní a mobil, etc. (986)
29 30 48.
Rapaces e Ecoloxia. Somos un grupo
de nenos e nenas, entre 8 e 1O anos, interesados pola Natureza e con serv ación do meio ambiente. Publicamos
unha revista, O Merlo, da qu e acaba
de sair o número 3. Gostarianos coñecer rapaces aos que tamén lles preocupe a Ecoloxia e qu e, sobretodo , no
mandaran cousas para publicar na revista (debuxos, notas, artigos... ). Bruño Fraga Bugallo. Ru a das Bolboretas,
2. Montrove-Sta. Cruz. 15.173 Oleiros. A Coruña. (981) 63 70 83.
Vendo barco veleiro Taylor 50, 5 m.
de es lora, 3 velas (2 foqu es, 1 maior),
1 motor Mercury de 4 cv. , pala abatíbel e lancha neum ática por 250.000
pta, con documentación . Perguntar por
Chacón, no (986) 26 25 30.
A todos os interesados na criación
dun cine-clube en Vigo, co obxectivo
de poder ver as películas no seu máximo estado de pureza, para acadar unha paixoal afeizón. Dirixirse a: CineClu be Lumiere-Vigo, (pub Carp e
Diem) r/Barcelona, 37 interior-local 3;
ou ao (986) 43 67 73 de 15 a 17,30 h.,

Galileo Galilei

D Quiosco Palou, Ramblas - Hospital

Domingo 28, na noite da TVG .
Baixo o título Fun labrador cando puiden ••. , presenta a vida de
Eliseo Iglesias Martínez, natural
de Avión, que marchou de emigrante ilegal a Cuba cando tiña 13
anos e que se define coma un ho-

• Quiosco Parisien, Ramblas (frente a SEPU)

me unido ao campo e amante do
saber.

Até 31 de Marzo, ás 19 h. de Luns
a Xoves, e ás 21 h., Venres e Sábados, no Auditório da Aula de Cultura de Caixagalícia, en Compostela; con prezos especiais para estudantes. Teatro do Noroeste, representa a obra de Bertolt Brecht, un
alegato contra a utilización política
da verdade, cun elenco de 12 actores. A traducción débese a Candido
Pazó e a dirección a Eduardo Alonso. Reserva de entradas no (981)
57 38 55, extensión 230.

• Quiosco Colón, Ramblas (frente ao 2)

D Quiosco Principal, Ramblas - Praza do Teatro
• Quiosco Mundo, Ramblas 44

D Quiosco Canaletas, Ramblas de Canaletas, 129

Allonsanfan

• Quiosco Zurich, Praza de Catalunya, 1

D Quiosco Mario, Portal del Angel, 1O
• Quiosco Diputación, Passeig de Gracia, 19

D Quiosco Valéncia, Passeig de Gracia, 53
•Libraría Drugstore, Passeig de Gracia, 71

D Quiosco Provenza, Passeig de Gracia, 87
• Libraria Rail Press, Estació Sants, Vestíbulo

1
1
1

O Libraría Divers, Estació Sants, Vestíbulo

1

•Quiosco Álvarez, Riera Blanca, 1O (xunto ao Camp Nou)

1

1

1
1
______________________________________ __ _______ J1

Sábado 27, ás doce e média da
noite, en Butaca Especial da
TVG . Realizada en 1974 con
gran xenerosidade de meios, e
ambientada no século XIX italiano, centrase na figur~ dun antiguo oficial que provoca unha violenta represión nas filas revolucionárias. Dirixen Paolo e Vittorio Taviani. Cabe destacar o rexistro de Marcello Mastroianni e
a coidada fotografía. Intérpretes:
Peter Sellers, Elke Sommer, George Sanders. •

Restaurante-tenda vexetariano Gálgala. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17.
Amaro a cociña caseira.
Saeu o primeir o número d a revista
Pu Peñi (irmaus, en mapuche), en defensa da causa indíxena, editada por
Ecos do Sur. Podédelo conseguir enviando 150 pta. en selos a: Sabela Palacio Edreira. Rua Hospital 23, baixo.
15002 A Coruña.
A Aso ciación Xu ven il d e Cab ra l
Lagares (Vigo), ven de tirar o Nº 9
da sua revista O Berro Novo. Con tal
motivo estamos interesados en intercambiar exemplares doutras publicacións das diversas asociacións xuvenís, culturais e de veciños que existen
no país (e no resto do mundo). Enderezo: Avda. Santa Mariña, 95. Cabral-Vigo (Galícia). 36318. TI: (986)
25 07 03.
Véndese curso de Ingles e Ale mao e
livros Portu gues, Galega e Ingles.
(981) 26 98 42. Preguntar por Carlos.
Buscamos músicos pa r a tocar ao vivo. Café da Fala. R/Irrnandiños, esqu ina Martin Codax. Vigo.
A forc;a da solidaridad e e m
marcha . A Treu, folhas informativas
das Jun tas Ga legas po la A mni stia
(JUGA), solicíta-a no apartado 875
de Compostela.
Quereria conhecer gente que esteja interessada en fonn ar un grupo r eintegracionista na Corunha, os interessados chamar ao (981 ) 26 98 42, e preguntar por Carlos. Endere.yo: r/Cidade
de Lugo, 37-811 • 15004 A Corunha. t

Teatro

Fe de vida

á venda en Ban;elona en:

perguntar por Fran.

Mistério cómico
Teatro do Morcego porá en cena
Mistério cómico de Dario Fo, no
CC Caixavigo o 27 e o 28 <leste
mes.

O auto das plantas
Sábado 27, ás 23 h. e Domingo 28
ás 20 e 23 h., no Teatro Principal
de Santiago. Carmen de la Maza,
Paca Gabaldón, Terele Pávez, Am-

paro Valle e Angeles Martín poñen
en cena a adaptación de José Hierro , da obra de Calderón de la
Barca, coa dirección de José Diaz.

Perdidos en Yonkers
Dia 4, ás 20 e 23 h ., no Teatro Principal de Santiago. Director: Neil Simon. lnérpretes: David Zarzo, Ana
Marzoa e Carmen Bernardos.

Saxo Tenor
Teatro do Aquí, representa a obra
de Roberto Vidal Bolbaño, no Teatro Jofre do Ferrol, 2 e 3 de Marzo; e no Teatro Principal de Pontevedra, 5, 6 e 8.

Ultranoite
O 27, ás 22,30 h., na NASA de
Compostela (San Lourenzo, 51-

53). Variedades, conta no reparto
con Mofa & Befa, Cia. de Maria,
Manquiña e Juanillo, Chévere, Os
Doré e outros. Reserva de mesas
no (981) 57 39 98. +
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Exposicións
A Ollada
Cinematográfica II

breiro a exposición Retratos de Galicia en I+D, do
fotógrafo Manuel P. Rúa.

Xaquin Chaves
Expón as suas pinturas Galeria Obelisco da Coruña.

Ciclo de cine no Salón de Actos
do Colexio Maior Universitário
Fonseca. Dia 3, Mércores, ás
21,30 h., pasan Repulsión, de R.
Polanski.

Fíxeno
para me divertir

Arturo Baltar
Mostra antolóxica no Kiosko Alfonso da Coruña.

Mostra de xoguetes t'eitos
por nenos africanos. Até o
27 de Febreiro, de 17 a 20
h., no segundo andar do
Teatro Municipal das Torres de Sta. Cruz, Oleiros.

Anacos
de América

Cine de Vangardas
1915-1947

Fotografia de Pilar Seoane
no Ateneo da Coruña.

O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), en colaboura cas universidades de Santiago e Vigo, organiza unha série de proxeccións
que agrupa as películas máis representativas do xénero na primeira metade do século. As proxeccións teñen lugar no Teatro Principal de Pontevedra, ás 20, 15 h; e
no alón de actos da Bilioteca Pública de Ourense ás 20,30 h. Dia
1, emítese: O sangue dun poeta e
Marañas no serán, en Pontevedra; e O espello das tres caras e
A pequena vendedora de mistos,
en Ourense. Dia 2, pasan: Soños
que o diñeiro pode mercar en
Pontevedra (derradeiro pase), e
Opus 1-V, Pantasmas antes do
almorzo e Cuarenta anos de experimentos, en Ouren e. Dia 3:
Vida e morte de 9513, un extra
de Hollywood, Accidente, H20,
Choiva e Lot en Sodoma, en Ourense. Dia 4: O home da cámara,
en Ouren e. Dia 5, pódese ver: A
nova Babilónia, en Ourense.

Certame de Arte
do Concello
de Lugo

Marta Filgueira
Mostra de Fotomontaxes,
na Galeria Sargadelos de
Compostela, até o 27 de
Febreiro.

O Museo Provincial e a sá
de exposicións do Pazo
Provincial de Lugo, acollen
as obras participantes no I
Certame de Artes Plásticas Concello de Lugo.

Bestas
Involuntárias
Cine de Vangardas (1915-1947)

home vai polo camiño, 1949.
B/N. Días 4 e 5: Ceo negro, 1951.
B/N. Con Susana Canales, Fernando Rey, Luis Prendes, Inés Pérez, Teresa Casal e Julia Caba coma intérpretes.

Ciclo A Outra Mirada
sobre o Cine
As Feministas Independentes de
Galiza (FIGA) orgaizan un ciclo
de cine no Instituto Municipal de
Educación de Vigo (praza da Industria). O programa consiste en
seis sesións, que comezarán sempre ás 20,15, a celebrar desde o 25
de Febreiro ao 25 de Marzo. Cada
proxección vai precedida por unha
presentación de quince minutos,
aproximadamente. Despois da película haberá un colóquio.
25 de Febreiro, Febre Salvaxe,
producida escrita e dirixida por
Spike Lee. 26 de Febreiro, Bagdad Cafe, dirixida por Percy Adlon. 17 de Marzo, Acusados, diridia por Jonnathan Kaplan. 18 de
Marzo, Chantaxe a unha muller,
escrita e dirixida por Lezlian Barret. 24 de Marzo, Tomates Verdes Fritos, dirixida por Jon Aune t.
25 de Marzo, Un asunto de Mulleres, dirixida por Chabrol. +

Kafka
Dia 26, ás 20, 15 h., na sá do Centro Galego de Artes de Imaxe
(r/Durán Loriga, 1O, baixo. A Coruña). Tratase da última producción maxistral de Zbigniew Rybezynski, baseada na vida e obra
de Kafka.

Ciclo Manuel Mur Oti
Ciclo organizado polo Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI),
que oferece películas dirixidas por
Manuel Mur Oti, as proxeccións
teñen lugar, ás 20, 15 h., na sá do
CGAI (r/Durán Loriga, 1O, baixo.
A Coruña). Dias 2 e 3 pasan: Un

O Pazo de Fonseca acolle a
mostra Bestas lnvoluntárias de Manuel Vilariño.

A fonte na Praza do ferro de M. Vidal.
Páxinas coordenadas por

Dez anos
na história
dun povo
Os fotografos Xurxo Lobato, Liana Solís, Xosé
Castro, Victor Vaqueiro,
Xosé Luis Suarez Canal,
Delmi Alvarez, Tino Viz,
Xosé Lois Váquez, Manuel Sendón, Xoan Murás
e Aurelio Cebrián, co lema Dez anos na história
duo pobo, dez anos do
BNG, conforman amostra
acollida na Casa da Xuventude de Santiago, até o 5 de
Marzo.

Xosé Espona
Pintura na Galeria Minotauro de Santiago, até o 1O
de Marzo.

Escultura
contemporánea
Escultura española do século vinte en pequeno formato, na sá Sto. Domingo de
Bonaval, até 28 de Febreiro.

Maria Manuela
Até o 28 de Febreiro, de
9,30 a 14,30 h. pola mañá e
a partires das 19,30 h. no

. IAGO LUCA

serán; pintura no pub Pepa
Loba de Compostela.

Bill J acklin:
Retratos urbanos
Até o 10 de Marzo, no Museo do Pobo Galego. Retratos urbanos de Nova Iorque
do 1986 ao 1992.

Sombras
Na Galería Trinta de Compostela (Rua Nova, 30), até
o 30 de Febreiro. As últimas
obras de Menchu Lamas.

Caxigueiro
Escultura na Galería Sargadelos de Ferro!.

Eugenio Granell
Até o 28 de Febreiro, de 12
a 19 h. Mostra de pintura
surrealista no Auditório de
Galícia en Santiago.

Obxectos raros
Até o 28 de Febreiro, na
Casa das Artes de Vigo.
Unha colección de úteis
imposíbeis. Horário: de 11
a 14 h. e de 17 a 21,30 h.
pola semana; Sábados de

17 a 21,30 h. e Domingos
della14h.

Artistas do Deza
Obras na Casa da Parra de
Santiago.

No siléncio
Non-esculturas de Fanchuco, de 19 a 22 h. (Domingos de 12 a 14 h.), na
Sá de Arte Caixavigo.

Encontros
de Arte 93
Colectiva na Sá Museum
de Ferro!.

Montañismo
Na Casa da Cultura de Vigo pódese ver a exposición
50 anos de montañismo e
Galícia.

Guillermo
A. Monroy
Até o 4 de Marzo, de 18 a
22 h. (de 12 a 14 h. e de 19
a 22 h. Sábados e de 11 a
14 h. Domingos); antolóxica do pintor, na Casa das
Artes de Vigo.

Manuel P. Rúa
A Galería Sargadelos de Vigo, recolle até o 27 de Fe-

Publicacións

Música
Orque tra
infónica de Galícia
Dia 26, no Centro Cultural
Caixavígo. Dirixe Rudolf Barsai e interpretan obra de M.
Bruch e Beethoven.

Anna & Ripsime
Aira petiants
Piano e violin, Xoves 4, ás 20
h., na Ca a da Cultura do Barco· a actuación débese o Ciclo
Internacional de Música do
Concello do Barco.

Ballet Lírico Nacional
Dias 26 e 27 <leste mes, ás 21
h., no Auditório de Galícia en
Compostela; e días 2 e 3 de
Marzo, no Centro Cultural
Caixavigo. Interpretarán un
programa a determinar dirixidos por Nacho Duato.

Les Luthiers
Na ua xira por Galícia, pasarán polo Pazo de Congresos da
Coruña, dia 26, ás 22,30 h., e
dia 27, ás 20 e 22,30 h. Polo
Teatro Jofre do Ferrol, dia 28,
ás 19,30 e 22 h. Estarán no
Auditório Gustavo Freire de
Lugo, dia 2, ás 20 h. e dia 3, ás
20 e 22,30 h. No Centro Cultural Caixavigo: Dia 5, ás 22,30
h., dia 6, ás 20 e 22,30 h., dia
7, ás 20 h. e dia 8, ás 20 e
22,30 h.

VII Semana
de música
contemporánea
O Ministério de Cultura, a
Universidade de Santiago e o
Consórcio de Santiago organizan a VII Semana de música
contemporánea, que terá lugar

DEGALICIA
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no Auditório de Galícia, coas
seguintes actuacións: Día 1, ás
21 h., a Orquestra Sinfónica
de Madrid, interpretará várias
pezas de C. Halffter. Dia 2, ás
12 h., Cristobal Halffter inpartirá a charla A miña música un
dia despois, e ás 21 h., concerto de piano de Juan Pablo
Arias. Día 3, ás 10 h., Alfredo
Aracil oferecerá a prirneira
parte do seu discurso Música e
memória: As dimensións do
tempo
na
composiczon
musical; e ás 21, actuación do
Trio MuJtiphonia con obra de
A. Aracil, L. Berio, F. Luque,
J.M. López e E. X. Macías.
Dia 4, ás 10 h., Alfredo Aracil,
pronunciará a segunda parte do
seu discurso; e ás 21 h., Orphe us Quartett, interpretará
obra de A. Aracil, M. Rodeiro
e B. Bartók.+

O Teatro
de Eduardo
Blanco-Amor
O número 99 dos Cadernos da Escola Dramática
Galega, ven firmado por
Laura Tato Fontaíña, que
fai un estudo da obra dramática de Eduardo BlancoAmor, Farsas para títeres,
Proceso en Jacobusland e
Teatro para a xente, baseándose en certas precisións
biográficas para explicar a
sua xénese e tardia data de publicación. Para máis información: R/Sta. Teresa, 18, baixo. A Coruña.

A Treu
As Juntas Galegas pola Amnistia veñen de tirar o Nº 4 do A
Treu, co que se trata de facer chegar a xente as condicións
nas que se atopan os e as independentistas de Gaiiza nos cárceres españois. Para conseguir un exemplar ou contactar coas JUGA, dirixirse a: Santiago de Compostela. R/Cruceiro
de St. Pedro, 5. Apartado 875. Vigo: Apdo 308. Ferro!: Apdo
562. Madrid: Apdo. 2594. •

Manuel Vidal
Até 8 de Marzo, pintura na
Nova Sá de Exposicións
Caixavigo.

Ventos
de Acapulco
Relacións entre América e
oriente a traves de 150 pezas do Museo Oriental dos
Agustinos Filipinos, e comentadas en 40 paneles explicativos. Até o 28 de Febreiro, de 10,30 a 13 h. e de
15,30 a 18 h., na sá de exposicións do Centro Cultural Caixavigo.

Galícia e
América
Cinco séculos de relación
entre os dous povos na Casa da Cultura de Vilagarcia
de Arousa.

Disfraces
do Entroido
No Teatro Principal de
Pontevedra.

Xaquín
Soneira Patiño
Oleos na Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra.

Retratos
Da man da asociación fotográfica da Cambre na Casa
da Xuventude de Ourense.

Carlos Guitián
Escultura no Liceo de Ourense.

Guillermo
Socorrás
Pintura cubana no Café
Real do Barco.

Follas
do Outono
Fotografías de Mimiá na
Sá Aljama de Rivadavia.

Jorge Espiral
Pinturas e debuxos na sá
do Banco Galega do Concello de Lugo.

Valentín Vergara
Fotografías no Casino de
Mugardos.+
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TRES EN RAIA

lrmanamento celta através do futbol

O Torneo das Seis Nacións
PUCHEIRO

l

O Presidente
do Deportivo,
Augusto César
Lendoiro,
pretende
realizar un
torneo
futbolístico
entre as
equipas
campionas das
nacións celtas.
As conversas
mantivéronse
a semana
pasada en
Londres e o
único atranco
existente
afí rmase que é
o do
financiamento.

Ruado Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) .
Tel.: Administración, Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30*.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05.
Fax (986) 22 31 01 .

Amigos
• XOSÉ A. GACIÑO

N

o pouco que levamos de 1993,
acumuláronseme novas diversas de amigos queridos, que me foron
quedando uns máis lonxe ca outros,
na frecuencia do trato ou na relación
persoal, pero todos igualmente encadrados na mellar imaxe que conservo
da Galicia libre e solidaria que todos
desexamos algunha vez e pala que
traballamos sen moito éxito, todo hai
que dicilo, pero pela que algúns seguen a traballar.

No último Celta-Deportivo os xogadores sairon coa bandeira galega ao campo. Proximamente irmanaranse con outras equipas de
ANXO IGLESIAS
nacións celtas.

E

i, Armórica, Cornúbia, Cámbria;/
Escoza, Erín, Galiza e a //la do
Mán;I son as sete nazóns celtas,/ filfas
do Pai Breogán (.. .). Asi cintilaban as letras, feitas de carballo rexo, tal vez druídico, na primeira plana de A Nasa Terra
alá polos anos vinte, compoñendo o himno Kéltia, berro próprio, aturuxo patriótico, das Xuventudes Galeguistas.
Anos despois, esta idea de irmandade
coa que Risco, tentou enaltecer a conciéncia colectiva que estaba a agromar
en nacionalismo político, parece chamada a reverdecer. O Presidente do Deportivo; Augusto Cesar Lendoiro, está tentando artellar un torneo no que participarían os campións das duas ligas irlandesas (o Norte, ocupado pela Grande Bretaña, e o Sul, independente), Gales
(Cámbria), Escoza, Inglaterra (a donde
perteñecen administrativamente hoxe a
llla de Man e Cornualles), e os primeiros
clasificados de Bretaña (Armórica) e Galiza, cuxas equipas compiten nas ligas
francesa e española, respectivamente.
O torneo comezaria neste próprio ano,
segundo Lendoiro, e teria lugar na Galiza,
aproveitando a celebración do Xacobeo-

93. O único problema que semella existir
é o da financiación do evento, ainda que
se agarda que a Xunta decida prestar unha axuda. As datas máis apropriadas poderian ser ao remate das distintas ligas e
antes de coller vacacións os xogadores.

Máis que un campionato
As sés da competición serian rotatórias,
celebrándose os encontros en várias cidades, segundo un sorteo que enfrentaría
por sistema de eliminatória as distintas
equipas. Este campionato, que teria que
ser autorizado pola UEFA e as distintas
federacións estatais, poderia repercutir
nas arcas dos distintos clubes, porque os
direitos televisivos e o éxito de público semellan asegurar tamén o éxito económico.
Para completar un número par (cito) da
nación anfitriona xogarian duas equipas.
Un dos atrancos previsíbeis, ainda que,
de momento, non foron expresados, é o
das reticéncias dos distintos estados, sobre todo francés e español, a conferirlle
carta de natureza a unha competición á
marxe das suas estruturas clásicas . Estas mesmas reticéncias políticas foron as
que impediron xa o enfrontamento entre

as distintas seleccións que compoñen as
nacións do Estado español ou a celebración de partidos que non fosen da selección española. Sementes Euskadi foi
quen de romper esa prohibición.
Pero non teria que ser só un espectáculo
futbolístico. Ao seu carón pódese montar
todo un "gran festival celta", agora en
declive, agás na Bretaña, por falta de financiamento, que constituise un verdadeiro trinque das distintas culturas e un
lugar de encontro e irmanamento entre
estas nacións.
Os distintos meios de comunicación,
sobre todo os populares británicos, deberian xogar un importante papel, dando a dimensión de irmanamento e non
confrontación, pois son eles uns dos
principais responsábeis da violéncia futbolística. A recén criada Asociación de
Xornalistas Celtas, que agrupa a profisionais destes paises, poderia ser de
gran axuda para converter estes espectáculos en actos de irmandade entre os
pavos celtas.
... Para ti, miña pátria, nos beizos un
cantar... +

As novas son diversas, unhas confortábeis e outras definitivamente tristes.
Hai amigos que escreben e publican
co mesmo espírito crítico de sempre,
o que lles plantexara problemas baixo
o franquismo e o que !les volve a
plantexar problemas baixo as arrogancias dos que confunden as maiorías absolutas coas patentes de corso.
Desde o meu retiro andaluz, presumo,
con unha boa dese de orgullo cómplice, da miña estreita amistade con Luis
Pita e Primitivo Carbajo, dous vellos
rockeiros da información, dispostos a
non morrer e, desde lego, dispostos a
non calar.
Pero outros amigos calaron estes
dias, porque a enfermidade, a marte,
os apartou definitivamente do traballo
e da loita. Ainda conservo, como unha
sorte de trofeu da batalla pola terra,
un cartucho e unha pelota de goma
das que lanzou a Garda Civil contra
os paixanos en Baldaio. Un daqueles
paisanos era Carlos O Xestal, no que
se cebaron especialmente os represores, como se cebaran tamén, cando
as protestas de As Encrobas, con
Mancho Valcárcel, sen importarlles a eles, presuntos defensores da re serva espiritual de Occidente-- a sua
condición de crego.
A todos eles, amigos vivos ou martas,
teño que agradecerlles a supervivencias na dignidade. +

VOLVER AO REGO

A

democrácia dá pasos de cangrexo. Os poderes políticos no
canto de promover a participación dos
cidadáns (hoxe feridos de escepticismo) estudan a posíbel legalización dos
lobbies (grupos de presión, sufragados
por empresários que garanten a maioria suficiente de deputados para que
se aproben ou se rexeiten determinadas leis, segundo o interés do colectivo que paga).
Xustamente agora que Clinton pretende recortar o poder dos grupos de interés especial (como tamén se lles
chama de modo eufemístico) , fartos
os cidadáns dos seus manexos , no
Estado español exténdese a disposición a legalizalos. Algunha ventaxa ha
ter a medida: acabarase coa corrupción poi a via da legalización . Os comisionistas , os Juan Guerra, te rán un
despacho vistoso, con placa na porta
e a un paso do Parlamento.+

