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Fraga nen sequer puido inagurar simbólicamente
o Banco de Galícia de Venezuela

A policia detén
aos pel~rins
mal vestidos

Viaxes sen volta

para que
Compostela
non se encha
de mendigos

As viaxes institucionais de Fraga lribarne, que supoñen un dia de cada catro
do seu mandato, non teñen volta. A Galiza non chegan os investimentos
que a sua equipa de comunicación proclama. Tampouco aos paises da emigración
chegan as axudas prometidas polo Governo autonómico.
Das suas viaxes falta por ver o primeiro investimento na Galiza, mentres que,
na emigración cada vez reclaman máis axudas para subsistir
en situacións económicas desesperadas.

A condición básica do peregrino era a pobreza, representada pala estameña que
igualaba reis e ladróns. A
Orde de Santiago fundárase
para protexer esta riada de
camiñantes sen meios e sen
defensa que procuraban o
templo do Apóstolo desde
toda a Europa. No ano 93 os
gardas vixian a calidade dos
peregrinos. Baixo capa de
viandantes, oferecidos, arrependidos e penitentes, os
axentes descriminan a camiñantes desastrados de pelegrins con tarxeta de crédito.
(páxinas 8-9)

Diego Cruz:
Nas eleicións
dase un voto
non un
cheque en
branco'
1

Diego Cruz Torrijas é Secretário da Confederación de
Asociacións de Viciños do
Estado español, CAVE, unha
organización que ven de ce1e brar en Vigo a sua VI
Asemblea baixo o signo da
renovación e consolidación,
tendendo pontes cara a un
futuro no que se xoga a capacidade de artellar alternativas
ás demandas que os próprios
viciños formulan. Unha experi én c i a moi avanzada, en
canto á participación cidadá,
dase na cidade de Palma de
Mallorca, tal e como canta Josep Lliteres, dirixente viciñal
na cidade da illa.
(páxinas 14-15)
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Continente

Xoán M.
Carreira:
1
As subvencións
non poden
sustituir
ao público'

pretende
absorber o 60%
do comércio
minorista
de Lugo

Xoan Manuel Carreira é unha sinatura fre.cuente en moitas publicacións especializadas de diferentes países, e está vencellado a várias sociedades científicas como a
Associaqao Portuguesa de Educaqao Musical de Lisboa, o Instituto de Bibliografía Musical de Madrid, a lnternational Musicological Society de Basilea, ou a Society of
Dance History Scholars de Nova lork. Médico de formación, melómano vocacional, cursou estudos de Musicoloxia na Universidade de Valladolid. Fixo da sua afeizón unha metódica actividade. Exerceu a crítica e o xornalismo musical en A Nosa Terra e outros meios. Ao carón
das suas colaboracións criouse unha areola de maldito, que motivou
vários enfrontamentos dialécticos entre o crítico e alguns músicos.
(páxinas 24-25)

"Lugo é un povo que non ten capacidad e para absorber esa
monstrosidade de comércio. Somos 80.000 habitantes e Continente quer captar 250.000 clientes. Na província rondamos os
400.000 habitantes. Se eles van
captar 250.000, o resto é para repartilo entre todo o comércio da ..
proví ncia", afirma X. António Mo- ·
rado, responsábel de Comercial
XOS e directivo da Asociaeión de
Empresários e Profisionais (AEPAC) ante a prevista instalación
dun novo hipermercado en Lugo.
(páxina 12)

Os empresários
galegos en
Venezuela
pretendían que
Fraga lribarne
inaugurase o Banco
de Galícia, pero non
deron completado o
capital mínimo e nen
sequer pudo haber
unha cerimónia de
inaguración
simbólica.
No entanto, a
lrmanda Galega de
Caracas emitiu
recentemente unha
cuota extraordinária
de 20.000 pesetas
para poder pagar a
sua débeda e moitas
famílias tiveron que
darse de baixa por
non poder facer
fronte a este pago.
Fraga con Felisindo López, presidente dos empresários galegos en Venezuela.

PEPE FERRIN

A lrmandade de Caracas non dá pagado a sua débeda

Os empresários galegos no estranxeiro
nen invisten na Galiza nen apoian ás
nosas 1nst1tuc1ons no exterior
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XAN CARBALLA - G. LUCA

A nova viaxe do presidente revela a doble linguaxe da Xunta
con Latinoamérica. Os emigrantes reclaman ao presidente da
Autonomía que resolva os seus
graves problemas materiais; na
casa, Fraga anúncia que os
emigrantes ricos investirán aqui
os seus capitais.
Pero despois de catro anos
deste xogo a duas bandas, os
emigrantes de toda América
Latina ven como se agrava a
sua situación. A pompa que
arrodea a visita institucional,
soergue a esperanza dunha
viaxe de regreso para moitos
emigrantes. Os de Puerto de la
Cruz en Venezuela reclaman a
Fraga estar representados no
Parlamento, segundo a tradición republicana, mentres as
pensións non contributivas son
a petición máis repetida.
Na véspera da viaxe a Venezuela, a Xunta mantén conversas con várias compañías aéreas de vós contratados para
estabelecer servícios regulares
desde aeroportos de Latineamérica a Compostela durante
1993. O Governo autonómico
repartiria billetes en nome do
Xacobeo 93 entre os emigran-

Moitos
emigrantes
reclaman a Fraga
estar
representados no
Parlamento,
segundo a tradición
republicana.

tes a cámbio de ·bonificacións
importantes das empresas e do
establecemento de servícios
regulares. As empresas dinque
só pode haber trato se a Xunta
paga moito máis do trinta por
cento das prazas. A crise en
ambasduas beiras do Atlántico
fai que moitos avións viaxen
baleiros e as compañías aéreas non confian no efeito multiplicador da propaganda do Ano
Santo.

Un banco en proxecto
Pero nen estes cautelas das
empresas, nen os avisos de
que Venezuela atravesa o momento económico crítico dos últimos vintecinco anos, arredran
a máquina de viaxar. Nen a das
promesas. O gabinete de comunicación da Xunta anúncia
que Fraga viaxa a Venezuela
para promover a criación dun
Banco Galega con capital emigrante. Na realidade, será só
un acordo de cooperación entre
Caixa Galicia e o Banco de Venezuela. O outro é só a expresión de apoio político do presidente da Xunta á Asociación de
Empresários Galegas de Venezuela (AEGV), constituida en
abril de 1991 en Caracas. A
AEGV intégrase na Federación
de Empresários galegos no Exterior, a Fegaex, concebida polo ex presidente dos empresários de Ourense Miguel A. Pérez Pérez coma o lobby (grupo
de presión) galego no mundo.
"O que queremos é xuntar ao
empresariado galega na emigración e fomentar os investímentas e o comércio", explica
Domingo Iglesias, empresário
galega en Caracas, que califica

de "xente moi competente" á directiva da AEGV. Entre eles está o proprietário de indústrias
do plástico e materiais de construcción Saturnino Cuquejo,
que xunto con outros empresários españoles e galegos rematara a finais de Febreiro pasado
a compra da ficha do Banco
Galega.
Cuquejo e outro galego fabricante de adesivos industriais,
Felisindo López queren consti-

As pensións non
contributivas son a
petición máis
repetida polos
emigrantes en
todas as viaxes de
Fraga.

tuir o Banco Galicia de Vene zuela. Un emigrante empresário de servizos de Caracas di
que a nova empresa atravesa a
fase de permisoloxia. O proceso consiste polo de agora en
contratar os servizos da Procesadora de Dados JLL para tramitar a documentación perante
a Superintendéncia de Bancos.
A banca deberá establecerse
cun capital de tres mil quiñentos millóns de bolívares, equivalentes á mesma cantidade en
pesetas, suscritos en accións
mínimas de cen mil. Pero ainda
que os promotores fixeran un
estarzo para o presidente da
Xunta inaugurar a institución,
sequer simbólicamente, durante a sua visita a cantidade a
suscribir, segundo o manifesto
distribuido hai agora 24 meses,
non se deu reunido. "Gen mil
bolívares, que ao cámbio son
unhas cen mil pesetas, representan unha cantidade moi importante en Venezuela -explica
un emigrante ourensán recén
retornado, contable nun banco
de Caracas durante 27 anos. A
directiva actual da lrmandade
Galega de Caracas emitiu recentemente unha cuota extraordinária de 20.000 bolívares
(Pasa á páxlna segulnte)
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A fábrica de Arcade e o empresário admirador de Fraga, i
Rambo, Hitler e De Gaulle
Para Fraga este grupo de presión dos empresários galegas
de Latinoamérica vai facer as
veces de embaixada, base local de apoio e rede de distribución dos produtos galegos. Pero sobre todo espera entre razóns sentimentais e apoios institucionais, se animen a instalar
empresas na Galiza. Entre outros moitos anúncios e rumores
desmentidos de empresas,
emerxe como exemplo desta
posíbel xeira investidora dos
emigrantes, o compromiso de
Xesús Fuentes Pérez, empresário textil en Rio, de instalar
unha fábrica con seiscentos
postes de traballo en Arcade.
"A vista do emprego que prometia criar, o concello de Soutomaior adxudicou en subasta
40.000 metros cadrados a Xesús Fuentes, ao prezo simbólico de dez pesetas metro -explica Fernando Pereira, alcalde de Soutomaior. Agora o
empresário parece que se enfriou e solicita unha pequena
prórroga, pero en todo caso
esperamos que o polígono industrial comprometido pola
Xunta vaia adiante".

A proposta de Fuentes ven do
Primeiro Congreso do Fegaex
celebrado en Rio de Janeiro ao
que asistira Fraga. O investimento na fábrica textil de Arcade
seria de 4.000 millóns dos que a
Xunta deberia entregar a fondo
perdido dous mil. Pasado algun
tempo, Xesús Fuentes reclamou
unha aportación institucional do
sesenta por cento, ao que despois de tensas negociacións accedeu a Xunta. O peche de Regajo (300 empregos ), a ferreiria
de Arcade (cen empregos), a reducción de seiscentos postes de
traballo en Pontesa e o peche
de Carburos Metálicos, dentro
do Concello, xustificaban esta
subvención excepcional. Con todo, entre os empresários galegas asistentes ao congreso de
Rio, era coincidente a opinión de
que o proxecto de Fuentes Pérez (que no Brasil é coñecido
polo orde de apelidos á portuguesa: Pérez Fuentes) non se
converteria en realidade. "A GaHza está a cada máis dominada
polo sector de servizos -comenta un representante do seitor bancário galego, que participou na viaxe de Fraga ao Brasil- e os empresários emigran-

tes gañan máis en América. Os
salários son ínfimos, os seguros
sociais case non existen e os
sindicatos actuan en moitos paises como comparsa".
Mentres os viciños de Soutomaior castigados polo paro se
aferran á única promesa de investimento levantada en catre
anos de viaxes (un dia fóra de
cada catre de presidéncia) de
Fraga, os asistentes á histórica
reunión de Rio contan con evidéncia visual , non transmitida
polos meios, dos estilos do empresário Fuentes Pérez, que
tanto aloumiñaba Fraga durante
a sua visita institucional. Fuen-

tes viste sempre roupa militar
de faena, en estampado de camuflaxe, vai armado e calza botas de comando de seis fibelas.
No seu despacho figuran figuras
de chumbo fundidas nun posto
da Praza Maior de Madrid de
De Gaulle, Rambo, e Hitler.
Amáis ten senllos retratos de
Franco, en capote militar, e José António Primo de Rivera.
Fuentes defínese como liberal
en política e seguidor de Fraga.
Contratista do exército e empresário da liña de aerotaxis Vigo,
Fuentes confesaba aos empresários galegas que os baixos
salários (un obreiro da sua fábrica recibe entre cinco e seis mil

pesetas ao mes) deixaban máis
benefícios ca automatización.
Fuentes foi o único empresário
que na xuntanza de Rio comprometeu a sua palabra de investir
na Galiza ainda que os meios de
comunicación especularan durante a visita de Fraga con emprendimentos turísticos de Chico
Recarey, empresário do cabaret
Sea/a, alcumado Reí da noite de
Rio. Rumores de investimentos
noutras indústrias, gracias aos
incentivos oferecidos pola Xunta, tamén circularon durante a visita do presidente do Governo
autonómico a México, pero todo
ficaria en talar de feira. •

--'
(Ven de páxlna anterior)

para pagar as débedas da asociación, pero moitos pequenos
empresários galegos déranse
de baixa por non podela pagar". A cuota a desembolsar
para suscribir unha acción do
Banco de Galicia de Caracas
era só dun 20 por cento (equivalente á vinte mil bolívares)
pero nen por iso se puido completar. O resto do capital até os
mil millóns debería chegar a
traveso da sociedade Investí-

mentas AEGAVE, inscrita no
rexisto mercantil 1 de Caracas.
Algunhas informacións da visita
de Fraga a Venezuela retírense
ambiguamente á compra da ficha do Banco Gallego por un
grupo de emigrantes galegas en
Caracas. Da leitura destas informacións pode parecer que se
trata do Banco Galicia de Caracas. A confusión ven de que Saturnino Cuquejo figura no con(Pasa á páxina seguinte)
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Mentiras de ida e volta
Cos dias contados para as eleicións, o presidente
da Xunta peta outravolta na porta dos emigrantes
de América. O seu discurso de Venezuela non é
distinto do de Brasil , México, Arxentina ou Cuba.
Fraga encarna unha institución da que os galegas
carecian cando tomaran a forzosa decisión de
emigrar. Mais todas as viaxes institucionais á
América pasan sen explicación política da diferéncia
que para a emigración vai desde a Dictadura á
opción actual de autogoverno.

A continuación deste discurso lóxico é que había
que relacionar os capitais acumulados en América
coas necesidades apremiantes de investimento
industrial do país emigrante. Sobre este marco
teórico optimista aparecen realidades de sino
contrário que demonstran tan extraordinária como
lamentábel vitalidade.

No réxime político anterior, as relacións cos
emigrantes eran asunto das embaixadas de
España, do Instituto Español de Emigración e dos
Festivales de España. O grande éxodo americano
agardaba un tratamento profundamente distinto na
situación política que sucede á transición. No
primeiro, era de xustiza chamará sangría polo seu
nome para borrar de vez todas as mentiras
semánticas coas que se quixo agachar a traxédia
colectiva da emigración.

A primeira é que as sociedades emigrantes de
América, sometidas ao desgaste biolóxico e á
integración cultural das novas xeracións, só
poderán seguir realizando o seu labor cultural e
asistencial se reciben axudas. Os emigrantes ricos
que aloumiña Fraga lribarne non llela prestan e
seria lóxico desconfiar que movidos por razóns
sentimentais queran pola contra dirixila ao tecido
industrial galega, esmagado pala mesma cartilla
política que os puxara un dia a eles á emigración.

A seguir, compria tratar a emigración como problema,
como situación anómala e forzosa da cidadania que
polo tanto requeria intervención e solucións. Desde o
Governo autonómico de Fernández Albor, e agora co
seu continuador e presidente do mesmo grupo
político de instalación madrileña, resolveron
distintamente que a emigración era un feito positivo,

O Governo autonómico, ao carecer de critério político
sobre a emigración, aplícalle as mesmas solucións
tópicas ca a Dictadura centralista, verbigracia: billetes
de banco e billetes de avión en cantidades que
cadran coas preferéncias do voto dacordo co máis
antergo catecismo caciquil. As viaxes dunha
institución entronizada para achegar o poder á

honra de povo aventureiro e saga interminábel de
buscadores de ouro.

cidadania, resultan nunha mitificación da terra perdida
coma país rico e redentor; aos non emigrantes, a
propaganda institucional explícannos que a solución
da crise virá dos que se fixeron ricos no desterro.
Entre as duas mentiras, a realidade imponse
teimudamente. Milleiros de emigrantes galegas en
Venezuela desesperan porque o salário mínimo
suba de oito a vinte mil bolívares (cámbio á par coa
peseta); moitos deles víronse de a pouco obrigados
a renunciará calidade de sócios da lrmandade
Galega ao non poderen pagar a derrama de 20.000
bolívares coa que a directiva fraguista (Plancha 2)
quer pagar as débedas da sociedade.
Desde o séquito de Fraga respostan a estas críticas
co argumento de que fan política de fondo e que os
barcos de retorno dos investimentos, que non
chegaron en catro anos, poden atracar pasado un
tempiño. Exactamente o mesmo que dixera
Fernández Albor na Arxentina, moitos anos antes
de contemplar desde o limbo político como o seu
sucesor planta votos entre os emigrantes pobres de
América mentres di na casa que o nonnato Banco
de Galicia en Venezuela (que en Caracas proclama
o seu carácter local) vai recompoñer os estragos da
reconversión de Solchaga e a pagar os impostos do
tratado de Maastricht para o campo e o mar. •

ANOSA TERRA
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con Carlos Andrés
Pérez que declara
imposíbel o
aumento de 8 a 20
mil bolívares de
salário mínimo
reclamado polos
traballadores.

Os empresários
galegas celebran a
visita de Fraga
como un respaldo
de Estado ao seu
grupo de presión
dentro do país
emigrante.

(Ven de páxina anterior)

sello de administración do Banco 21, xunto con outros empresários españoles e galegas. O
Banco 21 funciona como banco
informático de servícios e extende neste momento os seus servizos en Latinoamérica. Nel figuran os empresários galegas
Xosé Maria Castellanos, Xan
Manuel Urgoiti e Epifánio Campos entre outros.
Antes de sair de viaxe, os comunicados do presidente da Xunta
dan a impresión de que todos os
capitais dos emigrantes de Latinoamérica confluen por fin nunha empresa comun que incidirá
na economía galega; pero unha
vez en Caracas, os empresários
galegas celebran a visita de Fraga como un respaldo de Estado
ao seu grupo de presión dentro
do país emigrante. O presidente
da Fegaex, Avelino Fernández,
precisa nunha entrevista concedida a Francisco J. Gil no Faro
de Vigo, que "o Fegaex aspira a
ser unha marca comercial de
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Fraga foi recebido polo Governador e polo Alcalde de Caracas con honores militares.

Galiza no mundo. Somos moitos,
máis de quince mil, empregamos
amáis dun millón de traballadores e estamos presentes en 21
paises. Aos empresários galegas
aprécianos porque tratamos ben
aos traballadores e porque reinvestimos os nosos beneficios e
respaldamos o crecemento económico deses paises. Queremos
ser un elemento prestixiador de
Galiza en todo o mundo".

Salários de miséria e
rumores de golpe
O escritor galega Farruco Ses-

to Novás, residente en Caracas, entende que Venezuela
vive un momento crítico cando
se produce a visita de Fraga.
"O primeiro golpe foi de esquerda, o segundo de centrodireita; nestes días medran os
rumores de que os militares de
direita preparan un terceiro golpe á vista do agravamento da
situación económica e social.
Decembro será un momento
decisivo pelas eleccións". Fraga retrátase con Carlos Andrés
Pérez, apenas unhas horas
despois de o membro da Internacional Socialista ter declarado que é imposíbel o aumento

PEPE FERRIN

de cito mil a vinte mil bolívares
de salário mínimo reclamado
polos traballadores castigados
pola inflación.

Arrecadar votos
As viaxes contínuas de Fraga
ao estranxeiro, lonxe do histrionismo e as bágoas, perseguen
unha clara intención eleitoral.
Non está de máis lembrar como
nos últimos procesos eleitorais
a consecución dalgunhas actas
de deputados estiveron pendentes até a apertura dos votos da
emigración americana e europea. Detrás de Fraga vai visitar

América imediatamente Sánchez Presedo. Albor e González
Laxe tamén eran asíduos das
tres colónias máis importantes
da América (Uruguai, Arxentina
e Venezuela), e en diversas
ocasións tense denunciado a
utilización clientelista das prestacións económicas.
Acuciados pela necesidade unha pequena axuda en pesetas
convértese, en economías hiperinflacionárias, en táboa de salvación. Eusébio Polo, que loita
desde hai anos en Buenos Aires, por conseguer a concesión
de Pensións non Contributivas,
ten denunciado abusos na tramitación das axudas, e na sua
viaxe a Madrid e Compostela
ouviu boas palabras pero ainda
non un recoñecemento efectivo
do direito de emigrantes e excombatentes republicanos a receber, en igualdade de cidadania, as pensións sen ter que trocalas por votos. •
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ELEl ClÓNS EN FRÁNCIA
A abstención medrou un 10°/o

Os socialistas franceses perderon 4 millóns
de votos, pero a direita só gañou 830 mil
•M.V.

Onde foron a parar os
votos socialistas? O PS
perdeu o pasado 21 de
Marzo catro millóns de
votos a respeito das
eleicións lexislativas de
1988 e quedouse no
19,24% dos sufráxios.
A dereita, mália o seu
incuestionabel éxito,
aumentou os seus
votantes en só 830 mil.
Os máis disconformes co
sistema político parecen
ser os votantes de
esquerda. A abstención
pasou do 20 ao 30,7%.
Alguns pensan que para
facer unha política de
dereitas é preferibel a
dereita de toda a vida.

Os beneficiados polos votos foron os extremos, tanto a extrema esquerda como os neo-fascistas da Frente Nacional, ainda que non en gran medida.
Jean Marie Le Pen aumentou
os votos a respeito das lexislativas, pero descendeu tocante
ás últimas rexionais. Tamén
aumentaron en número de sufráxios as forzas nacionalistas

de Córcega e lparralde (Pais
Basco francés).

Os comunistas,
a esquerda que aguanta
Os ecoloxistas pagaron a sua
táctica de "non definirse" entre
esquerdas e dereitas, confiando
se cadra no fin das ideo/oxias .

Que non era así demostrouno o
Partido Comunista. Mália ter todos os poderes económicos e
méios de comunicación radicalmente en contra, como é habitual, acadou unha porcentaxe
do 9,2%, máis que os ecoloxistas. O PCF descende tomando
como referéncia as lexislativas
de 1988 (daquela obtivera un
11 ,3%), pero medra a respeito
A extrema
direita
obtivo o 12,52
porcento
dos sufráxios,
case tres pontos
por riba das
lexislativas

das rexionais, nas que só lograra un 8%. Hai que ter en conta
que en médio sucedeu a caída
do muro de Berlín e todas as
secuelas posteriores.
Pero se Georges Marchais , o
secretário xeral comunista, non
parece que vaia ter dificuldades
para renovar o escano na segunda volta, o que saiu piar parado foi Michel Rocard que está
en apuros na sua circunscripción. O PCF acusa agora a
Rocard de ter promovido o seu
Big-Bang cos ecoloxistas e sobretodo cos centristas, esquecéndose da verdadeira esquerda. Marchais lembra con sorna
en L"Humanité que a única forza da esquerda que resistiu foi
a sua.

de 1988 (9,5%},
pero menos
que nas
rexionais
de 1992 (13,9%}.

Din que a clave dos socialistas
non hai que buscala no número
de votantes , senón no número
de parados. A economía está na
base da debacle. O debate eleito ral só estivo animado pola
proposta ecoloxista e comunista
de reducir as horas de traballo
para aumentar o número de empregados.
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O sistema eleitoral maioritário
proporcionará unha escandalosa maioria na cámara á dereita.
Abonda saber que UDF e RPR
poden ocupar 460 escanos de
500, mália ter acadado semente
o 39,5% dos votos. Pero un governo de dereita pode encontrarse con outros problemas derivados da distinta forma de ver
a CE. Entre os seus líderes
existe unha profunda división a
respeito do Tratado de Maastricht. No último referendo uns
pediron o si e outros o non, case a partes iguais. •

CÁMBIOS NO LESTE

Por primeira vez leltsin non canta con manifestacións de apoio ás suas decisións

A traxédia rusa de Adam Smith
•M.V.

Os membros do aparato
do PCUS que en cuestión
de días cambiaron a Lenin
por Adam Smith -o teórico
do liberalismo- como libro
de cabeceira, non atopan
receitas que permitan
mantera frote a economía
ex-soviética. O país está
máis perta do estoupido.
Mentres, leltsin acusa aos
seus aliados de hai moi
poucos meses -non outra
causa que
socialdemócratas- de
preconizar unha nova
"revolución de Outubro".
A rua tampouco parece
estar xa de parte de leltsi n
que só concília o apoio
dos países ocidentais.
Os mesmos deputados que hoxe cuestionan a Boris leltsin fo- ·
ron os que o 29 de Maio de
1990 o elevaron a presidente do
Soviet Supremo da Federación
Rusa, enfretándose así ao seu
vello rival Mijail Gorbachov. O 12
de Xuño de 1991, leltsin pasaría
á história como "o primeiro presidente da história rusa eleito polo
povo", através do sufráxio directo. O 19 de Agosto dese mesmo
ano, o intento de golpe de Esta-

do conservador serve para que
leltsin acade o ponto máximo de
lexitimidade histórica.
No discurso presidencial pronunciado o pasado día 20, leltsin acusa directamente aos deputados de lanzar "consignas
próprias da guerra fria". E sinala
ademais que "Rúsia non sobrevivirá a unha segunda revolución de Outubro". leltsin esquece, sen embargo, que aquel 19
de Agosto a maioria dos deputad os, incluidos os "comunistas
nacionalistas" e os "comunistas
demócratas" estaban na Casa
Branca (sé do governo de Rúsia) para defender a "democrácia e ao seu presidente" en contra dos golpistas.
Non menos certo é que o actual
presidente do parlamento, Rustan Jasbulatov, acusado agora
por leltsin de pro-comunista,
era o seu candidato persoal no
vran anterior ao golpe, en contra
da opinión da maioria dos deputados. Tamén o presidente do
Tribunal Constitucional, Valeri
Zorkin, destacou pala sua oposición aos argumentos xurídicos
dos golpistas e por tal motivo resultou escollido por leltsin para
o cargo. Por último, o vicepresidente do governo Alexandre
Rutskoi, foi un dos principais
apoios de leltsin desde antes do
seu abandono do PCUS. O día
do golpe tamén estivo a caron
do presidente.

Quere isto dicer que a acusación de "revolta bolchevique"
está fora de lugar. leltsin perdeu o apoio non semente dos
deputados roxos., senón tamén
dos grises. Os centristas, entre
os que están ben representados os directores de empresas,
apoian o paso á economía de
mercado, pero desexan que
se faga de xeito controlado e
menos rápido que evite o fundimento da produción e a explosión social. Desde Abril de
1992 estes sectores reclaman
a relentización das reformas.
Esa influéncia deixouse ver
cando leltsin fixo dimitir ao seu
experto ultra-liberal, Egor Gaidar e cando se desfixo do seu
conselleiro Guennadi Burbulis,
un ex-profesor de marxismo,
metamorfoseado en moderno
Rasputin.

O povo non acude aos
chamados do presidente
A análise actual de leltsin sobre
a situación do país é a seguinte:
"Novas formas de vida teñen
agromado en Rúsia neste tempo, pero o proceso é demasiado
lento e duro (... ) A raiz dos problemas actuais non está entre o
Parlamento e o Presidente (... ).
Trátase da contradición profun da entre o povo e o antigo sistema bolchevique que loita ainda
hoxe por retomar o seu poder
perdido". leltsin remata o seu

discurso afirmando que canta
coa "comprensión do povo para
coas miñas accións" e pide o
seu apoio. Mais, velaí que a
gran baza xogada neutras ocasións, non se fixo realidade nesta. O povo non saiu apenas á
rua para mostrarlle á sua simpatía. Os golpes de man de leltsin
sempre estiveron lexitimados
polo impreciso apoio das movilizacións, pero agora as simpatías variaron. Os que el denomina "conservadores" conseguiron
reunir o 8 de Marzo a cen mil
manifestantes en Moscova e o
21 pasado duas manifestacións
achegáronse á Casa Branca,
unha a prol e outra en contra.
As forzas estiveron igualadas,
pero os que portaban estandartes vermellos amosáronse moito
máis activos.
Só Ocidente pareceu crer ao pe
da letra o discurso de leltsin. Os
seus argumentos foron repetidos
até a fartura polos méios de comunicación. leltsin é, a dicer de
Clinton, a garantía de que as reformas van continuar. lsto ten
unha leitura democrática ao estilo occidental e outra económica.
O Ministro de Exteriores ruso,
Andrei Kozirev -amplamente
cuestionado pela oposición- manifestaba o pasado Luns 22, antes de partir para Washington, e
entre os eufemismos diplomáticos, que Rúsia estaba disposta
a acoller aos investidores extranxeiros, incluidos a aqueles que

tiñan entre os seus obxetivos as
riquezas naturais, verbi-grácia o
petróleo, ao tempo que lanzaba
un SOS a prol de leltsin.

A liberalización
non oferece alternativas
económicas
A caida da produción en Rúsia
foi do 25% en 1992, as exportacións de petróleo descenderon
á metade e a inflación acadou a
cota apocalíptica do 2.200%.
Nesas condicións a leltsin non
se lle ocurriu máis que adornar
o seu último mini-golpe coa promesa de que tomará medidas
económicas imediatas destinadas a evitar os sofrimentos da
maioria da povoación. Porque
non as tomou nos dous últimos
anos? É o que se perguntan os
cidadáns.
Pero, os maiores males da reforma está ainda por chegar. En
opinión de K.S. Karol, xornalista, membros do activo Instituto
Francés de Estudos sobre o
Leste e nada sospeitoso de
nostálxia polo comunismo, "se o
complexo metalúrxico de Magnitogorsk, por exemplo, pecha
as suas portas, todo o Ural saltará. As nocións de rendabilidad e preconizadas polo Fondo
Monetário Internacional non poden ignorar esta dato crucial
nen sequera na léxica puramente capitalista".•
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• Filesa pagou facturas
do PSOE
A esta conclusión chegaron os
peritos adscritos á Sala do Tribunal
do Supremo que preside o xuiz
Barbero, que instrue o sumário de
Fifesa. A mil millóns ascenden as
cantidades pagadas por esta
empresa e que debería ter pagado o
PSOE. Segundo os peritos, o grupo
de empresas de Filesa recibian
"liberalidades" pola realización
supostos informes logo
inexistentes.•

•Comeza a
aplicación da
supertaxa
O primeiro de Abril comeza o
primeiro período no que o
ministério de Agricultura
pretende a aplicación da
chamada supertaxa, por superar
a produción leiteira asignada a
cada gadeiro. Coincidindo con
esta data o Sindicato Labrego
Galego convocou unha
manifestación en Compostela,
que partirá da Estación do
ferrocarril para rematar na
Praza da Quintana. O lema da
mobilización é "Cuota do leite
nunca máis".
Esta manifestación é o segundo
paso na loita contra a aplicación
da supertaxa, loita que comezou
coa interposición dos
correspodentes recursos,
individual de alzada e do SLG
contra a própria lei. •

• Inflación cero
No mes de Febreiro o índice de
inflación no Estado español foi
igual a "cero o que demostraria
segundo o governo que se
logran os obxetivos, segundo o
governo central; e para os
sindicatos que a "economia ten
pulso cero, está marta".

César Mera.

• Mera e Cuiña a
declarar por
irregularidades na
Deputación de
Pontevedra
incumprimentos por parte dos
receptores, sen lndústria esixir o
cumprimento das condicións
para subvencionar.
Entre estas empresas figuran
Lácteos da Galiza, que cobrou
unha subvención pala sua
criazón de 99,3 millóns, cando
reduciu o investimento previsto;
Pugalsa, que cobrou 243, 7

millóns, por crise, sen cumprir os
compromisos de mantenemento
de emprego; /mesa, que recebiu
193,3 millóns pero que non
xustificou o nível de emprego;
Corteman's, que obtivo 62
millóns sen acorde do Consello
da Xunta; e Cointega, que
cobrou 226 millóns incluindo o
IVA, cando non podia engadir
este imposto.+

Esta semana o actual presidente da
Deputación de Pontevedra, César
Mera, e o anterior, Xosé Cuiña,
comparecen diante do xuiz polas
irregularidades detectadas na
devandita institución , na que,
supostamente, terianse producido
os delitos de prevaricación ,
malversación de fundos e falsidade
de documentos, ao pagar obras non
realizadas.•

Dentro dos índices sectoriais o
quemáis baixou, posibilitanto
ese tanto por cento nulo, foi a
alimentación, o que para os
analistas é unha proba clara da
magnitude da crise. +

Segundo estas denúncias
houbo unha desviación de
fundos dun 24, 14%, que
corresponderian aos 3.770,8
millóns máis que os realmente
destectados: 11.850,6 millóns.
Por outra banda, o Consello de
Cantas atopou numerosas
anormalidades nas subvencións
outorgadas pala consellaria de
lndústria. Das 26 subvencións
auditadas, 1O apresentaban

"A escasa preparación do profesorado como profisional docente e a inexisténcia dun control
rigoroso na docéncia por parte
da institución universitária" levaron aos Comités Abertos de Facultada, CAF, da Universidade
de Compostela, a desenvolver
unha campaña de docéncia cos
obxectivos da criación dun servício de asesoramento pedagóx ico, a atención á aplicación
dos novas planos de estudos,
incorporación de asignaturas
pedagóxicas nas carreiras de
saída docente e a elaboración
de planos de avaliación da docéncia. +

• Unidade Galega
quer irás
elecións co
BNG
A Comisión Executiva de Unidad e Galega acordou fomentar
unha corrente de opinión tendente a propiciar que o BNG
aceite concorrer en coalición
con esta nova formación nas
eleicións lexislativas, barallándose tamén a posibilidade de
que as candidaturas fosen integradas por "galeguistas ou nacionalistas independentes".
UG basea esta oferta nos recentes inquéritos que, segundo
pon de manifesto a sua Executiva, "non lle dan representación
en Madrid a nacionalistas ou galeg u istas". Consideran tamén,
contra o discurso que viña emitindo o PSG-EG que "que as
perspectivas do nacionalismo e
do galeguismo en xeral para as
eleicións galegas son dun avance considerábel".
Este chamamento, ainda non
aberto, pois de momento só
pretende criar "unha corrente
favorábel", é interpretado en
meios próximos ao BNG como
unha nova estratéxia "en pri meiro lugar para tratar de apresentarse como unitários, pero
no fondo latexa a certeza de
que, de presentarse sós a estes
comícios seria a morte prematura de UG".+

• Supostas
irregularidades
no Instituto da
Viven da
As auditorias contábeis
realizadas polo Consello de
Cantas sobre o exercício do 90
do Instituto Galega da Vivencia
e o Solo revelaron "descontrol e
marasmo contábel", segundo
denunciou o deputado socialista
Fernando Salgado. As supostas
irregularidades ás que se referiu
o ex conselleiro de Facenda
virian dadas mediante o
mecanismo de inflar os ingresos
para compensar o balanzo e
presentar un superávit de
1.238,2 millóns de pesetas,
cando os cálculos da auditoria
practicada indican que, en
realidade, rexistouse un déficit
de 2.165,2 millóns.

• Os CAF lanzan
unha campaña
de docéncia

• Aprobadas as
listas Robinsón
ANXO IGLESIAS

• Folga indefinida no arrasto e intento de negociación
As mobilizacións dos traballadores da frota de
arrasto en fresco de Pontevedra, para conquerir un
convénio coletivo similar ao que se aplica no resto
do país, continuaron na última semana e levaron
aos mariñeiros a convocar unha folga indefinida
para tratar de facer sentar a negociar á patronal,
que se nega a facelo.
O conselleiro de Traballo, Xosé António Gil Sotres,
invitou ás partes en conflito a sentar unha mesa
durante a tarde do Mércores 24, para re-estabelecer as conversas rotas polos armadores. O convite
de Gil Sotres foi resultado do peche protagonizado
polos traballadores na Delegación da Consellaria
da Presidéncia en Pontevedra o pasado martes,
dia23.
Como complemento ás medidas de presión, os
mariñeiros do arrasto en fresco pontevedrés, que
queren a sua homologación laboral cos do resto
da Galiza, protagonizaron cortes de tráfico nos

Praceres, entre Pontevedra e Marin.
A patronal do sector acusou aos mariñeiros de pintar fachadas onde habitan alguns armadores e
asegurou que non negociará "mentres non se reestabeleza a paz social".
Pala .sua banda, os sindicatos dixeron que só decidirán un aprazamento da folga de os armadores
sentaren outravolta a negociar.
Polo momento tres turnos, con piquetes formados
por numerosos mariñeiros, tan garda no porto de
Marin para evitar a saída a faenar de barcos de
arrasto en fresco. Os sindicatos aseguran que a
maioria dos barcos da frota secundan a folga, e a
patronal reduce a participación ao 45%.
En canto ás demandas, a pretensión dos sindicatos
é conseguir un convénio colectivo de 14 pagas e
un salário mensual garantido de 98 mil pesetas.+

Un acorde entre a Unión de
Consumidores de España, UCE,
e a Asociación Española de
Marketing Direito, AMED, dopasado mes de Novembro, facilitou
comezar a funcionar en todas as
Comunidades Autónomas o servizo de Listas Robinsón, nas
que se podaran inscribir as persoas que non desexen recebar
publicidade por correo.
As Listas Robinsón pretenden
garantir a proteción da intimidade e dos dados informáticos,
mais non hai un total acordo a
respeito do seu funcionamento;
para alguns sectores debería de
ser ao contrário, ser as persoas
que quixesen recibir publicidade
por correo quen se apuntasen
nunha lista.•

------------------------------------------------------,
rodeando dous envases tetrabrik:
este detalle inclinou ao xornalista
a decidir que si eran mendigos, e
entroulles. A poucos ficou sen tabaco, sen cámbio e sen as perguntas que levaba. Mesmo entenderon que non catase tan de mañá o calimocho que eles ian dosificando cos dous envases tetrabrik: viño e limonada, a cada máis
limonada e menos viño. O Trintaetrés, exaltado polo seu aniversário, ia xa un pouco peneque, mais
fiaba discursos de voz cantante
que os demais escoitaban con sorriso retranqueiro:
-Eu non son mendigo, eh, eu
son okupa! Sabes o que é iso?desafia. Os periodistas sodes todos uns mentirosos, e perdona,
eh, que se cadra ti... Pero chega
o redactor xefe e zas!, non é?
Non vou saber eu ! Eu traballei en
Radio Vallekas, rapaz, e sei como
son as cousas. E se ti queres sabela, ven un dia con roupa como
esta miña e... Mais non -repara.
Ti non tes unha chupa como esta.
Góstache a miña chupa, eh!
O Trintaetrés xa ten un rasto de
sangue por cara e mans, feridas
leves das que non quer talar.
Onte debeu recebar unhas labazadas, mais carece de importáncia. O importante é a chupa. Unha chupa de aviador castigada
por todas as derrotas. Cuarteada
até perder a cor. Nela asemella
ter o seu mellor memorando vital.
Na chupa e nun fósil de vieira
que me pasa á man con moito
mistério, para que ratifique o seu
tacto agradábel. Logo leva unhas
botas de cremalleira, médio baixada para meter ben dentro os
extremos do pantalón. Bebe calimocho e berra impertinéncias a
unha excursión, case todas mulleres, arredor de trescentas, que
veñen de gañar o xubileo e saen
en tromba da catedral abrigadas
de Domingo e mouton. Todas levan a vieira pendurando dun bor-

Hipócritas!
-berra en pe,
abaneando.
Sodes todas unhas
hipócritas!

dón de série, rematado en cruz e
ben lixadiño, recén saído da carpintaria: deferéncia da axéncia
de viaxes. Despois seguirán polas ruas á caza doutros souvenirs, castigadas con esa cruz de
artifícios que as etiqueta como
pelegrinas de paquete. Agora arman o natural rebúmbio posando
para a foto de grupo nas escaleicontos, interpreten a
Bíblia ou declamen a
Alfredo Conde
(pagando direitos de
autor, naturalmente),
algunha xitana
bailarina para
lembrar que no
Obradoiro tamén
pode habitar un
Quasimodo,
amanuenses que
redacten en vivo, e
vendan, cantares de
cego sen pasar pola

ras da Quintana. O Trintaetres
eleva o ton das suas imprecacións para se faceren escoitar.

SALÁRIO SOCIAL E INTEGRACIÓN
DEBEN DARSE A MAN

-Hipócritas! -berra en pe,
abaneando. Sodes todas unhas
hipócritas!

RAMON MUÑIZ

Algunhas ollan cara el, sen entender e malditas as ganas. Vale
co que salta aos ollos. Os compañeiros do Trintaetrés seguen a
sorrir á cena con perversa compracéncia. Un deles, que se apresenta como portugués, "mália
que hai anos que vivo na España, dunha parte a outra", aproveita para explicar con bon xuízo:
-Todos estes van moi machacaeos de cárcere e chutes, entendes? Todos pasaron por iso, pero
xa ves, mal non tan. Peden e, se
dan, ben, e se non, outros darán.
Eu fago traballos de tempada, a
vendima na Rioxa, a froita en Lérida, algunha que outra vez na
construción ... o que saia. O que
pasa é que agora non hai traballo
en nengures. Xuntámonos acá e
logo irnos comer á Cociña Económica; dan ben de comer, vai
moita xente, xubilados que están
sós, xente ben ... Eu teño atopado
aqui xente que coñecin en Logroño ou en Valencia: irnos todos
dunha cidade a outra ...

"Eu son a revolución"
Mesmo o Trintaetrés perde toda
a sua procacidade deambulando
de grupiño en grupiño de señoras , coa cuncha de vieira na
man. Absolutamente manso, expona. Algunhas mulleres volven
a cara, acaso polo cheiro a calimocho; outras buscan nos seus
petos e saltan algún carto. A
cousa debeu sair ben porque o
Trintaetrés regresa cedo, nen
sequer percorreu a metade dos
grupiños da excursión. Co riso
de orella a orella sobe a escaleira aos mesmos tombos denantes, fai cantas con outros dous
compañeiros, dalles unhas moedas para que vaian mercar algo
e garda o resto rindo do seu éxito. Lago senta, bebe outro grolo
e volve berrar coa voz rañada:
-Hipócritas! Eu son un okupa,
eu son a revolución! Escoitádeme: hoxe cumpro 33 anos! Trinta e tres, trinta e tres, trinta e
tres! Hipócritas!. Eu son okupa!
Viva a revolución!

1

A Lei 9/1991 do 2 de Outubro de medidas básicas para á inserción social é, sen dúbida, a normativa máis
importante publicada na Galicia en matéria de servizos
sociais, tanto polos direitos subxectivos que contempla, canto porque posibilita a criación de todo un sistema de loita contra a pobreza e a marxinación. Non
obstante e pésie ás intencións positivas da leí que comentamos, o seu articulado concreto e a sua aplica~ión non responden á filosofía da mesma que_despois
de un ano de funcionamento evidéncia uns resultados
que pouco ou nada teñen a ver co seu enfoque global.
As escasas solicitudes estimadas como receptoras da
Renta de Integración Social (RISGA), a mínima inserción sócio-laboral conseguida para os beneficiários e a
lentitude na resolución das demandas, son alguns
exemplos do deficiente desenvolvimento da lei que ten
na rebaixa presupostária para 1993, en relación co
ano anterior, a mellar demostración de que a lei non
está a cumprir coas expectativas previstas.
Desde esta perspectiva, nós como Rede Galega que
ten como función a loita contra a pobreza e a exclusión social e, polo tanto, especialmente sensíbel a
unha normativa coincidente nos obxectivos, queremos expresar a nosa valoración crítica sobre a mesma á vez que expor toda unha série de propostas
que permitan a adecuación do articulado á problemática específica da nosa pobreza. Oeste xeito, partimos da seguinte situación:
a) Uns requisitos exixidos para ser beneficiários da
RISGA moi restrictivos.

e) Unhas alternativas de inserción confusas e inaplicación decidida de impulso ás medidas de apoio
ao emprego estabelecidas na leí.
d) Unha Comisión lnterdepartamental de Loita contra a Pobreza que ainda non veu a luz demorando, por conseguinte, as suas funcións favorecedoras dos beneficiários da RISGA e dos máis necesitados.
e) Unha inexisténcia, asimesmo, de Equipas Técnicas comarcais de desenvolvimento integral comunitário, Coordenadoras de lnsercións Social e caréncia da potenciación dos servizos sociais comunitários como a lei estabelece.
f) Uns órgaos de control e seguimento excluintes de
entidades públicas e da iniciativa social interesadas na matéria e auséncia de mecanismos participativos dos próprios usuarios da RISGA.
g) Un proceso de xestión e tramitación sen meios
adecuados e critérios entendíbeis de actuación.
Tendo todo isto en canta, realizamos a conseguinte
valoración e propostas.
SOBRE OS REQUISITOS DOS BENEFICIÁRIOS

-Tanto ten. Eu son a revolución, por iso non me quer esta
puta sociedade. Pero está podre,
esta puta sociedade está podre
-e como se viñese de descobrilo, reemprende os berros: Hipócritas! Hoxe cumpro 33 anos!
Son okupa, viva a revolución!

Os cinco anos de empadroamento, a constitución de
fogar independente e o límite de 25 anos como requisitos necesários para ser beneficiário da RISGA,
parécennos demasiado restrictivos. Tais exixéncias
deixan fara a unha importante porcentaxe de povoación empobrecida e significativa unha cópia das leis
de rendas mínimas máis limitativas.

-Cala, coño! -recrimínanlle os
seus compañeiros. Ainda van vir
os munipas!+

A intención que tiña o pór cinco anos de empadroamento de impedir un trafago de xente dunhas comunidades a outras, deixa de ter sentido cando, na actualidade, as rendas mínimas están implantadas na
prática totalidade das autonomías.

conchabados con
algun carteirista de
nómina e outros
tunantes, que de
todo poderia haber
neste recuncho
universal e sen
embargo agachanos,
restándolle vida
própria á
Compostela deste
venturoso ano de
luces: asi, nen o
traballo dos munipas
resulta lucido.+

Ternos, por último, a obriga democrática de apoiar
aos abandonados e perseguidos por razóns políticoideolóxicas, introducindo como beneficiários aos refuxiados e· asilados.
SOBRE A CUANTIA DO SUBSÍDIO BÁSICO

A maioria das denegacións de solicitudes da RISGA
sano por incumprimento do límite de recursos económicos que estabelece a lei 9/91. lsto quer dicer
que dita límite baseado nas prestacións non contributivas é tan baixo que deixa fora á maioria da povoación pobre da Galiza, co cal a RISGA corre o risco
de situarse unicamente no campo non da pobreza
senón da miséria máis absoluta.
Pola nosa banda pensamos que o subsidio básico
da lei galega, tampouco debe de constreñirse ás
prestacións non contributivas senón que debe seguir
critérios que o eleven sobre as mesmas para que o
mínimo económico referencial sexa superior ao actual e poda ter acceso ao RISGA moita máis xente
necesitada. Dita elevación do subsídio poderia ir
desde o 75% do salário mínimo interprofesional até
a resultante da aplicación da definición que a CE fai
da pobreza como a metade da renda média familiar
estatal. lsto situaría ao subsídio básico nunha franxa
de entre 43.000 e 46.000 pesetas.

b) Unha cuantiado subsidio básico demasiado escasa.

-Que revolución, Trintaetrés?

censura, actores que
finxan cegueira (a
ONCE sacou os
cegos reais desta
eiva, mais aqui
chega cunha sobida
de pálpebras) e
pedan esmola
cantando o anterior,
aturuxos ou
gregoriano a capela,
sempre ben
conxuntados, para
facerlle competéncia
aos tunos e

Cumprimos cun deber de solidariedade se favorecemos aos emigrantes retornados o mesmo que se incluimos aos imigrantes extranxeiros dos países subdesenvolvidos.

Consideramos, pois, que se debe rebaixar de cinco
anos a un ano a necesidade de residéncia na Galiza, abrindo, asi, o campo a un maior número de posíbeis beneficiários. Pensamos, tamén, que se debe
anular por ambíguo, contraditório, confuso e inecesário o do fogar independente.
Entendemos que se deben ampliar os critérios de inclusión de menores de 25 anos que, sen chegar, en
principio, a todos eles pola prudéncia que a medida
require, si eremos conveniente introducir como beneficiários aos maiores de 18 anos para os que se consiga un proxecto de inserción sócio-laboral, asi como
aos menores provenientes do desamparo para inciar
a sua vida unha vez que chegados á maioría de idade
deixan de ser tutelados pota administración pública.

Tampouco concordamos co límite que se impón de
non superar o total de renda a perceber, o salário
mínimo interprofesional, máis ainda cando tal límite
é tan baixo.
SOBRE A INSERCIÓN

O principal propósito da Lei 9/91 é, precisam.ente, a
inserción dos beneficiários. Pero deberíamos clarificar moi ben que entendemos por inserción no caso
que nos ocupa. Desde a nosa perspectiva e non só,
tamén desde a da Confederación de Sindicatos Europeos (CES), a inserción debe conceberse como
meio de conseguir un emprego ou ocupación remunerados, tanto de carácter produtivo, como de servizos ou de utilidade social, único xeito de completar e
darlle un contido real a inserción social.
Estamos, pois, contra a hipocresia actual que afirma
que un beneficiário = un proxecto de inserción pala sua
falácia e pronuneiámonos porque os proxectos de inserción teñan un carácter estrictamente sócio-laboral,
incorporándose aos mesmos os perceptores da renda
mínima que podan, mentres que o resto permanezan
subsidiados sen máis e baixo unhas mínimas condicións de estabilización persoal e familiar. Refelctíndose, asi, a situación real, de que é o sistema, e non os
interesados, o responsábel en canto á sua incapacidade de conseguir traballo para todos. A Lei 9/91 contén
os mecanismos suficientes para efectivizar o dito:
a) Constituindo, dunha vez, a Comisión lnterdepartamental de loita contra a pobreza e facendo que exerza
realmente as funcións que o Artigo 54 da lei lle atribue.
b) Conformando, definitivamente, as Equipas Técnicas de desenvolvimento integral comunitário que xunto coa potenciación dos servizos sociais comunitarios
serian, nunha óbvia ínter-relación, os meios técnicoprofisionais idóneos para o estudo e a incentivación
da inserción e o desenvolvimento de proxectos integrais nos seus respectivos ámbitos de actuación.
e) Criando, porque procede, as Coordenadoras de
Inserción Social como unha das pezas claves no fomento de meios para a inserción sócio-laboral e nas
que estexan representados organismos e asociacións institucionais, económicos, sindicais, sociais e
técnicos dun território concreto, co obxecto de que,
nunha relación de cooperación, sumen esforzos e
mobilicen recursos para unha maior eficácia nos obxectivos integradores nas suas areas de influéncia.
d) Difundindo e aplicando as medidas de fomento da
integración laboral e do emprego social protexido,
estabelecidas nas Seccións Terceira e Cuarta do
Decreto 374/1991 de desenvolvimento da lei de medidas básicas de inserción social.•
Ramón Muñiz en representación da Rede Galega contra a
Pobreza e a Exclusión Social.

DEPORTE UNIVERSITÁRIO

Non compre descartar futuras restriccións de acceso ás instalacións

O Concello de Santiago négase a colaborar no
iminente arranxo do estádio universitário
visíbel desque o Concello instalase no Setembro pasado sobre
a susodita superfície a chamada "carpa da ciéncia". Esta instalación foi desestimada tecnicamente por Mariano García
Verdugo, mais ainda así resultou autorizada pala Universidade, comprometéndose a cámara municipal por escrito e textualmente a "arranxar todos os
desperfectos ocasionados no
recinto xusto despois da finalización da exposición". Médio
ano despois, o município ainda
remata de comerar as obras
logo de insistentes chamadas
desde o vicerreitorado. As consecuéncias deste grande retraso fanse sentir de xeito claro: a
Universidade séntese manifestamente agraviada pela conce11 aria de deportes e mentres
tanto a liga universitária de hóquei corre o sério risco de non
se celebrar.

•VÍTOR MÍGUEZ

O Concello de Santiago
négase a participar no
convénio que a
Universidade e mais a
Xunta subscreberán en
breve co obxectivo de
arranxar as instalacións
do estádio universitário de
Santiago. A negativa a
aportar un tércio dos 28
millóns que se investirán
na obra xera unha
crecente tensión coa
Universidade de Santiago
habida conta que a dita
instalación foi utilizada
repetidas veces pala
cidadania de Compostela.
Este convénio está pendente de
confirmación nunha iminente
reunión entre o Vicerreitor Bará
e Eduardo Lamas. Nas últimas
conversas o secretário Xeral
para o Deporte deixou cair a posibilidade de sufragar un tércio
dos gastos que o concello se
negou a asumir, pero a inexisténcia de nengun pacto entre os
responsabeis fai que a situación
entre nun compás de espera
onde o optimismo deixa paso á
moderación. As posíbeis consecuéncias desta atitude van alén
do estritamente económico, país
a situación legal das instalacións deportivas do cámpus ampararían calquer determinación
reitoral no senso de proibir o acceso daquelas persoas non vinculadas co Universidade, o cal
seria un precedente de imprevisíbeis consecuéncias nas relacións Villares-Estévez.
Dende a Universidade considérase que un acordo seria a única solución posíbel, pois a negativa do Concelleiro de deportes, Sánchez-Bugallo, implica
unha dependéncia exclusiva da
Xunta á hora de investir os millóns orzamentados de forma urxente, para o cal a Universidade
non dubida en adiantar os cartas das obras, habida canta que
todo indica que a colaboración
da administración faríase en
duas partidas distribuídas entre
os anos 1993 e 1994.

Situación lamentábel
A rapidez da intervención no estádio universitário débese ao
grave estado de deterioro da
instalación. O recinto foi utilizado durante 10-12 anos por un ha
média de 200-250 persoas diárias sen sofreren nengun tipo de
arranxo. As consecuéncias son
claras: o granulado -''toping"que recobre o tartán desapareceu e isto provoca unha dureza
da pista que afecta seriamente
á preparación dos atletas.
Segundo Mariano García Verdugo, xefe da área de deportes,
"as consecuéncias son graves,
e o número de lesionados con
peritraumatismo, periostite e
tendinite disparouse desde a
desapareción da capa de topíng
granulado. Hoxe en dia alguns
corredores de obstáculos teñen
problemas de lombo que persa-

Os estudantes son o mellor capital humano e o emblema de Compostela.

almente coido que poden vir
motivados indirectamente pela
dureza da pista". De resultas
desta situación xa hai algun
tempo que os atletas veñen realizando un 80% do seu adestramento tora das pistas e entre os
automóbeis do campus, pois
"consideramos que as consecuéncias das lesións que se poden producir dentro do rednto
serian máis graves que as que
potencialmente podemos sofrer
fara". Estas circunstánoias coutan gravemente as posibilidades
dos atletas, senda un dos mátis
afectados Santiago Fraga, quen
segundo Mariano García "de ter
adestrado nunhas instalacións
axeitadas poderia ter ído aos
Xogos Olímpicos".

Responsabilidades
do Concello

Universidade, a Xunta ou o
Concello de Santiago".

Sumido, xa que logo, neste contexto, nos últimos anos os controles atléticos que se tan no estádio son puramente rotinários,
tendo que desprazarse a Ponteved ra, Lugo e A Coruña á hora
de tentar fix ar marcas. Paren,
na análise que se fai por parte
da xefatura de deportes non
todo son aspectos negativos: "o
certo é que coa nova equipa reitoral g añamos en flexibilidade
bumcrática e en autonomía de
xestión, pero apesar diso o
arran)l!o do estádio é un problema de primeiro nivel que nos
coniesponde a todos os que o
utillizamos, tanto a nós como á

Pero o certo é que o mesmo
acontece no resto das instalacións, pois tanto pistas de ténis
como de hóquei son utilizadas
sen cortapisas polos composteláns, dándose a circunstáncia
de que en contrapartida a esta
libre utilización o concello non
só se excusa á hora de facer investimentos , senón que no caso
da pista de hóquei ocasiónanse
desperfectos gravísimos que
tardan en ser reparados.

1

O estrago
da pista de hóquei
O estrago da pista de hóquei é

UN ABUSO DE CONFIANZA
Hai duas causas ás que Compostela debe o seu
nacimento e ulterior expansión económica: o apóstolo Santiago e a Universidade. Se a primeira fixo
medrar a vila urbanística e culturalmente, a segunda mantivo e mantén unha boa parte da economía
urbana e á vez consolidou á cidade como capital
cultural da Galiza.
Hoxe en día, máis se cabe, a
Universidade compostelá constitue o alicerce fundamental no
que Estévez asenta a sua incisiva política cultural. Por outra
parte Santiago continuou mantendo as suas características de
cidade antigo-reximental no
tema económico: Que seria da
economía compostelá sen o sistema rendista fornecido polo neá
gócio dos pisos e sen o nível de
consumo que os mozos propícian? Quizá é agora o momento
de lembrarlle a Estévez que
Compostela "per se" non xera
uns recursos económicos inferiores aos de cidades como Ourense ou Ferro!, e
xa non falernos das duas áreas metropolitanas.

cunha Universidade que máis que perceber amparo de Raxoi recebe agrávios de consideración. E
se non, como se pode explicar a negativa do concello a colaborar na reparación dun estádio universitário que de sempre foi utilizado polos composteláns, e como se pode atrever este a estragar un
campo de hóquei e non arranxalo cando hai compromiso por escrito de por méio? lso só pode
facerse desde a perspectiva da
prepoténcia e do abuso de confianza por parte de Sánchez Bugallo e mais o seu xefe. Quizá
ca rimbombante substantivo de
"Capital" en Raxoi esqueceu a
que se debe en última instáncia
a releváncia da que hoxe goza
Compostela.

'A Uni'versi'dade

mantivo e mantén
unha boa parte da
econoinia urbana
e á vez consolidou
cidade como
ca pital cultural'.

Ou sexa, que Santiago segue a estar en débeda

Así pois, que a ninguén estrañe
que esta equipa reitera! á vista
deste tipo de "gratificacións", decida facer particular o que de
sempre foi comunitário e restrinxir o acceso dos santiagueses a
certos domínios de titularidade universitária. A medida parece dura, mais pode que necesária, sobretodo para aqueles que se empeñan en comparar a
Santiago con Berlin. +

Segundo o vicerreitor de asuntos culturais isto supón "un incumprimento claro por parte do
concello" ao que hai que engadir tamén a aparición dun crecente malestar na Universidade
que poderia chegar a ter graves
consecuéncias de cara ao futuro. Segundo Salvador Bará "as
instalacións da Universidade foron de Compostela e son utilizadas polos viciños. Non son instalacións municipais e o concello non quer implicarse economicamente, ante o cal un poderia
ter a tentación de fechals; obviamente o maior prexudicado seria o povo".

Tensión entre concellaria
e vicerreitorado
Nestes momentos todo indica
que a tensión entre Raxoi e Xelm írez pode estalar definitivamente diatne da inauguración
do estádio de San Lázaro. Este
recinto disporá dunhas modélicas instalacións de atletismo
que sen embargo serán utilizadas basicamente en espectáculos de élite, o cal ven motivado
non só pelas modernas características da obra, senón tamén
porque certo tipo de deportes como os lanzamentos- estragarian o céspede a utilizar polo
Compostela.
Ainda así, que o concello adique
San Lázaro a competicións de
élite non óbvia unha realidade: o
Concello disporá dun recinto de
atletismo que teoricamente estará ao servizo da cidadania, circunstáncia que fará que o Vicerreitorado da Universidade non
se vexa abrigado por "compromiso moral" -como viña acontecendo- a ceder gratuitamente as suas instalacións á cidadanía. Diante destas circunstáncias Salvador Bará considera
positivo chegar a un convénio
global con Raxoi: "agora ábrese
un novo marco para discutir a
nosa colaboración e as contraprestacións de todo tipo que
dela deben sair. Consideramos
necesário chegar a un acorde
por cuestións de saúde democrática e para evitar a determinación de medidas drásticas
coas que o único perxudicado
seria o pavo de Compostela".+

ALIZA E M NDO
pROCESOS CONGRESUAIS

Centra a sua estratéxia en que o PP non revalide governo

O BNG valora o aumento de militáncia
pero ere que sofre un exceso de relaxación
•M.V.

"Non só somos máis,
tamén somos distintos.
(... ) Hai unha relaxación
do espíritu militante
individual, se cadra por
unha confianza excesiva
na organización". Estas
apreciacións
corresponden a Ponéncia
Organizativa que o BNG
debatirá este fin de
semana na Coruña onde
celebra a sua VI
Asamblea Nacional. O
BNG, a terceira forza
política de Galiza neste
momento , celebrou en
Xaneiro os seus dez anos
de existéncia.
A Ponéncia Organizativa que se
apresentará a aprobación pota
Asamblea descrebe "un aumento numérico importante da militáncia", o que, lonxe de trunfalismos, leva aos seus redactores a anotar que se está a producir "por parte da militáncia de
vello un abandono do activismo,
quizá por cansáncio, quizá por
ver a un BNG en marcha e reforzado". "A militáncia de novo
-engade a ponéncia- ve a un
BNG en expansión, aparentemente non acosado, cunha
aceitación social en crecimento,
a un BNG fácil que non abriga a
esforzos especiais". O conxunto
debuxaria "unha afiliación menos combativa".
Tamén se observa, segundo a
ponéncia, unha "maior complexidade na afiliación". "Somos a
cada máis diversos", dise. "Na
medida en que a fórmula frentista é exitosa achéganse continxentes de nacionalistas dun espectro cada vez máis amplo".
"Temos que ser capaces -reclámase- de aglutinar as diferéncias arriquecedoras que aportan, sen perda de capacidade
operativa".

O BNG asumirá 'as
suas responsabilidades'
posteleitorais
"O BNG non pode apostar por
non asumir responsabilidades",
dise na Ponéncia Política, a respeito da posíbel composición do
próximo governo galega, "mália
non seren -anótase- as candi-

ANXO IGLESIAS

O BNG é unha das poucas organizacións políticas que está a ver crecer o seu número de afiliados.

cións sócio-políticas as máis
apropriadas". A organización nacionalista valora positivamente a
estratéxia seguida xa nas eleicións autonómicas de 1989 que
centraba na preséncia do PP o
maior impedimento para o progreso de Galiza. "Cando o BNG
tomou aquela valente decisión

táctica -afírmase en referéncia á
posibilidade de pactar coas demais forzas políticas para neutralizar a chegada ao poder do
PP- fíxoo por considerar que a
grave situación do país o esixia".
Nesta ocasión o BNG móstrase
de novo -ainda que con mello-

cias coa Ponéncia Política non
son sustanciais, nen parece que
vaian facer variar o ponto de
vista exposto.

res espectativas reais- a chegar
a acordes con outras forzas en
base a uns mínimos programáticos que no seu momento se definirian. O debate nas asambleas comarcais amosou algunhas
diferéncias ante a posibilidade
aberta dun acorde de governo
co PSOE, se ben as discrepán-

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

O PSOE tenta buscarlle unha solución

ao pacto de Vilargacia
Un dos principais debates que
se van a dar na Asemblea do
BNG é o dos posíbeis pactos
posteleitorais, entre eles a comenéncia ou non de chegar a
un acordo de governo co
PSOE s~ o PP non consegue a
maioria absoluta.
Mentres se discute esta posibi1idade, o PSOE tenta atapar
unha saida "airosa publicamente" ao conflito desatado en

Vilagarcia. O partido, segundo
unha fonte digna de crédito,
"está por manter o pacto, non
só porque seria ainda máis difícil governar co BNG na oposición, senón polos efectos
que podia ter neutros concellos nos que tamén se governa
en coalición".
Fontes partidárias socialistas
calificaron ao concelleiro Cara
Mouriño (que desencadeou as

críticas do BNG, ver número
anterior) como "bomba de efecto retardado", criticando tamén
o "apresuramento do alcalde".
Xaquín Gago confecionou unha nota interna cesando ao
concelleiro do BNG, Xurxo
Abuín, do seu poste, pero non
foi quen de entregarlla, tentando buscar unha solución
da que poda sair airoso publicamente. +
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A tradición do Camiño misturaba
a nobres con zánganos, a
fuxidos con príncipes e a
artesáns con mendigos

OXacobeo
trata de sacar
aos esmolantes
da rua
A condición básica do peregrino era a pobreza,
representada pala estameña que igualaba reis e
ladróns. A Orde de -Santiago fundárase para
protexer esta riada de camiñantes sen meios e
sen defensa que procuraban o templo do
Apóstolo desde toda a Europa. No ano 93 os
gardas vixian a calidade dos peregrinos. Baixo
capa de viandantes, aterecidos, arrependidos e
penitentes, os axentes descriminan a
camiñantes desastrados de pelegrins con
tarxeta de crédito.
• PRIMITIVO CARBAJO

Antón ten o seu ponto no Obradoiro, xusto na escaleira de acceso ao Pórtico da Glória. Chega de
mañanciña, cando supón que cairán as primeiras excursións de
pelegrins (valía pelegrin para ese
turismo relixioso, e fique peregrino para andainas de menor marketing), senta no chanza más próximo á porta e levanta a perneira
do pantalón que descobre a sua
perna ortopédica. Perdeuna de
mariñeiro, hai quince anos. Leva
sete neste ponto e, digno, sen
agacharse pala sua condición,
axiña dá notas que corroboran o
seu sentido do oficio, sen falsas
vergoñas por ir de esmolante.
-Trinta mil pelas ao mes e catre
tillos, xa me dirás ti de que van
comer. Non sei a que ven agora
tanto mareo.
Retírese aos munipas. O Xacobeo trouxo esta preocupación pala imaxe, de sacar os esmolantes
da rua, non vaian pensar os que
veñan que este non é un país desenvolvido, mira ti. En Nova Jorque non teñen esa preocupación.
Aló fan guías e vídeos de baixo
prezo, por exemplo, para ensinar
a sobreviver co que outros tiran
ao cubo do lixo. Aquí os mendigos cumpren unha función social.
Quer dicer, como A Meca ou Benarés, mesmo Xerusalén, onde o
esmolante se integra na arquitectura do mausoleo para subliñar a
paisaxe da devoción. Semente
no Vaticano, entre as grandes
mecas, hai máis sotanas que
mendigos (ainda que otio coa capacidade de camuflaxe dos italianos). No resto dos santuários, os
mendjgos contribuen a alixeírar,
coas moedas que receben, as almas dos fieis que, en todos os

casos, por todas as reflxións, son
educados nas virtudes da esmola. A esmola fraccionada ven ser
como unha deposición do espírito. Alivia. Complementa no espírito do peiegrín as sensacións que
recebe desa quietude de pedra
ou mesmo, se a esmola abonda
en longura, da elevación das torres do Obradoiro. Trátase este
dos mendigos, polo tanto, dun
servizo público espiritual con custe: nengun para a Administración,
que, en tr-oques, pode reducir ao
mínimo (25.000, 30.000 pesetas
ao mes), incluso eliminar, as axudas da asisténcia social máis comun neses paises desenvolvidos
cos que trata de emparellar nun
complexo de novo rico. Por que
desprezar as causas do alma
cando son tan nasas?
A lgrexa nunca desmereceu aos
máis pobres, senón todo o contrario. Se cadra é por isa que non rematan de se axeitar os conceitos
relixiosos e profanos deste Xacobeo. O Concello manda á sua policía a perseguir a mendicidade, fai
de cando en vez unha redada e
mantén ao persoal cabreado unhas horas na comisaria. Son catro, exactamente, os que dispoñen
de ponto fixo na catedral: Antón
no Obradoiro; na porta de Praterias está O Muñones.; na Santa,
unha muller xove e, na de Acibecharia, un xubilado cos brónquios
esfolados e un filio de vintetantos
anos na casa, sen emprego. A
sua asemella unha urxéncia elemental de cartas que non chegan
por nengunha outra via.

Peregrinos e esmolantes sempre foron mistura no Camiño.

catedral pecha portas aos pelegríns e, conseguintemente, esvaece as expectativas de esmola
dos caTro habituais. "Pero todos
teñen piso!", informan abraiados
no grupo que o cronista tropeza
na Quintana. "Ao Muñones vaina
buscar a muller todos os días, á
unha e média. Como se estiver
na oficina. Viven como dios!"

1 Unha corte

ANXO IGLESIAS

Sabes o que é iso?
Non sabia se pedirlles información, non estaba moi claro que estes da Quintana fosen mendigos.
E xa dirán se non é embarazoso
facerlle a alguén pergunta tal. O
grupiño era unha mistura de xente
lavada e ben peiteada, un velliño
de pelo branco e ollada pícara;

o que trata de
desanimar o Concello
compostelán coas suas
redadas a eito. Non
asemella a mellar
política. Hoxe en día os.
itinerantes raramente
sobrepasan o número
de vinte: veñen uns e
vanse outros, aborridos
da cidade e da sua
policía. Xusto o que non
debe ser polas
mentadas razóns
relixiosas: a esmola

tres homes de média idade e que
podían pasar p9r obreiros da
construción en paro, un heavy ben
presentado, esguio de guedella e
chupa negra de coiro, e o Trintaetrés, que asi queria ser chamado
por celebrar a data de tal aniversário. Ocupaban sentados ao sol
da mañá, como unha benzón, un
cacho das escaleiras da Quintana,

como guinda da tarta
peregrina. Cumpriria
potenciala. Organizar a
latente vontade de
esmola que aniña no
espírito dos peregrinos
cos modernos critérios
produtivistas e
distributivos; pór no
Obradoiro e outras ruas
señeiras o empaque
milagreiro que teñen
coñecidas romar:ias e
mesmo, se non chegan
esmolantes, convocar

xente do paro (músicos,
poetas, predicadores,
etc., e alguén que poña
os andámios) cara a
orquestración, dirixida
polos locais, dunha
corte de milagres que
reparta ledícias
medievais entre os
visitantes relixiosos:
ananos siameses que
descobra a tele-Jixo,
albaneis saltimbanquis,
licenciados
universitários que te~an

1 de milagres
para
1 Compostela
1
1
1
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t.

1
1

1

f
1

-O dia que mellar vai, duas mil
pesetas.

A recompensa tenas apagados.
Todos traba/Jan semente a média
xornada de mañá. Pola tarde a

O verán, con toda a
propaganda xacobea,
xuntará esmolantes a
mareas. Se cadra é iso

QBXECCIÓN DE CONCIENCIA
..

Cinco galegas xulgados en dous meses

O Estado inicia unha ofensiva
contra a insubmisión
• HORÁCIO VIXANDE

O Luns 22 de Marzo
celebrouse en Valladolid o
primeiro dos cinco xuízos
previstos contra
insubmisos galegas no
prazo de dous meses.
Para Anxo Paz García,
"Cano", un insubmiso á
mili que tiña que cumprir
en Valladolid, o fiscal
solicitou unha pena de 18
meses de prisión. Esta
petición vai en
correspondéncia á orde
do Fiscal Xeral do Estado
que, para os insubmisos
non afectados pela Lei de
Reforma do Servizo
Militar, non pretende o
ingreso en prisión, dado
que esta circunstáncia só
se dá nos casos de penas
superiores a dous anos. O
avogado defensor solicita
a absolución.

Substitutória e o último á mili .
Modesto Toríbio e César Martínez comparecerán diante dos
xulgados composteláns. O MOC
tenta trasladar a Santiago o xuízo de Andrés Hernández por razóns reivindicativas, logo que
nesta cidade o movimento goza
de maior saúde que na Coruña,
lugar onde están os xulgados
onde foi citado. Unha situación
semellante sucede no caso de
Xosé Luís López. As peticións
do fiscal, para os catre insubmisos, son de penas de dous
anos, catro meses e un dia de
prisión. Os defensores peden a
absolución ao non consideralo
delito.

Desbordamento
da xustiza
Nestes momentos hai uns catre
mil insubmisos no Estado español, e unicamente 11 deles están en prisión. Contado, a cantidade de persoas que teñen que
ser xulgadas poderia desbordar
á xustiza nun Estado onde hai
unha povoación reclusa de
40.000 persoas. Neste sentido, o

Neste proceso, como
nos que se están a celebrar ultimamente, o
xuiz non permitiu a
comparecéncia dos autoinculpados e das testemuñas que apresentou o acusado.

Nafarroa é o lugar do Estado no
que é maior a presión da xustiza sobre os insubmisos. Nun
prazo de catro meses 150 xóven es navarros serán xulgados
por insubmisión á mili ou á
PSS. Nesta Comunidade un
dos mozos a xulgar será defendido por un parlamentário foral
do PSOE.

Campaña
pola insubmisión
O Movimento de Obxección de
Conciéncia comezou unha campaña en favor da insumisión que
está a consistir en ir extendendo
as letras da palabra clave: insubmisión, ao longo de todo o
Estado en cada unha das línguas das distintas nacións que
o compoñen.
A campaña comezou en Madrid,
o 20 de Febreiro, ca despragamento dun /, para continuar en
Vigo a fin de semana seguinte,
extendendo a letra N. A campaña
rematará o 15 de maio, Dia Internacional da Obxección de Conciéncia. Entón, insubmisos de todo o Estado concentraran se en Madrid para
presentar, diante do Congreso dos Deputados unha lista dos grupos, asociación e persoas que
apoian a campaña.

Campaña do
Ministério
de Defensa

Fontes do Movimento
de Obxección de Conciéncia (MOC) indicaron
que o Governo central
está a iniciar unha campaña que, en primeiro
lugar, "pretende desfacerse dos non afectados pala Lei de Reforma do Servizo Militar
para perseguir, máis severamente, aos posteriores á lei".

Fontes do MOC denunciaron a "campaña interesada do Ministério de
Defensa", ao anunciar
que 16 obxectores foron
aspirantes a postas de
soldados profisionais,
senda rexeitados por
"razóns xurídicas e de
entendimento social".

Modesto Toribio, César
Para o MOC "o MinistéMartínez Pérez, Andrés
ria de Defensa trata de
Hernández Mouriño e
desprestixiar aos obxecXosé Luis López serán
tares de conciéncia ao
xulgados 0 30 de Mar- A Galiza correspondeulle o 'N' na campaña estatal para com- sacar á luz pública unha
anécdota cirunstancial,
zo, o 14 de Abril , o 28 pletar 8 palabra insubmisión.
ingreso en prisión dos insubmixa que os aspirantes só foron
de Abril e o 3 de Maio respectisos significaria un incremento
16, frente aos 90.000 obxectores
vamente. Os tres primeiros son
dun 10% no número de reclusos.
que hai no Estado español".•
insubmisos á Prestación Social

0 MEL " A MONTAÑA" ALIMENTO NATURAL POR EXCELENCIA
TARXETA DE PEDIMENTO
Enviará Cooperativa AQUEIROGA
Rúa Vilanova, 43 baixo, 15500 Fene l,A Coruña)

Telf. (981) 34 03 02
Caixa de 6 Kgs de MELA MONTAÑA ao
prezo de 3. 900 pta. {aplicado xa

o 20% de descanto e ces portes pagos)
Desexo recibir a cantidade de
D caixas de 6 Kgs.

NOME .................................................APELIDOS ....................................................................... ..
ENDEREZO ................................................................................................................................... ..
TELÉFONO ........................................... POBOACIÓN ....................................................................

O Tnlón bancario adxunto
1a nome de Cooperativa AQueiroga)

O Ao recibo do pedimento

O Pago domíciliadol11

Forma de Pagamento:
(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:
BANCO/CAIXA ...................................Nº CONTA/LIBRETA ....................................................... ..
TITULAR DA CONTA/LIBRETA .................................................................................................... ..
Nº SUCURSAL .................................. ... POBOACIÓN ................................................................... ..
PROVINCIA .............. :.......................... DATA .............................................................................. ..
Atentamente
(si natura)

Norteamérica cos Sérbios
A pasividade da Casa Branca na guerra de Bósnia favorece a
estratéxia sérbia. Este xuízo aparece no comentário editorial de
THE WASmNGTON PosT do 22 de Marzo. "Confiando na
pasividade norteamericana, os sérbios de Bósnia, respaldados
por Milosevic,
encetaran a
ofensiva que
levou aos máis
altos cúmios
ás operacións
de limpeza
étnica. Polo
visto, os
sérbios
pintaran o seu
mapa antes de
sentar na
mesa de
negociacións
polas que as
GAMBLE
Nacións
Unidas están a turrar con tanta insisténcia. Ninguén é amigo de
proclamar que os musulmáns de Bósnia perderan xa a guerra e
que como perdedores están abrigados a asumir un acorde de
paz ruin. Pero o importante non é tanto que a história suceda
deste xeito, que asi son as causas, senón a eventualidade de
que exista algunha saida un pouco mellar para os musulmanas.
Non parece doado exercer máis presión para axudar aos
musulmanes e os norteamericanos non lle van dar na mesa de
negociacións a panca que perderan no campo de batalla. Os
últimos crimes dos sérbios arreitan a todo o mundo pero o certo
é que canto antes queiran sentar á mesa de negociación os
musulmáns, antes rematará a agonia que viven e máis sairán
gañando. O acorde baixo patrocínio das Nacións Unidas non
será para hoxe pero de seguro que non demora. E, asi que
chega, debemos saber como se pode forzar aos sérbios a volver
os territórios de Bósnia oriental (... )O acordo que promove a
ONU consolidará unha conquista antes que un armistício".

Ninguén inviste no Brasil
O Brasil non dá saido do estacamento con inflación, segundo
comenta o economista António Corréa Lacerda na FoIHA DE
SA.o PAULO de 18 de Marzo. "O elevado grau de incerteza
observado na economia brasileira transforma-se em um fator de
adiamento de decisóes e retrac;ao de atividades, comos seus
reflexos no nível de investimentos, emprego e renda da
populac;ao. A queda do PIS de 0,93 por cento en 1992 vem
agravar a deteriorac;ao da renda per cápita que caiu case 9 por
cento nos últimos doce anos. Se consideramos o elevado grau
de concentrac.;:ao da renda do país, onde 1O por cento da
poboa({ao detém cerca da metade da renda nacional, essa
distorc.;:ao é ainda maior, ja que a infla({ao e o desemprego
atingem mais intensamente os extratos de menor renda. O
estancamento con inflac.;:ao tem sido a tónica do desempenho da
economia brasileira nos anos 80 e neste início dos 90". O
comentarista di que só poderá o país iniciar de novo o
crecemento se recupera a capacidade de investimento que foi
se deteriorando ao longo dos nós. "O efeito da crise sobre o
nível de investimentos na economia tem sido desastroso. A
forma({ao bruta de capital fixo, resultado preliminar de 1992,
aponta para cerca de 15 por cento do PIB, o nível máis baixo da
pos-guerra.( ... ) Atualmente a incerteza quanto aos rumos da
política económica, a infla({ao que dificulta o cálculo económico
e as previsóes, a excessiva tributac;ao sobre os investimentos, a
ausencia de canais de financiamento de longo prazo, entre
outros aspectos, acabam se transformando em fatores inibidores
da retomada dos investimentos e, portante, do
desenvolvimento".

Recoñecer a autodeterminación
"Nun país medianamente culto, maduro, democrático, o conflito
estaria resalto hai máis dunha década", escrebe Jesús Lezaun
no diário EGIN do 20 de Marzo. O comentarista retírese ao
remate da violéncia no País Basca. "Por que non está resalto?
Porque está mal explicado. Un problema mal formulado nunca
se dá amañado. Os axentes políticos e sociais expresaron o
problema rematadamente mal? ao revés. E asi que lles din que
o povo quer outro enfoque, encabrónanse e descalifican ao
mensaxeiro. ( ... )A solución axeitada non é outra que sentar a
todas as partes nunha mesa para fixar nos seus xustos termos o
que está mal definido. Todo o demais son trangalladas que non
traerán máis que traxédias maiores. Tanto custa hoxe recoñecer
o direito á autodeterminación, proclamar unha amnistia que non
é outra causa que establecer un ordenamento xurídico que
recolla os nasos direitos fundamentais e irrenunciabeis? Que
dogma se perde por isa? Acaso o da democrácia que para nós
non é tal, xa que nos forza a xogar nos parámetros que marca
Madrid? O democrático é recoñecer a vontade popular, non
ignora la, terxiversala, condicionala como tan os partidos".•

QCONTROL DA COMERCIALIZACIÓN
Cada ano desaparecen 2.000 pequenas tendas na Galiza

A instalación de Continente en Lugo apoiada
polas institucións e criticada polos comerciantes
•FRANCISCO ARRIZAOO/LUGO

"Lugo é un povo que non
ten capacidade para
absorber a monstrosidade
de comércio que
colocaron aí. Somos
80.000 habitantes e
Continente quer captar
250.000 clientes. Na
província rondamos os
400.000 habitantes. Se
eles van captar 250.000,
querse dicer que o resto é
para repartilo entre todo o
comércio da província".
afirma, Xosé António
Morado, responsábel de
Comercial XOS e directivo
da Asociación de
Empresários e
Profisionais (AEPAC) ante
a prevista instalación dun
novo hipermercado en
Lugo.
En Novembro pasado, Xosé António Morado, realizara unhas
críticas declaracións contra a
Cámara de Comércio e a CEL, a
respeito da instalación de Continente, chegando a se preguntar
se "alguén fora engraxado para
non dar a coñecer as suas consecuéncias negativas". A Cámara respondera que "non via razoad a a crítica de Morado" e a
CEL "que serian estudadas, pota
sua asesoria xurídica, para querelarse contra del". Morado non
mudou de idea. "Ninguén move
nada, ninguén di nada. Sigo afirmando o mesmo que daquela".
O problema dase nos organismos e na base. Un representante
de UDACO (Cooperativa de alimentación que canta con vários
supermercados) sinal que "estamos nun país de tradición rural.
No agro o cooperativismo é moi
individualista. Non se une. Diante
dun problema gárdao para sí.
Prefire perder a defenderse".
Xosé António Morado, membro
de AEPAC, di que "o comerciante de Lugo é pasota e non se
preocupa até que lle ve as orellas ao lobo, cando xa é demasiado tarde, coma neste caso".
Xosé António precisa, "tanto a
Cámara coma a CEL son trampolins de lanzamento. Tiñannos
que convencer de que están nelas par53 loitar polo comércio de
Lugo. Usanas como plataformas
políticas e de negócios particulares, etc. Mesmo na Asociación
de Comerciantes que criamos
(AEPAC) xa teñen brazos as
lnstitucións". No mesmo sentido
insisten responsábeis de UDACO: "En Lugo, cando se fala de
comerciantes, fálase dos de
dentro de murallas praticamente. Os de afora non cantan xa
nen para as reunións. Nen se
preocupan tampouco de nada.
Afirmacións que se escoitan,
nas reunións amasan unha falta
total de perspectivas. Ten se dita
que Continente, no fondo, era
positivo para o comércio de Lugo porque podia ser un pólo que
atraíse xente" .

'Tanto a Cámara
de Comércio
coma a CEL
son trampolins de
lanzamento
políticas'.

texamos diante dunha catástrofe
para o comércio da cidade" aind a que "vai ter consecuéncias
moi duras". A Cámara centra a
sua preocupación nas axudas
de organismos oficiais ao comércio, apoiando aos comerciantes nas xestións. "Coa
Constitución na man afirman,
non é posíbel impedir a implantación de grandes superfícies".
Por outra parte, segundo a Confederación de Empresários
(CEL) , as subvencións a minoristas de alimentación, para
"axeitar os seus locais" acadan
os mil millóns de pesetas.

Benefícios
para a Banca francesa
F. ARRIZADO

Futuras instalacións de Continente en Lugo.

DADOS COMPARATIVOS ENTRE A REDE DE ALIMENTACION PROVINCIAL E CONTINENTE

CONTINENTE

Clientes previstos: 150.000. Ampliación posíbel: 200.000. Tentarán de arras
tar clientes da Mariña.

CEMAR

(Empresa de Lugo, con máis de 25 anos)Locais: 7 (cunha média de 300
m2) na capital. 5 (cunha média de 500 m2) na província. Vilalba, Monterroso,
Sarria, Chantada e Burela. P(evisto (para Maio) outro en Foz. Empregados:
70 na capital; 3ó na província.

ALDI 2

Centros Maioristas (en Lugo e Viveiro) cunha superfície total de 7.800 m2.
Estabelecimentos: En Lugo 9, cunha superficie total de 4.500 m2. 8 locais
en: Ríbadeo, Foz, Burela, Vilalba, Monforte, Sárria e Viveiro. Cunha superficie total de 3.000 m2. Total de Empregados: 130.

VIVÓ-TODO TODO

Estabelecimentos: Lugo: 4; Total: 2.600 m2. Província: 2; Total: 800 m2.
Empregados: 46

SIMAGO

Locais: 1 (en Lugo) 3.700 m2. Empregados: 100

CLAUDIO

Locais: 1 (en Lugo) 600 m2. Empregados: 15

DIA

Locais: 4 (todos en Lugo). Empregados: 8

SPAR

Locais: 2 (en Lugo) 1 (en Becerreá). Superfície (média): 200 m2. Empregados: 11

UDACO

Rede de Cooperativas. En Lugo ten 8 locais. Na província: 20. En localidades
como: Becerreá, O Páramo, A Póvoa de San Xulián, Guitiriz, A Pontenova...

ÚNICO

É a rede máis extensa e mellar distribuída por toda a província de Lugo.
Ten 6 locais na capital e 60 repartidos nas seis comarcas luguesas. Cun
promédio de 2 empregados por local, o total é de 132.

Lenta modernización
familiar
O comércio de Lugo talvez andase lento tamén para adaptarse ás demandas do público. Segundo X.A. Morado, "o pasotismo debeuse a que un 80% dos
proprietários herdaron o comércio. Ven de bisavós a netos. Non
é coma os que entramos agora
que, loxicamente, somos máis
pelexóns". Por parte de UDACO
abúndase que "na alimentación,
a clientela de hai uns anos tiña
unha capacidade adquisitiva limitada. E non precisaba de cousa maior. lsto, hoxe, mudou. Primeiro deuse a demanda forte do
público e logo viñeron os cámbios. Botaron a andar cadeas de
alimentación: CEMAR, ALDI. ..
Hoxe Lugo está ben dimensionado. Calquer viciño, nun rádio
de 100/200 metros da casa, ten
un autoservizo". A lentitude no
cámbio ten explicacións. "As inovacións non as propiciaron as
tendas familiares. Foron empresas alteas, mesmo aos sector da
alimentación, pois requírese un
capital importante. Só as instala-

cións, para un local de 400 m2,
poden supor entre 40 e 50 millóns de pesetas".
Hai cidadáns que se aledan da
chegada de Continente. "Aforramos de ir á Coruña". Outros alegan que "deica hoxe, os comerciantes de Lugo foran moi déspotas". Sempre hai quen sabe
do que ia á Coruña encher a furgoneta de aceite ou deterxente,
para revendelo en Lugo. "Pode
que se desen eses casos afirTotal de estabelecimentos minoristas
Lugo (capital): 1.200
Província: 2.800
O 99% teñen entre 1 e 5 emprega·
dos (Fonte: CEL, aproximada)

Comércios minoristas de
alimentación, bebidas e
tabacos
Lugo (Capital): 283
Província: 781

man nunha cadea de alimentación . Coa vantaxe de que era diñeiro libre de impostas, ao non
haber factura . Pero, inda asi,
eran os comerciantes que van
desaparecer: a tenda de mostrador. No prazo de cinco anos
pode resistir algunha. no prazo
de dez, desaparecen todas. Nas
vitas e aldeas vai depender, tamén, do sistema impositivo de
módulos".

Desaparición de tendas
Cada ano desaparecen unhas
2.000 tendas en toda a Galiza.
O Censo total comercial da proví ncia de Lugo, incluída a alimentación, é de 27.970 tendas.
O Comércio aporta o 50% da estrutura produtiva. O gasto médio
anual por persoa é de 452.000
pesetas (o 38% na alimentación). O conxunto provincial é de
180.000 millóns. O 26% dos lucenses merca fora produtos perecedeiros. O 59% produtos non
perecedeiros. Estes dados figuran no Estudo elborado pala Cámara de Comércio segundo esta, "non pode concluirse que es-

"A nível bancário o beneficio é
totalmente negativo, opina Fernández Castillo, do Departamento de Promoción de Negócios do Banco de Galicia. Se na
vez de abrir Continente abrise
un Multicentro (con 50 ou 60
tendas) , poderian ser outros
tantos potenciais clientes. Continente opera através da Société
General de Banque, unicamente. As suas contas non son publicas e van pagando aos provedores cun mínimo de 90 dias
Unha empresa luguesa, Leite
Río, suministra a duas grandes
superfícies, unha parte importante da sua produción. Operación arriscada pasto que os vaivéns comerciais poderian supor
o peche imediato da factoría.
A respeito dos postas de traballo, de primeiras falábase de que
Continente ia criar 500. Agora a
cifra mermou a 350 . Nalguns
casos poderia tratarse de ofertas de traslado para lugueses
que traballan nos centros de
Ponferrada ou na Coruña. En
Continente da Coruña poden
verse letreiros buscando persoal
para Lugo. En Ponferrada, cada
dous ou tres meses, despiden e
callen xente, caixeiras e limpadoras maiormente . Grande parte dos postes de traballo son en
precário. Uns poucos fixos e o
resto contratos temporais. Os
soldas son case sempre bastante inferiores ás cen mil pesetas.

Apoio do Governo
municipal a Continente
O Governo de Vicente Quiroga,
xunto co PP, adaptaron o PXOU
ao interese de Continente. O
próprio Coléxio de Arquitectos,
conforme ao Plano aprobado,
non tivo máis remédio que darlle
o visado. O Director de Continente quéixase: "Vímonos abrigados a facer unha depuradora
inda non vertendo nef1gunha
substáncia prexudicial. E a primei ra vez que nos pasa". Os
vertidos "non prexudiciais" serán
ao Miño, antes do seu paso polo
Clube Fluvial. O Colector máis
próximo, pasa polo fondo da
calzada romana, a máis de un
quilómetro. Un ángulo da edificación de Continente está situado a 25 metros escasos da beira do Miño. Vicente Quiroga
prometera que "as beiras do rio
permanecerian protexidas por
unha banda de cen metros".•
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NEGOCIACIÓNS EN CENTRO-AMÉRICA

Pésie á moderación, o informe da Comisión da verdade deixa aos EEUU en evidéncia

A amnistia paraliza o proceso de paz no Salvador
•H.V.

tares e para-militares.

Mentres a Frente
Farabundo Martí móstrase
disposta a asumir as
responsabilidades
derivadas dos crimes
realizados polos seus
membros durante o
conflito, o presidente
Alfredo Cristiani, apoiado
polo exército, trata de
amnistiar todos os delitos
cometidos nesas
circunstáncias. Ao tempo,
a comunidade
internacional reacciona
con dificuldade ante a
pretensión exculpatória de
Cristiani.

Unha proba da actuación dos
norte-americanos foi a declaración da embaixadora Jeanne
Kirkpatrick, que dixo, en relación
con duas monxas dos EEUU violadas e asasinadas no 80: "Non
creo que o Governo do Salvador
sexa responsábel. As monxas
non eran simplesmente monxas:
eran activistas políticas".

Centos de páxinas con listas de
persoas asasinadas, torturadas
ou desaparecidas , labregos ,
estudantes, mestres, obreiros e
profisionais, forma parte do informe intitulado Da loucura á
esperanza , da Comisión da
verdade , un organismo criado
pela ONU ad hoc, en Setembro
do 92, para esclarecer os crimes cometidos no Salvador polo exército e polos escuadróns
da morte nos últimos quince
anos.

I

Pero, mália ás declaración das
que se fai eco o informe, ás

Por outra banda, os xesuitas,
órde á que pertencian os 6 cidadáns españois asasinados mentres durmian no ano 89, acusaron aos EE UU de encobrir aos
auténticos asasinos. Este encobrimento teriase producido, supostamente, desde o mesmo
momento de cometer o delito.•

CAIXA GALICIA
I

DISPON AGORA DE
180 OFICINAS EN VENEZUELA

A Comisión ten constáncia de
22.000 violacións do direitos humanos, dos que unicamente un
5% corresponden á Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional , FMLN, unha guerriña cuxa existéncia xustificou a represión entre a povoación civil.

:

111

Unha lista de 11 O nemes, induindo ao ministro de Defensa, Ponce, e ao vice-ministro, Zepeda, sinala a un feixe de altos cargos militares responsábeis da represión.
Un 10% dos entrevistados poi a
Comisión foron interrogados a
respeito do asasinato dos xesuitas. De seren xulgados e condenados todos os encausados, os
apoios do presidente Alfredo Cristian i quedarian moi mermados.
Este último xa tentou buscar unha
solución airosa para os seus.
O informe sinala aos Estados
Unidos como subministrador do
material bélico co que se realizaron moitos dos crimes efectuados
polo exército e os escuadróns.
Na matanza de "El Mozote", onde
se refuxiaron campesiños indefensos, 143 persoas pereceron a
mans das tropas guvernamentais
e paramilitares. "Atopáronse gran
cantidade de proxectis dentro do
edifício. Trátase de munición de
fragmentación, manufacturadas
polo Governo de Estados Unidos
en Lake City, Missouri. Foi disparada desde fusís de fabricación
norte-americana M-16", dicia a
Comisión.
Outros dous puntais do Governo
salvadoreño son sinalados como responsábeis das matanzas:
a xudicatura, que foi cómplice
ou gardou siléncio, e sectores
importantes da gran oligarquia
do país, que fomentou, armou e
sostivo aos escuadróns da morte. Segundo os expertos da
ONU, a Corte Suprema do Salvador impediu, manipulou ou
ocultou investigacións relativas
ás actividades criminais de mili-

mencións direitas aos Estados
Unidos, en nengun momento
houbo unha denúncia explícita
da política dos EEUU, que
apoiou a represión.
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BANCO DE VENEZUELA

MOVIMENTO VICIÑAL
Diego Cruz Torrijas é
Secretário da Confederación
de Asociacións de Viciños do
Estado español, CAVE, unha
organización que ven de

celebrar en Vigo a sua VI
Asemblea baixo o signo da
renovación e consolidación,
tendendo pontes cara a un
futuro no que se xoga a

capacidade de artellar
alternativas ás demandas
que os próprios viciños
formulan. Unha experiéncia
moi avanzada, en canto á

participación cidadá, dase na
cidade de Palma de Mallorca,
tal e como canta Josep
Lliteres, dirixente viciñal na
cidade da illa.

Diego Cruz
'Non podemos aceitar atitudes racistas ou xenófobas
nas asociacións de viciños'
• HORÁCIO VIXANDE

A CA VE ven de celebrar a sua
VI Asemblea Xeral, hai un plano para rachar co pasado e
apostar polo futuro?

Houbo várias etapas no movimento asociativo, e erros de
orientación
Somos un movimento de base e
plural, son rasgos que o definen.
Pero salvando este aspecto, para
avanzar e ter un movimento coesionado, necesítase un grau de
coeréncia que exixa máis vinculación aos acordes, sen perder o
respeito á decisión das bases, e
a iso debéronse os cámbios que
tomos acordando. Ademais, a
evolución política do Estado veu
marcando a vida de todo, tamén
a nosa.Omovimentoviciñal nace
hai vintecinco anos, en plena ditadura, como un dos únicos lugares de defensa das liberdades,
cun espazo, a miúdo camuflado,
onde as reivindicacións primárias
de desenvolvimento e de loita por
mellares equipamentos, estaban
vencelladas ao urbanismo. Foi un
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Non é exactamente asi. Foi unha
asemblea na que pretendiamos
facer un ponto de inflexión, pero
tendo moi en canta o pasado e o
presente, porquese de algo estamos orgullosos non é só do que
somos, senón tamén do que tomos. Son vintecinco anos de vida
do movimento veciñal e estamos
moi satisfeitos da nasa história. E
queremos cambiar atitudes, modernizar algunhas actuacións e
acoller e recoller respostas aos
novas problemas que viñeron nacendo na sociedade. O movimento viciñal foi traballando, ao longo
dos anos, en base aos problemas
que foron surdindo. Se non somos quen de adaptármonos ás
novas dificuldades poderiamos
quedar tora de xogo.

Ternos que pasar da cultura do
non, que era un pouco a resposta
á agresión, a miúdo simplesmente
airada, a ter que ir formulando as
nasas demandas xunto ás alternativas que teñamos a esas cuestións, porque hoxe é preciso un
maior basamento á hora de reclamar. As cousas xa non son brancas ou pretas, hai moitos matices.
Debes ter unha opinión formada e
tamén estudada e coñecida a tua
alternativa. Xunto a iso,sen apartármonos dos aspectos de base
do movimento, tamén eremos que
compre comezar a se formular toda unha política de servizos para
os cidadáns, que en boa parte
non son cobertos por parte das
administracións e que pensamos
que é interesante abarcar.
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Diego Cruz.

momento complicado. Despois
pensamos que a democrácia e a
Constitución non foron suficientemente xustas connosco. Non tivemos o recoñecimento doutras organizacións. lso deixounos en dificuldades á hora de formular algunhas cuestións. Este bache foi
superado, e unha proba é esta
asemblea. Houbo etapas nas que
tomos a destempo, e desta vez
non queremos que suceda asi.

'Deberiamos ser a
man direita do
alcalde, e lle
transmitir o sentir
público para el
encauzalo'.

Pódese avanzar nos sistemas
de participación?
Pode. Houbo cámbios importantes, o Estado non é o que era. E
os cauces de participación son infinitamente mellares no piar dos
casos que na situación anterior.
Pero eremos que é mellorábel;
sabemos que hai certa resisténcia que parte das institucións e
veículos políticos e partidários.
Pero a todos os partidos lles pasa
porque hai unha cultura de falta
de participación. Durante moitos
anos houbo un sistema que negou a liberdade en todos os níveis e os partidos tamén son fillos
desa cultura. Unha causa é o que
ti de palabra dis nunha organización e outra é o que fas cando te
nomean concelleiro.

Pero, cales serian eses instrumentos de participación?
Entendemos a democrácia non

como unha cuestión de proceso
eleitoral cada catro anos, pensamos que os cidadáns son as xentes dos cámbios continuados. A
participación non se pode dar de
cando en vez, cando te chaman.
A cidade ten que ser o que quer o
cidadán, que é o seu dono, e el
debe ser quen, con formación e
tormulacións léxicas e correctas,
vaia decidindo día a dia esas
cuestións. A miúdo dise que os
cargos públicos teñen o referendo das urnas, pero nunha eleición
dase un voto, non un cheque en
branca. E, en xeral, bátanse liñas
mestras de actuación, lago hai
unha more de asuntos que merecen a atención diária. Porque,
ademais,conseguiríase unha
maior credibilidade en calquer tipo de acción. Entendemos que
os cidadáns deben de opinar cando algo lles afecta. As veces non

só se nega a forma de intervención, senón que se limita a própria audiéncia. En ocasións o feíto de ter un cargo público significa posuir información que indica
que convén tomar unha decisión
distinta á que apoian os viciños
pero non se explica.

Os sindicatos e as organizacións patronais teñen institucións concretas que marcan a
sua participación
A níveis locais hai casos que regulan normas de participación cidadá que limitan e fixan a participación. Tamén hai alguns ministéríos que dan lixeiras marxes.
Vanse dando cauces, pero sindicatos e patronal teñen órgaos de
carácter consultivo, e nós eremos
que ternos que estar aí. A sociedade está invertebrada, calquer
espazo será bon. A sociedade é
cada dia máis complexa. Un
exemplo: unha folga de transportes, cando esta se formula consúltase á patronal e aos traballadores, considerando que está coberto o arco do que a sociedade
debe opinar ao respeito. Aí eremos que falta unha parte, que é a
pata do cidadán, que tamén ten
que emitir a sua opinión. Non
abonda con medir todo segundo
os cánones económicos ou laborais. As canles nas que podemos
participar están a nível local, autonómico e en menor medida

central. Nalgunhas estruturas foron criadas comisións de participación, consultivas, pero ainda é
algo restrinxido. Aqui compre ser
traballador, empresário, cargo público, vencellado a un sector, ou
afectado de algo, non cidadán.

Pero non hai definido un órgao
determinado
Queremos que sexan todos.
Exemplo da máxima participación
que se dá, de xeito interesado, é
a existéncia do concelleiro de
participación, pero iso non resolve nada. Ten que darse na sanidade, na cultura, na educación,
en todo. Deberíamos ser case a
man direita do alcalde que lle
transmitise o sentir público para
el encauzalo. Pero queremos estar na empresa municipal de
transportes, até no órgao que decide como van darse este ano as
bolss de comedor. Non debe limitarse a unha causa, porque hai a
tendéncia de limitala ao urbanismo e vivencia por seren os temas
xérmolo das asociacións viciñais.
Tamén ternos algo que aportar en
asuntos como o meio ambiente ...
en todos os estamentos municipais, con facilidade de intervención nos plenos, en comisións ...

Formación de dirixentes
Parece que as asociacións de
viciños dotáronse de moito
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equipamento pero carecen de
dirixentes formados

Non corren o risco de exclusivizar?

Hai asociacións que xustamente
Non, ao contrário, a vertebración
son o contrário, pero non é a norsocial debe ser profunda, ten que
ma. Somos organizacións moi de
haber grupos ·de todo tipo, parébase, que surdimos, frente a proceme estupendo que a xente se
blemas concretos. E certo que é
agrupe. Non digo que cada quen
habitual que non se teña visión
non poda encauzar o seu comdo conxu nto e fallen as can les
promiso como queira, como debe
para tela. Mais dia a dia estamos
pasar connosco.
solucionando isto. Nesta asamblea fixemos fincapé na formaConvivéncia co poder
ción. O que diciamos antes, a reivindicación ten que estar basada
Respeito á relación co poder
e formada, iso xustifica que nos
político, é mellor dependendo
dotemos de mecanismos de partida cor?
cipación. Queremos non só defi- ·
nir o modelo de intervención, seTivemos mellares relacións con
nón tamén formar aos que interaqueles partidos que dentro do
veñen. Ternos que ser menos voseu próprio programa asumian o
luntaristas e máis eficaces. Hai
tema da participación cidadá. O
unha opinión formada sobre nós;
cal non significa que fose unha
ternos unha boa prensa, somos
panacea con eles. As relacións co
xente con fama de honrada, pero
poder político son sempre difíceis.
que ao final non ternos recursos.
Se intervés en calquer asunto
sempre van te acusar do máis doComentaba antes que precisan
ado: que estás politizado. No meu
abarcar máis servizos, a que se
distrito, en Madrid, ternos unha
retire?
contínua pelexa ca que ven, porque sempre di que somos dos ouAgora é prática habitual ter asetros. O problema é que aos polítisorias xurídicas, nalguns casos
cos non lles gasta que se lles critipsicolóxicas, pero hai que levalo
que e que se lles controle. Ainda
que a formación en canto á partimáis aló, entrar no campo do ócio
e tempo libre, ofertar alternativas
cipación non é moi alta, en moitas
e outro tipo de vías que están veocasións depende do talante, do
tadas. Hai posibilidade de activiverdadiro convencimento persoal
dades de carácter cultural, deporde que a participación é positiva.
tivo, formativo dos xóvenes, como acercamento ao movimento
Hai modelos asociativos distinviciñal e mesmo como desenvoltos no seo da CA VE?
vimento próprio. Tamén podemos
dar máis información, vimos de
Máis ben hai distintos critérios en
criar un servizo de información
canto aos ritmos. Non depende
de ámbitos territoriais. Alguns enpor videotex, para as asociacións
tenden que os ritmos non permitie cidadáns poderen ter acceso diri an os cámbios contemplados.
recto á información sobre o que
lles afecta.
Outros opinamos que hai causas
que non están maduras, sobretodo no caso da descentralización,
Pero non corren o risco de
pero que hai que seguir adiante.
asumir servizos que oferecen
Queremos dar peso ás federaout ros.
Esta cuestión témola clara. A pergunta é a contrária, cando un cidadán pasa de ser consumidor a viciño?, por exemplo. Unha inxustiza constitucional foi o recoñecimento das asociacións de consumidores -ás que dota dunha série
de recursos- criadas posteriormente, frente aoque era unha organización de consumidores, que
eramos nós, un pouco sui generis,
pero que estaba aí. Cando reivindicamos un centro de saúde, que
somos, viciños ou consumidores?

'Temos que pasar
da cultura do non
a formular as
alternativas ás
nasas demandas'.

cións autonómicas para que sexan elas quen críen o órgao rexed o r do movimento entre cada
asamblea. lsto é máis democrático. Sabemos que comporta o
problema de darlle poder a federacións ainda sen estruturar. Preferimos traballar para consolidalas que agardar a que maduren.

Salienta moito que é o movimento asociativo máis democrático, por que ese ter que repetilo constantemente?
É evid~nte polos feítos e polos
erras. E un movimento moi de base, como dixen repetidamente, con
órgaos representativos. Ternos a
mellar tradición do anarquismo español, en canto asembleário. Pero
tamén hai que intentar cumprir os
acordos, porque senón vai ser moi
difícil apresentarnos diante da opinión pública como un movimento
forte. Ternos 104 federacións,
máis de dous mil asociacións, millón e médio de persoas apontadas
(non é movimento activo). Se todo
iso for quen de levar adiante o que
se decide por consenso, as causas cambiarian. Todo iso tan plausíbel da democrácia e do asemblearismo, ten que ser compatíbel
cun mínimo de organización e de
coeréncia.
Parece que a CAVE estase a
comprometer na loita contra o
racismo
Unha das novas cuestións nas que
estamos a traballar é a solidariedade, vencellada ao racismo e a xenofóbia. É preocupante o que está
a pasar na sociedade, e tememos
que estamos diante do princípio.

Pero vimos de asistir a atitudes
pouco acertadas por parte de
asociacións de viciños
Estamos dispostos a esforzarnos
por unificar mensaxe. Con ese
mesmo respeito á decisión da base estamos a denunciar as atitudes racistas que aparecen. Unha
causa que discutimos foi o carpo
ideolóxico do movimento, onde
se estabeleceron os marcos de
actuación na solidariedade. Co
racismo e a xenofóbia non caben
médias tintas, non admitimos
asociacións con atitudes racistas
e xenofóbas. E recoñecemos que
o problema non só está fara, senón tamén dentro das nasas asociacións.+
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Josep Lliteres
'O Concello de Palma concédenos a xestión de servizos
porque ternos as mellares ofertas e maior experiéncia'
Xestionan vostedes servizos
públicos?

Pero tiveron que forzar a sua
presenza

Non é exactamente unha xestión pública, é máis un recoñecimento por parte da corporación
municipal das nasas tarefas de
servizo á sociedade, que á larga
aceitaron, montando nós unhas
empresas sen ánimo de lucro, a
contratación de servizos de determinados aspectos. Asi, levamos a educación de adultos, a
xestión de centros culturais, festas ... Out ro aspecto a recalcar é
a concertación. En Palma, e
agora co PP custa máis, estamos a conquerir poñernos de
acordo en que tacemos. lso tamén supón unh_a confianza e
unha permanéncia na actividade
viciñal que redunda na criazón
dunha cidade mellar, cun tecido
asociativo forte ...

Levamos quince anos traballando. Citei ao PP pero tamén tivem os problemas os primeiros
anos ca PSOE e daquela co
PCE. Eu creo que non é tanto
unha cuestión de cor política como de ter un movimento forte,
de interese xeral, con obxectivos claros, e por outra parte uns
representantes eleitos democraticam ente que saiban que iso
non basta como para rexer unha
cidade. Entendemos que a participación dia a dia, a presenza
dos cidadáns que loitan desinteresadamente debe estar presente, e por iso é que estamos nas
comisións informativas, nas empresas municipais e tendemos a
unha máxima colaboración cun
concello que entendemos que é

de todos. Non miramos ao Concello como un inimigo, ainda
que eles o fan connosco, pero
eremos que ternos que representar aos nasos quince mil sócios que entenden que non serve con votar cada catro anos.

Pero teñen que constituir empresas
Si, pero non é un problema. É
hora de separara actividade reivindicativa da xestión, porque
axuda a purificar e a evitar a
competéncia desleal coas empresas privadas. Non é que teñamos adxudicados os servizos
a priori, pero ternos as mellares
ofertas e maior experiéncia. Se
fosen a federación ou as asociacións quen xestionasen os servizos poderia haber problemas,
mesmo de carácter xeral. +
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Ademais da case póstuma coquetería de
reclamarse ambiguamente fillo 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.

'.R.gcordos do mozo Afosquera,
quinto do 98
Os escritos de Cesáreo Mosquera (1.8761.955) recollen as lembranzas da aldea,
nenez e alista.mento 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. Inapreciabeis
documentos sociolóxicos.

Os libros que todos os galegas
deben coñecer!!

NIGRA IMAXE S.L.
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeib
(Felipe González)

Carlos Mella e

en todas partes, menos
na Rúsia. O seu
presidente, Jasbulatov, o
presidente do Tribunal
Constitucional, Zorkin, o
vice-presidente do
governo, Rutskói, todos
eran de lelstsin e agora
son acusados de
neobolcheviques, de

antidemócratas,
simplesmente porque
non aceitan o mercado
selvaxe do presidente, o
seu autoritarismo por
riba das leis. Que din os
periódicos rusos? Só se
sabe o que di Clinton.

Preséntanse no
Camiño de Santiago sen
• cartas, agardando que o
Xacobeo lles forneza a
mantenza. Non saben
estes pelegríns que
quen organizan son
partidários do
liberalismo, do búscate a
vida e non das
subvencións públicas.

Recoñéceo un
funcionário norteamericano: Cuba ten a
mellar sanidade da
América, as mellares
escalas. Pero non hai
democrácia. En
Venezuela Fraga
oferece praza de
exiliado para Fidel
Castro. Pero en
Venezuela fálase estes
dias de golpe de Estado
de direitas. A miséria
campa por toda
Caracas. Non é isa

GONZALO

oB.N.G.
Polos meses que andamos percorre o naso país, ao igual que
o resto do estado, unha neboa
política que nos fai reflexionar
sobre o futuro, non porque esta
non sexa unha matinación de
sempre senón porque o noso
país pode rematar o ano ou ben
cunha desfeita moral ou ben
cun médio sorriso produto de albiscar navidades interesantes.

O parlamento vale

to e a programación da NASA,
lamentando a sua falta de rigor
periodístico e profesionalidade.

O feito de este ano haber duas
eleicións nas que se van definir
os próximos anos do noso país
xoga un papel moi importante o
nacionalismo. Por unha parte ternos o naciona1is m o moderado, como eles
lle dan en cha- Afigura de
mar, coma sempre diversificado Carlos Mella
en vários produ- aportaria máis
tos, nesta ocasión na CNG e equilíbrio,
en Coalición máis
Galega, que
non medran por experiéncia, e
várias razóns: sobretodo
primeiro porque,
se- achegaríanos
sacando
ñor Santos Ou- acerios
jo, nengun fala
de País (fixáde- sectores nos
vos no seu pri· d
meiro idioma, que am a
por exemplo) somos
como tan Ci U considerados
ou o PNV , senón que fala e intrusos.
pensa de rexión
ao igual que PP
ou PSOE; e en
segundo lugar nestas persoas
hai un predominio dos seus intereses (cousa que me parece razoábel) sobre os do País (eis o
seu fracaso).

·•.,. o des~ttco
dtri:x:en.te, Jespre •
ctandoao -pa:tlame.~)
~obema

f acend.o

ca.so omiso dos

depu.tad:os ... ''
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Por outra banda atópase o PSGEG ou o que é o mesmo, Camilo
Nogueira, xa que parece que todas as perspectivas da recén
criada Unidade Galega se centran no mantimento de tan louvado deputado, pero, por outra
parte, no seo de Esquerda Galega hia persoas de moita valia
pero que non queren negociar
co Bloque e si con Esquerda
Unida. Ulo o seu nacionalismo?
Porque os de Bloque serán (seremos) como somos pero do
que que estou seguro é de que
somos nacionalistas, daí a miña
incomprensión co PSG-EG, ainda que presinto que lago se han
decatar de que a unión do nacionalismo galega está no Bloque.
Coido que no proxecto comun
que o Bloque está a organizar
caben todos pero síntome un
tanto frustrado porque pésie á
inclusión doutros grupos non se
abandona a esquerda máis radical, mais non porque a min me
disgoste senón porque estamos
nunha situación de emerxéncia
nacional. Explícame, se eu vivise en Madrid ou Salamanca, e
fose como tal español, sen dúbida votaria a 1. U., pero como vivo

61lMW·
no país galega e síntome como
tal nunha situación exasperada
pois a nasa língua corre o perigo
de extinción, a nasa cultura o
mesmo, etc. Por todo isto véxome na obriga de moderarme limitadamente para izar o máis alto posíbel a bandeira galega sen
que iso supoña unha transformación retrógrada da nasa organización senón coa mesma loita
de sempre: no agro e no ámbito
laboral cos nasos sindicatos
afins, sen renunciar ao pedimento da reforma da constitución ,
pedindo a eliminación das deputacións, etc. Isa suporia a criación dun partido maioritári, como
penso que o B.N.G. está camiño
de selo se se producen ditas
matizacións. Todo o referido
acompañado de figuras tan importantes como Xosé Manuel
Beiras, Alberte Feixoo, Bautista
Álvarez, Pilar García Negro,
Francisco Trigo, Francisco Rodríguez, Mário López Rico, Gustavo Docampo, Fortes Bouzán,
González Amadiós e moitos
máis aos que lle sumaria a figura de Carlos Mella Villar quen
ven coincidindo ultimamente en
grandes louvanzas ao Bloque e
que se certifican coa sua negativa ao tratado da Unión Europea
e outras moitas notas da sua coluna diaria dun xornal compostelán. Ademais a sua figura aportaríalle máis equilíbrio ao partido, máis experiéncia, e sobretodo achegaríanos a certos ámbitos sociais nos que ainda somos
considerados intrusos.
Todo isto provocaria un ha suba

ainda maior na província de
Pontevedra que poderia ser a
chave para un governo nacionalista e o asentamento definitivo
do noso partido cun espectro
eleitoral interclasista e que posue activas bases sociais. lsto,
suporia o desartellamento da
U.G., o que a obrigaria á sua integración pasto que no nacionalismo tacemos falta todos.
Xa para rematar gostaria que a
figura de Carlos Mella fose tida
en conta na próxima Asamblea
Nacional a celebrar estes días
na cidade da Coruña. De non
ser así gastaría de que o próprio
Carlos Mella lese esta carta e
actuase en consecuéncia , xa
que somos moitos os simpatizantes e militantes do B.N .G .
que concordamos nesta idea.•
X'lJRXO l.oUZAO
( SANTIAGO DE C OMPOSTELA)

Funcionamento
e programación
da NASA
Como comandante responsábel
do Servizo de Propaganda da
Nave de Servizos Artísticos
(NASA), ubicada en Santiago de
Compostela, quero aportar unha
série de dados estatísticos que
sirvan de contestación á información publicada no nº 560 de
A Nosa Terra, asinada por Francisco Souto dentro da sección
de teatro, sobre o funcionamen-

O señor Souto afirma no seu artigo que a NASA "acolle un importante número de actuacións
fundamentalmente musicais, para o que parece estar especialmente deseñada, así como esporádicas funcións teatrais".
Pois ben, a Sala NASA é unha
iniciativa do Grupo de Teatro
Chévere, ao que alguns puristas
veñen descalificando desde a
suacriación no 1987, contra a
opinión xeral do público e de
moitos profisionais. Comotal
grupo de teatro, Chévere deseñou as instalacións da NASA
para a sua mellar utilización como local de ensaio e como local
de apresentación pública dos
seus espectáculos, para o que
se tiveron moi en canta tanto as
necesidades básicas dunha
montaxe teatral (es pazo de cenário , accesos para carga, camerinos, equipa e infraestrutura
técnica, etc.) como as do público. Para isto acometeuse a reforma e acondicionamento dunha nave industrial sen tratar de
oculta a sua estrutura primitiva,
contando co asesoramento de
destacados profisionais da arquitectura. O resultado é unha
obra urbanisticamente singular
no contexto galega e que se situa por riba da média dos espazos públicos destinados a teatro
que existen no
país, e que
nós, como o
resto das com- As funcións
pañias galegas,
vimos sofrendo. teatrais non

son

En canto á programación da esporádicas,
NASA, as fun - senón que
cións teatrais
non son espo- constituen o
rádicas , senón groso da
que constituen
o groso da mesma.
mesma. Dun total de 7 4 días
de actividades
durante os últimso seis meses,
47 dias foron adicados ao teatro, o que supón perta dun 60%
do total. Na NASA apresentáronse 7 compañías de teatro galegas, con tres estreas, cifra moi
superior á ofertada no mesmo
tempo polo Teatro Principal , por
exemplo. Ademais , apresentám os espectáculos doutras 8
compañías de fóra da Galiza
(Madrid , Euskadi , Arxentina,
Costa Rica e Colómbia).
Tamén afirma o señor Souto
que dentro da programación teatral ten "unha presenza cada
vez máis importante o xénero
cabareteiro ou se se quer as variedades". A NASA, xunto coa
outra únic sala de características semellantes existente na
Galiza, o Liceum, do Porriño,
está tratando de impulsar espectáculos teatrais de pequeno
formato, ideais para introducir
nun circuíto teatral independente, alleo á megalomanía dos circuítos institucionais. Para iso
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Bulideiras, louzás e até galanas habían ser as cinco mozas de
dezaseis anos, que reduciron de súpeto, na rua, a un home desenvolto: Arrastan-no entre as cinco até a comisaria criando expectación. Esta vez houbo sortee foi notícia.
A.E.B.: Valente, viril, arrichado, masculino e indubidabelni.ente
macho, cos seus 32 anos non pudo, agora, exercer de sobón,
tocón de metro e de autobus tal e como foi coñecido e recoñecido por unha das barcelonesas.

Está ben. Moi ben. Paga que o exemplo cunda. Paga ler novas
así dando conta do cámbio . A "Muller Nova" que non fica queda perante os milleiros de actuacións intolerábeis de tantos e
tantos machos que andan soltos e locen sona de honorábeis e
educados. Cidadáns, conviciños, compañeiros ... A Muller Nova
a defender a importante liberdade de camiñar tranquila.•
14 espectáculos diferentes de
xéneros tan variados como o mimo, as marionetas, o musical, a
comédia, o teatro-danza, multimedi, a narración oral e o happening, e mesmo se impartiu un
curso de interpretación e movimento corporal de nove dias de
duración.
Toda esta programación teatral
foi mantida polo interese do grupo Chévere en criar unha nova

dinámica no mundo teatral galega, na que prime a relación directa entre artista e espectador
con todas as suas consecuéncias, sen mediar coartadas estéticas, teóricas ou políticas. A NASA cumpriu tamén coa pretensión de servir aos grupos galegas que o precisen, servindo de
alternativa a outros espazos. A
colaboración destes grupos, asi
como a boa resposta do público
é a que nos permitirá seguir na

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

Rectificacións de
González Tosar
Aínda que non teño por norma
nin costume enguedellarme en
maniñas polémicas ou en avinagradas retesías, considérome na
abriga de facer un par de aclaracións, relacionadas ámbalas dúas coa sección do seu semanario
titulada: "A aldea global ". Nela
aparezo citado con total impunidade por un anónimo gaceteiro.
1.- No número 513 de A.N.T.
correspondente 6 12 de marzo
de 1992, e na referida sección,
nun 1atexante "currículum ", onde
se mesturan algunhas das miñas
actividades literarias cunha pezoñenta referencia poi ítica, -da
que non me avergonzo, e que
asumo como parte da miña biografía-, remá1ase cunha manipulación sobre o meu actual posta de traballo.
Aprovei1o a ocasión para manifestar, que a miña responsabilidade laboral , ten que ver exclusivamente coa normalización

lingüística, e que se desenvolve
dentro das accións que neste
eido impulsa a Secretaría Xeral
de Comunicación. Non formo
parte pois , de
ningún "Gabinete persoal ". En
todo caso , son Trátase dunha
moi libre de poñ e r os meus mentira e
modestos coñedunha falta
cem entos e ex periencias na total do
defensa da linmínimo rigor
gua e da cultura
de Galicia , ó que calquera
servicio de calxornalista
quera das institu ci 6 ns deste debe ter.
meu país, porque
sinxelamente creo ne1as. Polo tanto, non teño que
aconsellarme con ninguén, nin
pedirlle permiso a ningún "salvador" ou "pai da patria". Non o
fixen cando cheguei aquí desde
Bos Aires con dezaseis anos, e
abracei apaixonadamente o ga1eg u is m o, e non o vou facer
agora que ando polos corenta, e
sigo mantendo tanta ilusión coma daquela.

2.- No número 560 de A.N.T. e
no mesmo apartado, non sei se
malamente riscado pola mesma
man, afírmase que estiven recentemente en Nova lorque, co
Sr. Vázquez Portomeñe para
promocionar o Pelegrín. Trátase
dunha mentira e dunha falta total
do mínimo rigor que calquera
xornalista debe ter para contrastar as súas fontes de información, veñan da veiga que veñan .
Non estiven nunca en Nova lorque, nin tampouco nos EEUU. Aí
está o meu pasaporte, onde por
certo hai outros visados, varios
da República de Cuba, pero ningún dos USA.
Quero dicirlle a tan sagaz redactor, que non gosto do whisky, nin
agasallo con esa bebida branca
a ningún dos meus amigos. O último presente etílico que recibín,
foron dúas botellas de exquisito
ron cubano, vello, de sete anos.
Fíxomas chegar amablemente
Fidel Castro cu nha súa tarxeta
que conservo.+

LUIS

GoNZALEZ

TosAR

( COMPOSTEIA)

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

mesma liña de atención ao teatro, principal obxectivo do grupo
Chévere cando puxo en marcha
a NASA hai seis meses.+

Vaise un anaco
da Fonsagrada
A notícia da marcha dos funcionários de Extensión Agrária semea tristura entre os Fonsagradinos, xa que o matrimónio formado por Juan José Malina e Mary
Paz Quiroga pertence, por direito
próprio, a brillante história da nosa comarca. Excelentes funcionários e mellares persoas, gozaron desde a sua chegada á nosa
vila, hai xa tres lustros, da simpatia, cariño e admiración de todos
os que vimos neles o espello da
honradez, do 1raballo e da profisionalidade coas que sempre desempeñaron a sua laboura.
Non só conseguiron a integración total coma fonsagradinos,
senón que o seu amor e interese
pota comarca de Burón superou
o que pudermos ter os nades
nestas fermosa terra. Na nosa
mente sempre haberá un lugar
onde eles estarán presentes,
nunca esqueceremos que adicaron a sua xuventude á nasa bisbarra, sentindo como seus os
problemas de todos nós, sen escatimar esforzos nen tempo para
resolvelos. Non dubidamos que
ainda que o seu destino por mor
do traballo estará noutros eidos,
o seu pensar estará connosco.
Alédanos saber que o seu traslado voluntario vese referencia-

• · A lllVMMCACl6M DA LIMGUÁ~MO 1m•D1M1MTO
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• O UPDJGlllO CIAllGO DOS REFRANES O PROVERBIOS IM
IOMAMCI DO COMIMDADOlt HEIMÁM MÍJÑEZ (1555)
Santia90 Alfonso López Navi&

estatal do PP, como se
toma o nível da chea do
ria para que non entre a
auga na casa. Botan
, cantas na servilleta do
restarán os patróns e fan
cábalas para saber en
que cesto colocan os
ovos. O demais é letra
miúda. Un 9,5 de marxe
de erro recoñecida no
inquérito oficial de El
País nas preví ncias de
menor número de
habitantes non é, como
diria un sociólogo,

aceitábel.

RON, COMANDANTE DO SERVIZO
DE PROPAGANDA DA NASA

• • ALIMCIUADOALIJMMADO ,.....,.~MASnANXAS
oc:amn'All DEASTUmAI, 1.16M 1 ZAMOllA
Xost RUbol Rodrigutt; Daniel V~ Martina; Neves Aru ArzJJ.
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importante? O nó
gordiano está en Cuba.
Tampouco no Peru, en
Panamá, en Granada,
hai democrácia (en
México hai mordida,
suborno institucional). É
tempo de perplexidades.
De cans rabiosos. De
mentiras televisivas.

Meden os
inquéritos a subida

Elas, as cinco, xa non vítimas senón activas, capaces de proceder á sua própria defensa e autodefensa. Xa non suplicando socorro nen perdón. Xa non agardando a un xuíz a falar e "resisténcia" ou "consentimento". Aproveitando que recoñecen ao
agresor no curso dun paseo, reducen e castigan coas suas raibas e enerxias a A.E.B. (masculino, viril, macho, agora suplicando que non o leven á comisaria), por non respeitar a integridade física e a tranquilidade persoal dunha usuária de metro.

criamos un espazo próprio que
chamamos Ultranoite , no que
calquer profisional do teatro pode apresentar e pór a proba o
seu trabal lo nu n ambiente de
clube nocturno ou cabaret. A fenomenal resposta do público e
dos actores a esta iniciativa impulsounos a darlle unha conti nuidade, pero isto non significa
que programación de teatro da
NASA se reduza a este formato.
Até o momento apresentáronse

BALI~~

Rúa do Vilar. 30. 15705 Santiago de Compostela
Teléfonos:SS 80 88 i 58 97 09 • Fu:58 86 99

A inestabilidade
italiana pon no olla do
debate a modificación do
sistema eleitoral
proporcional e a sua
conversión en
maioritário. Mentres, na
Fráncia, sucede ao
revés. O sistema
maioritário deixa sen
representación aos
ecoloxistas con case o
10% dos votos e
multiplica a
representación da
direita que copa o 80%
dos postas de
deputados co 50% dos
votos. Seria má a
solución italiana. A
corrupción non se
suprime coa ditadura,
senón con máis

democrácia.

Existe o PSG-EG?
Ou non existe? A
resposta é:
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Castrelos:
Un parque
en perigo

MARTÍN

O 12 de Decembro de 1925 na
e~baixada de España en París,
as1nouse a escritura da cesión
do Pazo e o Parque de Castrelos ao povo de Vigo. A doazón
foi feíta polo Marqués de Alcedo,
que~ era o seu herdeiro legal e
reallzouse coa condición de que:
"A finca non sairá do domínio do
Concello de Vigo e destinarase a
Museu rexional e parque ou a
calquer outro fin benéfico ou artístico. A partir da doazón a finca
denominarase Parque Quiñones
de León. De non cumprirse as
condicións precitadas, como non
sexa por mor de causa maior, a
doazón considerarase nula e
sen nengun valor, pasando a finca e pazo aos herdeiros do señor donante".
Ten unha extensión de 220.000
m2. Na parte máis alta atópase
un fermoso pazo dedicado a museu de pintura, arqueoloxia e outros obxectos de arte. Hai a continuación do pazo uns xardins de
estilo ítalo-francés.

1 .,

r
1

xuridicamente si, pero
en realidade non,
porque o que existe é
Unidade Galega . UG é
unha federación que
admite correntes no seu
seo. Son o PG e o PSGEG correntes? Si, pero

correntes
constitutivas que logo

1

se diluirán na
Federación. Pode haber
correntes no futuro
dentro de UG, por
exemplo de direita e
esquerda? É unha
posibilidade ainda sen
definir. Probabelmente
si. Xa houbo quen se
manifestou a favor como
Ana Gandón neste
mesmo periódico.
Algunha outra
pergunta?

••••••••••••••
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do pola excelente traxectória
pr~fisional. Sen dúbida, deixan
a 1maxe dunha Extensión Agraria eficz, amábel e conselleira
de todos e, en especial, daqueles que sempre
foron os máis
desfavorecidos.
Agardamos seguir contando
con eles nas diferentes iniciativas que potenciaron e nas
que a sua presenza é imprescindíbel, proque
marcou toda unha época.

Asemente
de verdade
ede
transparéncia
por eles
espallada,
enraizou moi
fondo entre
todos nós.

Neste intre de
tristura pola
sua marcha e
de ledícia por saber da mellora
e ascenso profisional que acadan, pensamos que a semente
de sinxeleza, de verdade e de
transparéncia por eles espallada, enraizou moi fondo entre
todos nós, e o noso lamento
vese motivado porque este vaise, aquel vaise, e todos, todos
se van ... +
MANuEL F'ERNANDEZ
(A FONSAGRADA)

Poucas cidades teñen a dita de
contar cun pulmón das dimensións e das características do
Parque Quiñones de León. Neutras cidades estase a pedir que
se fagan parques naturais (vede
o Correo Galego do 16-2-93 onde o profesor da Universidade de
Santiago Ernesto Viéitez Cortizo
fala da forestación do monte Pedroso ... ). Por outra banda a cidade de Vigo ten adicado a zona
verde 2,5 m2 por habitante, cando o mínimo recomendado ven
~endo de 5 m2 por habitante, e
~to tendo en conta que aqui ténense como zonas verdes as
prazas e recantos da cidade cobertos por lousetas e adoquins
que nos últimos anos estanse a
pór en todos os eidos. O Parque
de Castrelos, desde uns dez
anos acó, deforestouse nunhas
zonas o menos en 60 .000 m2
facendo que as árbores que ne~
sas zonas ainda quedan estexan
morrendo pelas condicións pouco favorábeis para a vida vexetal
(eliminación do humus no terreo
e por riba cobriuse o solo de grava e area de mar).

É paradóxico que mentres neutras cidades peden zonas boscosas para descontaminar, aqui
nos trocan o bosque en deserto.
Os primeiros en darse conta da
desfeita no Parque foron os asistentes ao curso de "Jardinería
Pública y Paisajismo" celebrado
en Pontevedra no ano 1989. Vede o artigo da Voz de Galicia do
14-03-1989: "Castrelos, declarado jardín-histórico está siendo
cambiado de uso".
A Asociación de Afectados da
Avenida do Alcalde Portanet no
seu ánimo de que o Primeiro

Cinto de Circunvalación a Vigo
non furase o Parque e saise á
devandita avenida, denúncia unha série de agresións no Parque
o conseguiu a catalogación,
através da Dirección Xeral de
Património, Diário Oficial de Ga1ici a, número 101, do 29-051991, para o Parque Quiñones
de León de parque-xardín-histórico ben de interese cultural co
cal se impediu que a Circunv~la
ción o atravesase. A Asociación
de Afectados fixo durante dous
anos seguidos manifestacións
todos os Martes de 8 a 9 da noite, conseguindo tamén, nun tempo récord de 15 días, perto de
15.000 sinaturas de cidadáns vigueses que nos apoiaron nas
nosas reivindicacións.
Os membros da Asociación de
Afectados da Avenida do Alcalde
Portanet, vendo os moitos danos
feítos xa no Parque e para sair
ao paso e defensa do mesmo
inícia, no mes de Agosto d~
1992.• os trámites, e consegue, a
legalización da Asociación Ecolóxica Parque de Castrelos.
Esta Asociación quer facer ver e
comprender que o primeiro que
hai que valorar é respeitar as árbores. Todo o que se faga no
parque terá que ser condicionado a que no dane nen perxudique a vexetación. Ternos denunciado o seguinte:

- Fíxose, no ano 1991, un depósito de cemento para bombeo
de agua ao barrio de Valadares.
Ese depósito atópase debaixo
do aparcamento de coches que
hai diante da entrada do pazo.
- Coa construción a antiestética
fosa no auditório para separar os
graderíos de pagamento dos de
non pagamento, rematouse a
primeira fase da ampliación das
bancadas. Nesta obra non podarán seguir coas gradas, na segunda fase, até as proximidades
da calzada mesmo debaixo do
pazo, debido á catalogación da
Dirección Xeral de Património.
- Estamos pala eliminación da
estrada que cruza o Parque. É
unha permanente agresión contra o meio ambente.
- Apoiamos o saneamento do
rio Lagares.
- A Asociación Ecolóxica Parque de Castrelos vai contra todo
o que sexa calquer merma da
superfície verde no Parque, polo
tanto opoñémonos fortemente
aos plans do Concello de querer
facer un edifício de 1.500 m2 a
continuación os xardins italofranceses, como ampliación do
museu de Castrelos. Nos arredores do Parque hai moitos terrees axeitados e tamén o edifício dos antigos Xulgados, na rua
do Príncipe, pode cumprir dita
función.

- Na manee direita do rio Lagares fixéronse tres pistas de baloncesto de asfalto, reencheuse o terreo restante con grava e estase
a utilizar toda esta zona para estacionamento encoberto de coches. Aqui desapareceron a case
totalidade das árbores que había.

- Opoñémonos tamén a que se
faga unha pista de patinaxe no
interior do Parque, similar á existente na praia de Samil.

- Construción dun parque infantil perta da calzada que atravesa o Parque. Nesta zona desapareceron máis de cen árbores e os poucos que ainda quedan están a morrer. Aqui botóuselle area de mar para matar a
vexetación.

A continuación fago unha relación de intencións da Asociación
Ecolóxica Parque de Castrelos :

- Construción dun palco de música, que mais ben parécese a un
bunker do Sadam Husseim na
guerra do Golfo ... Está a 30 m. de
distáncia do cenário do auditório.
Ao seu redor hai unha grande
despovoación de árbores e a superfície está coberta de grava pisada de chapapote, que está a
matar as poucas árbores qu ainda
quedan. Dita superfície esténdese
até a fonte xunto ao auditório, onde se fixeron distintos recheos de
area para xogar á petanca, motivando a morte de distintas árbores, entre elas un carballo de case un metro de diámetro retirado
no mes de Novembro de 1992.
- Coa construción do lago e as
pradeiras artificiais, ainda senda
a obra máis en harmonia co entorno, ao cobrir a base das árbores con terra para facer os prados, estas afogn pouco a pouco
e xa desapareceron uns sesenta
e todos os demais levan o mesmo camiño.

Quero aclarar que non nos opomos a que se fagan actividades
lúdicas, sempre que non perxudiquen o meio ambente.

- Queremos que se faga un
plano integral para protexer e reabi litar o Parque de Castrelos .
- Apoiamos a construción urxente da via urbana que bordeará o Sul do Parque. Con esta rua
e mais a Avenida do Arquitecto
Palacios deberá desaparecer o
tránsito no Parque.
- Apoiamos a construción dun
xardin botánico no interior do
Parque.
- Pedimos a rotulación das árbores cos nomes científicos, galega e castellano para que sirvan
e orientación pedagóxica.
Agradezo a publicación do presente escrito no meu nome o
dos meus compañeiros. •
ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ
(PTE. DA AsOCIACION
ECOLOXICA PARQUE DE
CASTRELOS E DA AsOCIACION DE
AFECTADOS DA AVDA.
PORTANET)
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Retrato
da época
vitoriana
Regreso a
Howard's End
Non é esta a primeira vez que unha novela de E.M. Forster ten sido
levada ao cine. Creo que foi David
Lean o primeiro en facelo con
"Passage to India" hai alguns anos
e o mesmo James lvory xa mergullou antes no universo literário
deste escritor inglés en "Cuarto
con vistas" e Maurice, sendo pois
Regreso a Howard' s End a terceira das adaptacións cinematográficas que este realizador americano,
que nunca traballa nos Estados
Unidos, fai da obra deste novelista
nado en Londres en 1879 e morto

Anthony Hopkins, protagonista de Howard's End.

narrativas de Eduardo
Blanco Amor. Neste libro
inclúense o texto as primeiras
análises de A escadeira de
Jacob, a inacabada prirneira
novela galega do escritor
ourensán, cun análise críticoliterário da obra, editándose
tamén, por primeira vez en
libro, o conto "Os nonnatos"
(publicado en Céltiga
prirneirarnente e reeditado
neste mesmo periódico no ano
1985). Ademais a editorial
Galaxia dispuxo a edición
independente de A escadeira
de Xacob na colección de
narrativa.

Máis de
Blanco Amor
Seguen aindo libro de e
obre o autor ourensán.

Galaxia reeditou A esmorga
(co final non censurado),
Xente ao lonxe e Os
Biosbardos, e en edicións
preparadas por Anxo Tarrio
pon ao alcance dos leitores o
título, Primeiras experiéncias

Pola sua banda Xerais, que
anúncia unha biogra:fia de
Luis Pérez e a sua anual
Fotobiografia, editou na sua
remozada en maquetación e
deseño, Letras Galegas, un
volume de vários autores co

en Coventry 91 Howard-s
anos despois.
Dous aspectos Endé o
convén sinalar retrato
a propósito de- histórico
s e filme: Pri- da época
meiro -e isto
xa se ten indi- vitoriana,
cado moitas ve- sen cuxo
ces- o cine se- coñecimen
gu e a padecer to non é
esa galloupante
dependéncia posíbel
parasitária da comprenliteratura; se- der a
gundo, James sociedade
Ivory continua
a despreciar os inglesa
guións orixi- actual.
nais escritos
para a pantalla
e prefire acudir,
sobre seguro, a referentes escritos
de indiscutíbel atractivo e éxito de
crítica e público. De calquer xeito,
é indubidábel que a evidente boa
acollida que nas pantallas de todo
o mundo ven de acadar este filme

título de Sempre en Auria.
Con abondoso aparato
fotográfico, Sempre en Auria é
unha aproximación popular á
figura e a obra de Blanco
Amor, realizada por Luis
Pérez, Xosé Ramón Pena,
Xosé Montaña Louzao, Carlos
L. Bernárdez e Clara Torres
Martínez.+

feministas e sexuais radicais ...
O autor é Jeffrey Weeks,
profesor de relacións sociais
na Universidade de
Bristol.•

Sexualidades
modernas
Talasa, na sua colección
Hablan las mujeres edita El
malestar de la sexualidad,
unha análise dos xeitos de
pensar e escreber sobre
sexualidade das sociedades
modernas. Un percorrido
sobre o pensamento dos
sexólogos do XIX e do XX,
Freud, os movementos

AMOR DE TANGO. Unha historia de amor de desencanto, saudade e
frustración, narrada con olios de muller dende o Vigo apaixoado de principios
de século. Unha das voces con máis personalidade da nosa literatura.

NA MESf\M COLECCIÓN

Mº Xosé Queizán

XERAIS

~"
~~

BIEITO IGLESIAS
Vento de seda

XOSÉ DECORA
Pecados manuais
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de lvory, amosa que poucos literatos como Forster tiveron nun lapso
tan curto de tempo (menos dunha
década) tanto interese para os cineastas e poucos foron con tanto
rigor e fidelidade adaptados ao cine como este novelista que, probabelmente xunto a D.H. Lawrence e
John Galsworthy, sexa un dos escritores ingleses que con maior rigor e intelixéncia teñan retratado,
nun ton de crítica social e de costumes a sociedade da época vitoriana (á marxe das aportacións dos
clásicos do XIX como Dickens,
Thackeray, Stoker, Eliot ou as irmás Bronte).
Pouco chama a atención que os
británicos saiban adaptar en cine
aos seus clásicos contemporáneos.
Por iso dicer que o traballo de
produción é perfeito non é novidade. Estamos diante dun filme impecábel nas formas, equilibrando
nas suas partes, mesurado e sen
desaxustes, onde non é doada a tarefa de atopar erros na funcional e
aquilatada dirección de Ivory. O
cine de calidade británico ten ese
compromiso coa corrección formal e o bon gosto (o mesmo que
se advirte igualmente cando fan
incursión por un universo similar
para a pequena pantalla). Os 140
minutos que dura o filme son un
exemplo de solvéncia narrativa e
rigor na posta en cena, de coesión
absoluta entre os elementos do
conxunto, situados todos no seu
preciso lugar e afortalando con
eficacia -desde a fotografía á
música desde o traballo de actores á ambientación, exquisita e
verosímil- esta exploración
crítica e obxectiva ao redor da
paisaxe urbana da Inglaterra
vitoriana, reverso absoluto da
sacralizada por Kipling.
Porque certamente, diatne
desa corrección formal xa
apontada, sobresainte e
funcional, o que interesa,
na miña opinión, en "Regreso a Howard' s End" é o
que ten de retrato histórico dunha
época como a vitoriana, sen cuxc
coñecimento non é posíbel comprender a sociedade inglesa actual. Forster/Ivory indagan con
precisión nese mundo que espera
compracente o estoupido da Grande guerra do 14 e reflecten con
exactitude as relacións de poder
que se estabelecen no interior da
clase dominante e entre esta e as
subalternas. Non se trata pois de
expor as relacións entre os antagónicos, senón tamén de analisar o
que de oposto e contraditório habita no cenário polo que circulan
os seres que forman parte do bloco de poder. Certamente, queda
ben recollido no filme, como apesar de formaren parte dos sectores
hexemónicos, non representan o
mesmo esas duas irmás alernás
(ilustradas, librepensadoras, sufraxistas, hegelianas, social-utópicas
e cultas) que o industrial burgués
(Hopkins) sen "pedigree", novo rico saído do comércio e explotación das colónias africanas, inculto, tosco, que aborrece o saber e
que merca castelos con cadros e
história incluídos no prezo... Este
percorrido polo universo do poder
compleméntase e acada unidade
interna na incursión axeitada e rigorosa que a película fai polo horizonte dos de "abaixo" que serve
de contraponto e de denúncia das
accións de quen os manteñen nesa
situación de desesperanza, explotación e dor. Estamos pois perante
un filme que afronta un retrato social-histórico, unha análise de
(continua na páxina seguinte)
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(ven da páxlna anterior)

época e unha radiografia dun
mundo ainda non morto de todo
(Stephen Frears lémbrao nos seus
mellores traballos primeirizos).
Esta eleición non é pouco importante no panorama cinematográfico actual, máxime cando é máis
que probábel que sen o coñecimento do pasado (non importa
que ese pasado retratado en "Howard' s End" nos quede distante;

do que se fala aquí é da necesidade de non perder a "conciéncia
história") non seremos capaces de
comprender o presente e, xa que
logo, cambialo.

película tan correcta e notábel
como a que hoxe comentamos, é
ela mesma.+

As nove nominacións para os
Oscar'1> que ten o filme non avalisan para nada o seu valor, que
non precisa deste tipo de recoñecimentos xa que a mellor nominación, o mellor aval para unha

(1) As nove nominacións son: mellor película, mellar director, mellar actriz (Emma
Thompson), mellar actriz secundária (Vanessa Redgrave), mellor guión adaptado
(Ruth P. Jhabvala), mellor dirección artística, mellar fotografía, mellor vestuário e mellar música

Teatro

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

1111--

-

Sobre
o ofício
de contar
obreiros
Socialismo na JI
República
de M. González
Probados
Cando aceitei a invitación para
comentar o recente traballoc 1> de
Manuel González Probados (León
para amigos e compañeiros de vellos roteiros), xa tiña claro que
non era cuestión de exercer nen de
crítico nen de repartidor de louvanzas mais ou menos emboscado. O primeiro, porque seria como
xulgarse a un mesmo, sendo como
son parte interesada de moitas das
suas pescudas; o segundo, porque
non gosto do oficio de "reforzador
de opinión'', tal e como o descrebe
Manuel Veiga no último Cademo
de A Nosa Terra. Polo tanto, o
mellor será que reflexione en voz
alta sobre o libro e alguns asuntos
colaterais.

En segundo plano, con pucha, Bertolt Brecht, autor de Galileo, Galilei.
·e

E sen

embargo,
move-se
Galileo Galilei
do Teatro
do Noroeste
É traballo próprio do crítico teatral analisar os elementos integrantes dun espectáculo e as chaves polas que eses elementos se
dispoñen para fornecer un resultado global que necesariamente ten
de variar polo ton interpretativo
dos actores, polo ritmo das aczóns
e, aínda, pola esporádica, efímera
relazón escena-prateia en cada unha das funzóns que fan da arte
dramática un ser vivo.

Mas cómpre dizer que antes que
críticos somos espectadores e é
desde aí que gostamos de acudir e
valorar o teatro. Acontece que ás
veces por moito que tentemos razoar e aclarar as impresións que
nos produciu un certo espectáculo,
non somos capaces de decodificar
as liñas mestras que o sostentan e
ficamos indecisos e inquietos,
cuestionando mesmo o noso direito á palavra. Tal nos acontece coa
recente estrea de Galileo Galilei
sobre texto do xenial dramaturgo
alemán Bertolt Brecht, sen dúbida
unha d~s figuras incontestáveis do
teatro deste século. Entenda-se
pois o noso monólogo como un
exercício de interrogante opinión.
A montaxen de "Teatro do Noroeste" realiza-se nun contexto de
aczón e animazón cultural, con
prezos reducidos para coléxios e
licéus e coa distribuzón de distin-

tas unidades didácticas nos campos da matemática, da filosofia,
da literatura, que complementan a
imprescindível encenazón da obra
brechtiana e fomecen un traballo
de base para as relazóns teatro-ensino, hoxe en precário.
Na rnontaxen situan-se dous espazos claramente diferenciados mália que nalguns momentos (a
peste, o antroido) se confundan-:
un que corresponde ao que chamaremos "realidade", que
comparten pú- O Galileo
blico e narradora, e outro, "fic- brechtiano
zó n" no que non se
acontece a fun- pode
zón dramática.

entender

No espazo da fóra do
"ficzón" suce-· discurso
den-se en escedidáctico
na os avatares
da vida do in- coa
comprendido, intención ·
do desprezado, de razoar
do torturado
máis que
avó da física
moderna. No de
espazo da "rea- comover.
lidade" a narradora posibilita
os cámbios de
cena e axiliza o acontecer dramático amais de situar ao público nas
precisas coordenadas históricas.
No espazo da realidade, Imma
António que está ben, erra nas
claves interpretativas -tal vez
marcada pola direczón?- asumindo un certo ton irónico e posicionando-se claramente do lado
de Galileo, de maneira que o público ve-se dirixido e igualmente
posicionado en favor do Galilei
sen o prévio traballo crítico da
razón que é do que se tratava; o
Galileo brechtiano non se pode
entender fóra do discurso didácti-

co fondamente inserido no realismo socialista coa intención de razoar mais que de conmover a matéria dramática que procura na realidade. O papel do narrador deve
provocar un efecto de distanciamento lembrando ao público en
todo momento que está a contemplar unha ficzón, amais de server
de contraponto a efetos rítmicos
aliviando a tensión dramática do
acontecido.
No espazo da ficzón os actores realizan un traballo non suficientemente intencionado, que non nos
dá emocionado; certo é que na
Galiza non há tradizón de grandes
actores da palavra, e asi se perde
parte do distanciamento do que falavamos entre "ficzón" e "realidade". O Galileo de Ernesto Chao, o
Federzoni de Carlos Blanco, o inquisidor de Diego Varela e a Virxinia de Rebeca Montero -que
vai da moza acomodada á sofrida
solteirona- son do mellor. Desgostou-nos a rixideza habitual de
Raul Varo que, sobre todo nos primeiros momentos, atenaza o seu
Andreas.
O resto do elenco está composto
por Luma Gómez, Sr. Sarti; Xavier Estévez, Ludovico; Serxio
Pazos, Priuli; Xosé Vilarelle, Papa
Barberini; Tuto Vázquez, filósofo
e Pepe Soto, matemático.
A soluzón escénica como é habitual nos Noroeste é de Paco Conesa que resolve en abstrato os diferentes espazos nos que acontece o
drama. A direczón de Eduardo
Alonso mellora a respeito de "Os
Xustos" de Camus, claro antecedente na estética da compañia <leste "Galileo" traducido por Cándido Pazo, rachando a série de iucundas versións shakespeareanas
do tándem Alonso-Guede. •
FRANCISCO SOUTO

O seu principal mérito é, precisamente, o de estar publicado, despois de moitos anos de "contar
obreiros" para retrucar a máis dun
céptico ilustre, que era preciso coñecer a realidade antes de concluir
en catro ringleiras sobre o escaso
interese do obreirismo autóctono.
E, de paso, amasar que a destrución de fontes e a eliminación física de protagonistas posterior á
guerra civil, non xustifica o esquecimento dun movimento social, cando se traballa sen presas
curriculares e con rigor. O obxectivo do libro, aportar información,
desentrañar o "que" e o "como"
do socialismo galaico na etapa republicana para asi poder avaliar o
seu rol na nosa história recente,
penso que está acadado, ainda que
cumpriria unha continuación no
apartado sindical, no desenvolvimento da UGT, tal e como xa ten
abordado León na sua tese de
doutoramento.
Os socialistas galegos de hai 60
anos apreséntanse como esteos da
experiéncia republicana, fundamentalmente en vilas e cidades,
ainda que tamén fan esforzos para ·
axeitar programa e reflexións teóricas á complexa realidade campesiña. E, certamente, receptivos ao influxo do meio social circundante
en canto ao reforzamento do seu
reformismo, ainda que o sentimento nacionalista agromase
tan só en figuras illadas (X.
Quintanilla) e a defensa do
Estatuto chegase tarde e
por motivos tácticos. Pero, ao tempo, suprende o
eco da radicalización
posterior ao fracaso das
eleicións de Novembro
de 1933, e o xome insurrecional dos acontecimentos de Outubro de
1934 na bisbarra de Ferro!
e zonas rurais de Lugo e Ourense. E se colocamos á história como espello do presente, un
non deixa de considerar a modernidade de certos aspectos do seu
programa, como o ensino obrigatório até os 16 anos, ou mesmo a opi-

nión que lles mercerian hoxe aos
seus herdeiros reivindicacións tan
"utópicas" como a de xubilación
obrigatória aos 55 anos.
E agora cambiando de tércio, sen
ter a ver directamente co libro, pero si co que normalmente tentamos
de comunicar nós, teimudos "contadores de obreiros", perguntaríame, perguntaríache León, que funcion cumprimos, para que e para
quen escrebemos, se é que alguén
nos toma en conta e non somos dese 95% de investigadores
autocompra- A
centes dos que
fala Fontana. destrución
Ainda que nós de f ontes e
non estexamos a
subvencionados e non teña- eliminación
mos nada a ver física de
co prezo (cada protagonis
vez máis proitas
biti vo) dos libros que, de posterior á
cando en vez, guerra
argallarnos. A civil, non
causa é se soxustifica o
mos " socfal mente necesá- esquecimen
rios '', e tenta- to dun
mos acadar que movimento
o persoal se
sinta mentos só social.
coas suas rebeldías ou infemos particulares, queimamos ó
tempo en aportar ferramentas para
entender o presente e construir o
futuro, ou sinxelarnente arelamos
expresarlle a un vello que a sua
existéncia tivo importáncia, por
pór algunhas variantes da "utilidade" da historia. Se teimamos, ao
cabo, en estabelecer pontes entre as
vidas pasadas e as presentes. E se a
resposta é afirmativa, por que os
resultados xeran tan pouco interese? Á marxe da atonia imperante,
cismo para min que algo ten a ver
coa forma, co estilo que, por certo,
cada día cóidase mais, pero sobretodo con que moitas veces o aparato instrumental, herdeiro de rixideces académicas, agacha nas histórias que contamos aos homes e
mulleres que as fueron posfbeis ...
Abonda por hoxe; oxalá que despois de tantas perguntas este libro
sexa a antesala doutros que, coa
mesma paixón contida, afonden
na nosa história social imediata,
que boa falta nos fai. •
DIONiSIO PEREIRA
(1) González Probados, Manuel, "O Socialismo na II República" (1931-1936)"', Ediciós do Castro, Sada-A Corufia, 1992, pp.
359.
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O camiño das estrelas é documental ou ficción?
É unha história de amor entre un
loto e unha serea. Pretendin recrear
a Galiza interior, dura, esquecida,
no lobo e a Galiza mariñeira, feminina, na serea. Dous personaxes
moi ligados á nosa tradición e mitos cinematográficos universais. A
contínua vontade de xuntarse os
amantes nunca chega porque o mao
fai imposíbel este amor, este personaxe pode representar moitas cousas. Os protagonistas van por distintos sítios que emprego para mostrar Galiza: unha rapa das bestas en
Sabucedo, un desfile de modelos
con deseños de Roberto Verinno e
Adolfo Dommguez, a loita dos percebeiros, un concerto da Xoven Orq uestra Galega e o Orfeón Terra
Nosa en San Martiño Pinário, a Escola de Canteiros de Poio, un en-·
troido cos cigarróns de Verfu, etc.
Utilicei moitos contrastes e o final
é bastante espectacular.

O camiño das
estrelas custou
171 millóns, a
xente fala de 200
millóns pero co
IVA eu non fago a
película

Como resolveu as cenas do lobo?

En Maio estrea a película 'O camiño das estrelas'

Chano Piñeiro
'Fixen unha parábola atnábel da Galiza'
Chano Piñeiro aos 38 anos vive o seu mellor momento. Tras a experiéncia
esgotadora da rodaxe de Sempre Xonxa, agora está a pique de estrear O
camiño das Estrelas, película encarregada pola Xunta co gallo do Xacobeo,
que se apresentará nun cine de Santiago acondicionado para os efeitos
especiais: treboadas, fume, raios laser... <leste trepidante espectáculo só ten
trinta minutos de duración. A partir do mes de Maio, peregrinos e galegos
pode.remos ver unha história de amor onde se misturan os mitos e a realidade
donoso país, pasado e presente, rural e urbano, un cumprido á imaxinación.
• ANXOS G. SALGADO

"Un dia, traballando na farmácia,
chamou Portomeñe, díxome que
estaban interesados en facer un
gran documental sobre a Galiza.
Querían facer unha cousa tridimensional é pareceume interesante. Unha equipa adicámonos a ver
o que hai en tres dimensións, en

París, en Sevilla. Chegamos á conclusión de que o cine segue sendo
unha boa história. Propuxemos facer unha película que se exibise
nunha sala con óptimas condicións
de imaxe e son, descartando o tridimensional porque nos parecia un
circo para rapaces".
Esta sala de 500 m. deseñada polo

arquitecto Luís Wasman, acondicionada para os efeitos especiais
da película, integrábase nun complexo onde se proxectarian diferentes espectáculos áudio-visuais,
mais unhas bolsas de auga impediron o remate das obras. Posibelmente en Maio estrearase O camiño das estrelas nun cine de Santiago ainda por definir.

alucinante e quero que o público
quede coas ganas. A primeira
sensación cando a vin montada é
que non tiven tempo de disfrutala, porque ainda tiña na retina unha imaxe e xa estás na seguinte.
fen moito ritmo, é o que pretendía. É unha técnica que chamaría
de caramelo o que xustifica querer ver a película por segunda
vez. Non é un documental informativo, non sei como encadrala.
Non hai locución, non hai diálogos. É pura imaxe. -

En Xonxa impresionaba ver nos
títulos de crédito a cantidade de
institucións que participaron na
financiación. Canto tempo tardara en xuntar os cartos?
Ano e médio. Mesmo th·emos que
suspender parte da rodaxe porque
quedei sen patac'b. Xonxa custou
175 millóns.

Desta foi todo o contrário, cantos millóns?
Si, agora tiña un bon presuposto.
O camiño das estrelas costou 171
millóns, a xente fala de 200 miJlóns porque son 171 máis o IVA,
que suman 197, pero co IV A eu
non fago a película.

Conquerir os cartos foi a maior
dificuldade da anterior película,
e nesta?
O tempo, a climatoloxia. Tiñamos
tres interiores nada máis, pero do
xeito que planeamos os días de rodaxe se chovia escarallábase todo,
foi un risco moi grande que non
volvo correr.

Con cartos podes
centrarte na criación

Nun princípio trouxemos un can
lobo supostamente adestrado, pero
non funcionou. Tivemos outro can
e nun salto escarallouse. Estivemos tres semanas provocándoo e
finalmente trouxemos unha loba
dun zoo de Madrid e rodamos todas as secuéncias co animal, que
eran as fundamentais, a primeira e
a última. Tamén rodamos cun cabalo e un falcón peregrino que
funcionou moi ben. Teño a mania
de meter animais por todas partes
e iso complícame a vida. Os animais e os rapaciños son terrofícos.

Pode ser, a película anterior foi un
auténtico calvário: ano e médio de
rodaxe, dous de preparación, tiven
que facer de todo. Nesta tiña un
orzamento íntegro desde o princípio, o que me permite adicarme ao
que realmente me gosta, que é dirixir cine. Xonxa foi unha experiéncia dura que me deixou bastante canso.

Que relación ten a história co
Xacobeo?

Por iso foi o siléncio durante
tres anos?

En princípio nengunha. Nunha cena no camiño de Santiago aparecen dous peregrinos: Caladiño e
Xonxa (Roberto Casteleiro e Uxia
Blanco actores da anterior película de Chano). Un falcón permíteme facer unhas tomas aéreas de
Santiago, Lugo, Cies, Cabeza de
Manzaneda, etc. Pretendo dar unha imaxe amábel da Galiza.

O cine é un veneno, róubache o
tempo. De cando en vez hai que
desconectar para viver normalmente. Isto é unha histéria, vives a
unha velocidade supersónica, perdes relacións habituais. Se queres
escreber tes que estar fora desta
voráxine, hai que ter tempo para
se aborrir.

Técnica de caramelo
Neste traballo emprega a alta
definición, é video ou trasládaa
ao cine?
É cine en 35 mm. Os efeitos especiais pódelos manipular cos métodos clásicos de cine, coa truca, ou
podes pasar a imaxe a un ordenador onde a transformas en alta definición para facer os efeitos dun
xeito máis rápido e prático. Despois esa información pásala ao soporte cinematográfico.

Vai saber a pouco esta enxurrada de imaxes en só 30 minutos?
A película teri unha velocidade

Rodar sen agóbios económicos,
considérao un recoñecimento
oficial ao seu traballo?

Despois de tanto esforzo, non lle
deu pena que Xonxa quedase ignorada para .moita xente?
Na Galiza viuna todo o mundo,
fora pasou bastante desapercebida. A comercialización do cine está nas mans das multinacionais. A
menos que eles produzan ou compren a película dificilmente podes
entrar nese círculo. Eu producina
e a oferecin a unha distribuidora
española.

Como vai a distribución de O
camiño das estrelas?
A película é do Xacobeo, se queren quéimana, pódena pasar aos
americanos ... pódena mover como
queiran. •

...
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DIAS
na galeguización da campaña
contra a SIDA na TVG. Segundo
a Conselleria, eles non chegaron a
acordos sobre a campaña do
Ministprio de Sanidade, pero
teñen interese en que no noso país
se emita en galego, trasladando
este interese á exclusiva
responsabilidade do Ministério.

l.

• Indústria insiste
na teima contra
ás etiquetas en
galego
A Conselleria de Indústria
argumentou que o apercebimento
de sanción á empresa Granxa San
Vitório, polo etiquetado en galego
dos seus queixos, non tiña a ver
co uso do idioma senón con outro
tipo de defectos. Indústria non
fixo público o documento de
apercebimento no que, sen pór en
cuestión en nengun momento o
carácter de apto para o consumo
do queixo, se sinala como unha
das causas o feíto de que a
etiquetaxe sexa exclusivamente en
gal ego.

A posición da Conselleria foi
respostada publicamente por
diferentes organismos. A
deputada Pilar García Negro
apresentou unha pergunta no
Parlamento cuestionando sobre "a
chamada estratéxia de
comunicación da Conselleria".
Pola sua banda a MNL remarca a
mútua responsabilidade do
Ministério, "que ten com_o
institución pública obriga de
promocionar o galego ", pero

sobretodo da Consellaria cuxa
postura califica de alarmante. "Se
a Xunta admite que a campaña se
realice na Galiza, onde a
Consellaria ten a competéncia
exclusiva en matéria sanitária, é
lóxica a colaboración da Xunta en
promocionar a campaña no
idioma próprio de Galiza". A
Mesa pede o aprazamento da
emisión da campaña e que toda
ela se faga en galego. •

• Cerna, revista

de ecoloxia
Novo título e nova orientación
para a que até agora era revista da
ADEGA (Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza), que
agora ven de constituir un
Consello de Redacción

independente da directiva da
devandita asociación,
"consecuéncia da necesidade
observada dunha publicación
sobre meio ambiente na Galiza e
desde Galiza, que vaia máis alá
das próprias actividades
desenvolvidas pola organización".
Con carácter trimestral tratarase
de dar acollida a todo o
·
movimento ecoloxista galego. O
número 6 desta publicación inclue
información sobre os conflitos das
celulosas e a maré negra do Mar
Exeo; unha entrevista con Marc
Viader,_advogado coñtra a chúvla
áceda, traballos sobre o
ferrocarril, de divulgación
biolóxica, e seccións de
experiéncias, opinión e libros
entre outras.
Cuarenta páxinas para un

proxecto planteado con seriedade
para aunar vontades cunha
información "rigorosa e
destemida, desde un meio sinxelo
e atractivo para que a sociedade
tome consciéncia do risco que
corre cando se comporta como
depredadora do meio natural, da
base mesma da vida". +

•Propoñeno
nom~de

Mancho Valcárcel
-para un instituto
O Grupo Ecoloxista "Niño de
Azor" ao que pertencia o finado
Moncho Valcárcel, ven de
sumarse á petición dos alumnos e
profesores do Instituto de
Bachelarato de As Pontes para
darlle o seu nome ao centro de
ensino, "faceto seria un acto que
ennoblecería á vila e que servirá
para lembrar a Moncho e facer da
sua lembranza o que <licia
Castelao en Caliza mártir: "Non
enterramo home , enterramos
semente". +

• A periféria ante
o novo século

A Mesa proponlle a Indústria abrir
unha mesa de traballo conxunta e
proxectar un calendário de
actuacións cara á galeguización
das empresas tanto no referente ao
etiquetado como á totalidade das
suas actuacións. +

Do 30 de Setembro ao 2 de
Outubro, vaise celebrar en
Compostela, organizado polo
Instituto Universitário de Estudo
e Desenvolvimento de Galiza, un
Congreso sobre as situación que
se xeran nas periférias do
continente cos cámbios políticos e
económicos desta fin de século. O
periodo de inscruipción remata o
30 de Xuño e está aberto o prazo
para envio de ponéncias e
comunicacións. •

• En galega
contra a SIDA
A Consellaria de Sanidade
presidida por X.M. Romay
Beccaria, replicou ás críticas que
se lle fixeron sobre a sua posición

Hollywood prefire para os Osear
a producións non americanas
Spike lee, Coppola e Altman deixados á marxe
• CELSO X. LÓPEZ PAZOS

.

\

O grande triunfador na arbitrária
lotería das nominacións aos prém i os Osear da Académia de
Hollywood é o cine británico, un
cine sempre correcto e impecábel
nas suas formas e atractivo nos temas que, sen ter detrás a mastodóntica estrutura industrial que
sostén ao cine americano, é quen
de oferecer con frecuéncia pelícu1as de calidade, non só para o
grande público, senón tamén para
as exixéncias dos cinéfilos. Por
iso, quizá sexa hoxe o cine inglés
un dos máis interesantes do panorama mundial, tanto na sua vertente de entretimento como de compromiso ideolóxico. Nomes como
os de Stephen Frears, Neil Jordan,
Richard Attenborough, o minoritário Pe,ter Greenaway ou o militante
Ken Loach representan alguns
exemplos. Xunto á presenza nesta
65ª edición dunha boa morea de fitas extranxeiras candidatas aos
prémios máis importantes (o mesmo que actores e técnicos foráneos) é preciso destacar como rasgo
peculiar na edición <leste ano, ás
que optan a galardóns partindo de
canles de produción e distribución
que pouco ou nada teñen a ver cos
mecanismos do aparello industrial
hexemónico hollywoodiano.

Regreso a Howard' s End é a prefe-

rida en nove apartados, e outra produción inglesa, The crying game de
Neil Jordan, en seis (director, actor
con Stephen Rea, película, guión
orixinal para Jordan, secundário
masculino con Jaye Davinsom e
montaxe). O caso do filme
de J ordan é curioso pois
trátase dunha produción de
baixo presuposto, uns 500
millóns de pesetas e que
trata un tema difícil co IRA
como pano de fondo. Xunto
a elas e como expoñente de
producións estranxeiras, esta Indochina para a que se
pede o Osear de interpretación feminino para Catherine Deneuve, e o Osear á
mellor fita extranxeira. A
Deneuve terá que competir
con Susan Sarandon por
Lorenzo' Oil, Michele Pfeiffer por Love fields , Mary
McDonnel por Pasion Fish
e Emma Thompson por Regreso a Howard' s End. Eu
aposto pola última.

Non vexo a Eastwood competindo
coa mestria de Altman (The player)
como para lle outorgar o galardón
como mellor director. Como tampouco vexo a faciana permanente
de estátua exípcia que o rapaz de

A réplica ao filme de Ivory
está encomendada ao "Sen Denzel Washington, protagonista de Malcolm x.
Perdón" de Clint Eastwood, preSergio Leone non foi capaz de
miado tamén con nove nominaabandonar en trinta e cinco anos de
cións: actor, director, película, secarreira, lidiando co xénio de Pacicundário (Gene Hackman) guión
no (Eséncia de muller). Ademais os
(David Webb Peoples, para min
"westerns" non foron nunca boa
máximo candidato), dirección artíscarne para os Prémios da Acadética, montaxe, fotografia, sonido.
mia, e haberia que baixar até 1930,

para ver como Cimarrón era galardonada como a mellor película. Pode, iso si, que acade algun prémio
menor (montaxe, sonido, foto e, isto é mais que probábel, guión orixinal). Ainda que claro, nunca se sabe se as intencións da indústria está revitalizar un xénero morto e enterrado xa hai
moito tempo.
Spike Lee é afastado con
"Malcolm X " da loterí a
das grandes nominacións e
só compite ao mellor actor
para Danzel Washington e
mellor vestuário.
Outro tanto se poderia dicer
do Drácula de Coppola que
apesar de competir en catro
candidaturas (como Alguns
homes bos ou Eséncia de
muller) quedou separado
dos prémios importantes ,
aspirando entre outros ao
mellor vestuário (con moito
merecimento) e mellor dirección artística. "Eséncia
de muller" á marxe do solicitado para Pacino, aspira
ao mellor director (Martin Brest,
mediocre), mellor película (moi inferior ás de Eastwood, Ivory ou
Jordan) e mellor guión adaptado
(moi inferior a "Howard's End" ou
The Player). Para o mellor secundário, aparte do dobrete de Pacino

por "Glengarry Glen Ross", están
dou s mons tro s sagra dos : G e ne
Hackman por Sen Perdón e Jack
Nicholson por Alguns homes bos.
Sen coñecer o traballo de Jaye Davinson en The crying game e o de
David Paymer por Mr. Saturday
Night, aposto pola sobriedade ollada no Hackman do filme de Eastwood, que pola crónica sobre-interpretación do militar fasc istoide
posta en im axes por N ichol son.
Neste mesmo apartado feminino,
se as expectativas de "Howard 's
End" se confirman, haberia que
pensar en Vanessa Redgrave.
Para a mellor película extranxeira,
unha vez denunciado o veto ideolóxico interposto contra Un lugar en el
mundo, haberla que pensar en Indochina, ainda que concederlle o galardón poda significar o esquecimento
da Deneuve para a mellor actriz.
En suma, triunfo das películas e técnicos non americanos, aposta polas
producións antihollywoodianas e esquecimento evidente para os grandes prémios de titas tan importantes
como o Malcolm X de Spike Lee, o
Drácula de Coppola e The Player de
Altman que só obtivo duas nominacións (director e guión adaptado ,
posto que a eliminación de Tim
Robbins para o mellor actor parece
xustificada dadas as nulas capacidades expresivas <leste mal actor).+
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As mocidades de Carvalho Calero
Foula e Ronsel de Aurora Marco, ensaio biográfico
Entre os artigas publicados no periódico El Pueblo Gallego de Portela Valladares, a autora de Foula e
ronsel inclúe os artigos "Lembranza do Ulises morto", "Das autonomías. Os Presidentes nos Estatutos"
e "Apuntes. Versos de Antera", que
son os mesmos que aparecen incorporados no volume póstumo Umha
voz na Caliza (1992). Pero hai que
advertir que neste importantísimo
xornal vigués publicou, asimesmo,
unha reseña de Morte e resurrección de Otero Pedrayo ca título de
"Lendo a Otero Pedrayo. O evanxeo de San Xan o precursor" (7-Il1933) e o artigo "Nacionalidade
vasca" (20-IX-1933).

•ANTÓN CAPELÁN

Recentemente, apareceu publicado
o volume gañador da 6ª edición do
premio "Anxel Fole", que recaeu
no ensaio Foula e ronsel. Os anos
xuvenis de Carvalho Calero

( 1910-1941) da profesora Aurora
Marco, gañadora asimesmo o ano
pasado do premio Tomás Barros,
que convocou a Escala do Profesorado de E.X.B. da Coruña.
Na historia de calquera literatura
sempre hai autores cunha vida que
parece confundirse coa historia do
propio país, mentres que outros,
polo contrario, presentan unha
biografía que tende a identificarse
coa historia das súas publicacións.
No caso concreto de Carba11o Calero, probablemente se sucedan
cronoloxicarnente os dous tipos
anteriores, como se encarga de sinalar a propia Aurora Marco na
pre entación do volume:
"Foula e ronsel. Os anos xuvenis
de Carvalho Calero (1910-1941)
trata, pois, de profundizar na vida
deste ferrolán desde o seu naci mento (191 O) até a saída do cárcere (194 l), cando se inícia para el
unha nova vida, marcada potas cicatrices que a guerra produciu nel,
mais continuadora, no que significa de compromiso coa sua terra e
coas suas xentes, da etapa que investigamos" (p.8).

A autora deste ensaio biográfico
divide a traxectoria vital de Carballo Calero obxecto de estudio en
tres etapas diferentes, que corresponden a outro tantos ámbitos espacia i . Así, en "Ferrol (19101926)" (pp.11-23) ocúpase dos
ano infantí dos estudios no Colexio do Sagrado Corazón e das
primeiras mo tras da vocación intelectual. O capítulo titulado
"Cornpo tela, Ferrol (1926-1936)"
(pp.37-83) upón unha análise pormenorizada da úa etapa de e tudiante univer itario, da militancia
no eo da Federación Univer icaria
E colar, do labor de pregado no
Seminario de Estudos Galegas, da
participación na política nacionali ta do PG, a í como do primeiro texto como poeta e como crítico literario. Neste capítulo resultan moi intere ante e novido as as
páxinas que Aurora Marco lle dedica a Dª María Ignacia Ramos, a
"compañeira e colaboradora que
mais influiu na sua vida, unha luguesa coa que comezou a relacionarse no curso 1927-1928" (p.64).
Como xa a propia autora se encarga de anunciar nas páxinas introdutorias, o capítulo III "Madrid,
Valéncia, Andalucia, Ferro!
(1936-1941)" (pp. 105-130) é o
que ofrece unha maior orixinalidade, pois tivo oportunidade de
consultar por primeira vez unha
serie de documentos persoais de
Carballo Calero que axudan a
comprender o golpe brutal que supuxeron para este intelectual galeguista e republicano a derrota militar da República e os anos de
prisión en Jaén.
Nalgunhas páxinas de Foula e
ronsel a autora parece ceder ás
tentacións haxiográficas, como
cando se refire á coherencia político-ideolóxica mantida polo personaxe biografiado:

Como non podía deixar de acontecer, a profesora Marco pon de relevo o papel moi destacado que desempeñou Carballo Calero como
dirixente da FUE de Santiago, pero
céntrase, sobre todo, nos enfrontamentos de Xaneiro de 1931 contra
Felipe Gil Casares, catedr tico de
Dereito e alcalde monárquico da
cidade. O propio Carballo Calero
publicara en 1931 sobre eses acontecementos o folleto La, fuerza púRicardo Carballo Naya cos seus tillos Dolores, Ricardo, Gabriel e Xosefina.

"Todas as suas actuacións, a nfvel
cultural, a nível político, a nível
profesional, todos os seus proxectos e anseios tiveron sempre un
norte: Galiza. A sua conduta, que
nasceu da convicción e do compromiso, perfilou, naquela altura e
sempre, a senda, o camiño, o roteiro da rnocidade galega que vía
ne! o universitário que puña a sua
intelixéncia ao servizo da cultura;
o escritor que, despreciando os
loureiros que podería ter alcanzado, chegado un certo momento
decidiu seguir un camiño menos
prestixiado e recompensado: a escrita en galego; o cidadán galego
que, profundamente comovido
pola situación que atravesaba o
seu país, entra na política galeguista á que dedica muitas horas
de trabal lo: redacción do Anteproxecto de Estatuto, Manifestos (pota galeguización da Universidade), discursos, conferéncias, campañas de propaganda, mítins, cargo no Partido, etc." (p.9).

Lealdade lingüística
Aínda está por realizar un estudio
sobre a lealdade lingüística mostrada polos escritores galegos do
exilio exterior e interior, pero o
certo é que a autora de Foula e
ronset menciona algunhas obras
en castelán entre os volumes inéditos da época estudiada e dos
anos corenta, o que contrasta co
comportamento dos escritores cataláns da mesma época. Isto obrigaríanos a pensar nos efectos traumáticos da Guerra Civil e nas súas
graves repercusións sobre a ideoloxía dos escritores galeguistas.
A pretendida coherencia ideolóxica de Carballo Calero é proclamada con excesiva énfase pola biógrafa cando refuta as interpretacións de Carmen Blanco:
"Desde a sua xuventude, fiel á política culturaldo SEG, e ao longo
de toda a sua vida, mantivo-se
sempre na mesma posición a respeito da aproximación luso-galaica. Hai que desbotar, por errónea
e pouco rigorosa, a teoría dos Tres
Carballos. Non houbo tres Carvalhos. Só houbo un: coerente de
princípio a fin en todos os seus

posicionamentos lingüísticos, políticos, culturais ... " (pp.55-56).

Aurora Marco proporciona numerosos pormenores biográficos do
personaxe estudiado, pero o lector
non atopa por ningures unha análi se das características dos seus
primeiros traballos de crítica literaria nin, o que sería máis interesante, unbas precisións sobre a
formación ideolóxica nacionalista,
pois nun volume desta natureza
caracterizalo simplemente como
"esquerdista, republicano e galeguista" (p.43) resulta moi xenérico e abstracto, dada a complexidade da vida política galega durante
a II República. A pesar de nacer
nunha cidade industrial cun movemento obreiro
ben organizado, non se nos Hai que
ofrece unha
caracteriza- recoñecer
ción grams- que o forte
ciana do tipo de Carballo
de intelectual
que representa Calero non
Carballo Cale- foron
ro, e das rela- nunca as
cións coas cla- teorías
ses que podían
converterse en literais e os
receptoras da métodos
súa mensaxe historiográgaleguista.
ficos máis
No apartado modernos.
que leva por
título "Carvlho
escritor" Aurora Marco fai unha relación das
colaboracións en publicacións periódicas dos anos vinte e trinta:
"Cremos de utilidade recoller aquí
a relación exaustiva das publicacións e colaboracións da época que
abranxe o noso traballo" (p.60).
Ante esa proclamada exhaustividade, chama a atención o feito de
que non fixese ningunha relación
dos textos pblicados en El Correo
Gallego de Ferro!, rendo en conta
que na páxina 56 declara que Carbailo dera a coñecer nese xornal
as primeiras composicións.

blica en la Universidad de Santiago (29-1-31). Datos y documentos.

Ora ben, nun libro das características de Foula e ronsel non podía
deixar de facer referencia ás importantes mobilizacións estudiantís
de xaneiro de 1930, xa que esta segunda folga xeral da FUE en toda
España precedera en moi poucos
días á caída de Primo de Rivera.
Na loita contra o rector da Ditadura, Carballo Calero e Félix González, presidente e secretario, respectivamente, da APED, dirixiron ao
Ministro de Instrución Pública e
Belas Artes unha instancia na que
formulaban doce cargos contra
Blanco Rivero e pedían a súa demisión. Desgraciadamente, este interesantísimo documento estudiantil, aparecido na sección "Scholarum '', que a FUE tiña no xornal
portelista, co título de "Pidiendo la
dimisión del Rector" (l -III-1930)
e o artigo "Comentarios sobre una
federación de individuos" non foron recompilados por Carballo Calero no seu volume La fuerza pública en la Universidad de Santiago y otros escritos escolares
(1930-1933) (1987) conxuntamen-

te con outros textos da época.

Xeracións
O que si resulta difícil de aceptar
neste ensaio de Aurora Marco, é a
adscrición do personaxe estudiado
á Xeración do Seminario de Estudo s Galegos, por máis que bote
man do seguinte texto de Carballo:
"Perten~o como humilde cultivador das letras galegas e mesmo ern
ocasións meditador curioso sobre
a sua problemática, a que as vezes
é chamada gera~om do Seminário,
porque os seus componentes ternos trabalhado na nossa mocidade
no Seminário de Estudos Galegos,
fundado em 1923" (p.51).

Un dos aspectos máis inconsistentes na periodización da literatura
galega que Carballo leva a cabo na
súa Historia da literatura galega
contemporánea é a chamada "Xeración do Seminario", pois aí non
é consecuente cos critérios metodolóxicos utilizados. Se se adopta

o concepto de "xeración literaria"
na acepción técnica que lle dá Julius Petersen, non pode establecerse unha división ao redor dunha
institución cultural fundada pala
promoción literaria anterior. Os
fundadores do SEG, como todo o
mundo sabe, foron universitarios
que nacen co século XX e non na
década dos dez. Polo mero feíto de
que Carballo Calero ou Aquilino
pertencesen ao SEG non podemos
falar desta institución como a súa
plataforma de cohesión interna e
de formación da autoconciencia
grupal. De admitirrnos ese criterio, tamén habería que denominar
aos escritores nados nos anos dez
como membros da Xeración Nós,
pois algúns deles colaboraron na
revista Nós (1920-1936).
Méndez Ferrín soubo describir mellar a realidade cando se referiu á
FUE eá Federación de Mocedades
Galeguistas como as instancias político-culturais que agruparon aos
membros da que el denomina, con
bo fundamento segundo a nosa opinión, "Xeración do 36". Repáraee
que a propia Aurora Marco incorpora no segundo apéndice "Un manifiesto de los escolares universitarios de Galicia", publicado en El
Pueblo Gallego (15-ID-1933), e entre os asinantes atopamos, ademais
de Carballo Calero -o redactor do
texto-, a Femández del Riego , Alvaro Cunqueiro, Xaquín Lourenzo,
etc. Por outra parte, ahondaría con
lermos os artigos de Femández del
Riego aparecidos no xomal portelista "O movimento novo da cultura" (25-I-1934) e "Tres xeneracións literarias" (28-XI-1934), ou
confrortarrnos as escolmas de Alvaro das Casas Antología de la lírica gallega (1928) e Antología de
poetas gallegos (1939), para abandonar por inservible a proposta crítica do intelectual ferrolán. Cando
Carballo Calero se incorpora Universidade, con dezaseis anos, xa
había tempo que deixaran de estar
en Santiago membros da Xeración
do 25 como Rafael Dieste, Manuel
Antonio, Paz Andrade ou "Roxerius" e xa desapareceran as súas
plataformas literarias máis características: a revista Ronsel e os suplementos "Domingos literarios de
Galicia" e "Página literaria" de Faro de Vigo. Certamente, hai que recoñecer que o forte de Carballo
Calero non foron nunca as teorías
literais e os métodos historiográficos máis modernos.
Noutra orde de cousas, sorprende
un tanto o feito de que nun libro
como Foula e ronsel, que contén
análises tan minuciosas de episódios da vida de Carballo Calero,
non aparezan aclaracións sobre a
personalidade de Rodrigo Sanz e a
súa evolución ideolóxica, ou sobre
o compañeiro do biografiado Santiago Montero Díaz, que ingresa
con el no SEG o ano 1926, pero
que será no ano 1933 o máximo
formulador en Santiago do pensamento fascista e antigaleguista.
Como é sabido, na posguerra, unha vez que se vai desfascistizando,
será este célebre historiador ferrolán quen lle dirixa a tese de doutoramento a Carballo Calero na Universidade de Madrid, pero estes
feítos xa non corresponden etapa
estudiada con bastante rigor por
Aurora Marco en Foula e ronsel. +
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Parécelle significativo o xa tópico caso da Orquestra Sinfónica
de Galicia, sen nengun músico
gal ego?

Xoán Manuel Carreira
é unha sinamra
frecuente en moitas
publicacións
especializadas de
diferentes países, e
está vencellado a
várias sociedades
científicas como a
Associafao
Portuguesa de
Educafao Musical de
Lisboa, o Instituto de
Bibliografía Musical
de Madrid, a
International
Musicological Society
de Basilea, ou a
Society of Dance
History Scholars de
Nova York. Médico de
formación, melómano
vocacional, cursou
estudos de
Musicoloxia na
Universidade de
Valladolid. Fixo da
sua afeizón unha
metódica actividade.
Exerceu a crítica e o
xornalismo musical
en A Nasa Terra e
outros meios. Ao
carón das suas
colaboracións
criouse unha areola
de maldito, que
motivou vários
enfrontamentos
dialécticos entre o
crítico e alguns
músicos.

É significativo. Tampouco tiña
porque telo. A Orquestra criouse
do mellor xeito posíbel, e á marxe
desa crise tan absurda que houbo,
resulta unha formación ben prantexada, cun atinado equilíbrio entre cordas do Leste e ventos americanos. É certo que o público de
A Coruña non ten o menor interese nas apresentacións de programas de música española contemporánea; nen sequer cumplen coa
clásica cortesía de aplaudir a estrea da partitura cando se levantan
do asento; xa van duas ocasións
nas que o director pede aos espectadores que cumpran con este hábito. Coa anterior Xerencia púxose en marcha un programa de música histórica ibérica, dentro dela
a galega, que coido vai continuar
no futuro. Unicamente cabe lamentar que o promotor científico
vai ser unha institución non galega. Persoalmente, estou becado
fóra da Galiza, para facer unha
História das Orquestras Sinfónicas
en A Coruña.
Falando de A Coruña. Recentemente comentaba con Antón de
Santiago da pegada de autores coma Gaos ou Adalid. Vostede ten a
sensación ao respeito de que calquera tempo pasado foi mellor?
Non. A cuestión é distinta A música sinfónica ten demanda porque
na cidade veu sendo unha práctica
cotián desde bai douscentos anos.
Unha análise sobre o particular revela que Beethoven era tocado en
A Coruña na sua própria época;
por exemplo a Novena Sinfonia
estréase en Madrid no ano 68, e
nos anos 20 en Coruña tocábanse
várias deste autor. Era unha cidade-porto de mar, cunha actividade
comercial máis intensa daquela
que Madrid, e esto facilitaba que
se tocaran moitas obras denante .
Todo esto é máis importante que a
presenza na cidade de músicos indi viduais salientábeis; a fin de
contas, Marcial de Adalid vivía na
sua casa.

Simboloxia nacionalista
ANXO IGLESIAS

Xoán Manuel Carreira
'O nacionalismo non está na música senón no servizo dunha causa,

como as Polonesas de Chopin'
• XOÁN M. ESTÉVEZ

Nunha ocasión un músico declarou neste mesmo periódico que
a música, máis que tema de estudo, é tema de vivéncia. Qué
opina ao respeito?
Para un musicólogo é obxecto de
estudo centífico; para un profesor
é fundamentalmente unha disculpa para a educación do alumno;
para o público, un momento de feIicidade. A miudo esquecemos
aquel elemento que fai posíbel a
música, que ven sendo o público.
E o público, en xeral, é manipulábel?
Depende do que entendamos por
manipulación. Na Península Ibérica, en xeral tendemos a entender
que o público é sustituíbel pola
subvención; iso sí que é manipulación. A subvención ven sendo unha especie de subsíclio a cada billete vendido. Resulta grotesto
comprobar como profisionais do

teatro van manifestándose pola
rua, pedindo máis subsídios porque o público non vai ás suas representacións:
Logo vostede tamén avoga pola
auto-financiación da cultura?
Como dí Haro Tecglen habitualmente, estamos ante unha censura.
Comprendo a realidade ibérica,
incluída a catalana, e resulta desde
logo un risco enorme. Estás a expensas de todas as novas leis sobre o funcionamento das fundacións, sponsors e demais; é unha
lexislación moi viciada, pero poden ser un paso adiante, as Fundacións Empresa- Universidade.
Concretamente, no caso de El Escorial, subsídiase con sponsors.
No ano 82, cando mudou opanorama político no Estado Español, vostede apoiara o programa cultural no apartado de música, que propuxera o PSOE. A
estas alturas está satisfeito dos
resultados?

Eu colaborei nunha parte da derradeira fase do programa; fun
convidado denantes das eleicións
do 82. Hai pontos do programa
que me satisfan, como por exemplo a rede de auditórios, que foi
coberta doadamente; outra cuestión é a sua utilidade, pero ese
non é o tema, o certo que se ian

Haberia que
facer un estudo
sobre Voces
Ceibes. O que se
publicou só
serviu para
liberar as
pantas mas
interiores
do autor.

construir e construíronse. Outro
aspecto positivo foi o desenrolo
dunha série de orquestras. Son as
cuestións máis directamente relacionadas co público. Está sen resol ver todo o relacionado coa
educación. Por outra banda, dáse
unha distinta utilización por parte dos mesmos partidos, do poder
que supón esa infraestructura de
grandes orquestras e auditórios.
Por exemplo, na Administración
andaluza volcáronse nos traballos de base, e a sua realidade actual é moi satisfactória, se facemos abstracción da megalomanía
do 92. En xeral, teñen mudado
ahondo os xeitos de consumo.
Ninguén podía prever hai dez
anos, que os ciclos de concertos
funcionasen a nível de xeréncias
e programacións.
E na Galiza que parte nos tocou
de todo iso?
Na Galiza non foi nen para mellor
nen para pior. Aínda non comezou
unha dinámica musical.

Un tema frecuente na sua investigación é o polémico nazonalismo musical.
Como cabía esperar, está de moda. No último Congreso Internacional de Musicoloxia, no ano 92,
houbo várias sesións, amáis dunha
. mesa redonda, dedicada ao tema.
Non está claro o próprio conceito
de nazonalismo musical. Por qué
cando Beethoven no seu Concerto
Triple introduce unha Polonesa,
non está a facer música nacional
polaca, e sí o está a facer Chopin
cando compón unha Polonesa?
Desde logo, non se pode facer socioloxia da anotación musical; a
socioloxia ten a ver co público, co
gosto, coa billeteira, etc .. A Polonesa de Chopin é nazonalista porque está ao servizo dunha causa,
pero o conceito non pode estar na
própia música.
Pensa que se pode falar de nazonalis mo musical galego, como
reivindicaran no sen tempo os
homes da Xeneración Nós?
Falouse <liso por un motivo: porque eles dician que existía. Claro
que aquí houbo un problema, que
foi a guerra civil. Iso desenmascárao na plástica o último Maside,
amais de Luis Seoane: refírome ao
vínculo co neorrealismo, debatido
polos homónimos portugueses.
Nos anos 30 saen en Portugal unha
série de revistas importantísimas,
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que chegan aqui. No caso da música, hai un persoaxe importante,
Rodrigo Losada, que ten relación
co grupo de Ramón Cabanillas.
Mentres que no País luso abondan
os marxistas, non acontece o mesmo na Galiza neses ámbitos. A
música do Partido Galeguista é a
que se realiza nas aldeas ciscadas,
por parte dos grupos de teatro musical, dos coros e ás veces das
Bandas. O únicopolítico que puntualiza sobre música é Bóveda.
Cales eran as bases estéticas desa
música? Evidentemente, as Rapsódias Húngaras de Liszt. Iso ten
un antecedente histórico que nos
leva á última década do século
XIX, que é cando realmente hai

un cámbio do conceito de gallegada cara unha música xa construída, a xeito de suite. Na época da
República coinciden A Lira de Ribadavia e a Banda de Betanzos.
Unha das preocupacións daquela
era tocar a Beethoven coa banda.
Nós estamos un pouco despistados, e pensamos que o ideario nazonalista coincide coas Seis Cancións de X. Montes.

Outra das suas facianas coma
musicólogo é a sua inquedanza
polo mundo do folclore. José
Afonso decia que "os individuos
que se adican á investigación etnográfica non din que música
urbana se debe facer". Qué opina ao respeito?

Vou comezar polo querido Zeca
Afonso. Precisamente nestas Jornadas Musicológicas , en Lisboa,
ás que asistin, celebrouse na

'Non hai interese
político en
apoiar unha
investigación
que teña a ver
con aspectos
ingratos da
realidade'.
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ra. Resulta <loado de facer, xa que
era un home que gostaba de falar.
Paréceme ridículo, por exemplo,
que na Universidade Autónoma de
Barcelona haxa varias teses de
doutoramento sobre etnografía catalana, e non exista un só proxecto
sobre os teatros do Paralelo ou sobre a nova canqó e Els Setze Jutges. Aqui en Galiza seria interesan~e que alguén se ocupase de Voces
Ceibes, pero dunha forma séria. O
libro que apreceu sobre eles está
escrito por un mernbro que ten
pantasmas interiores, e quer proxectalos fóra; cousa moi lexítima,
pero non pode ser apresentado coma un análise da realidade de Voces Ceibes; eu tamén gostaria que
me editasen un libro, no que me liberara das miñas pantasmas.

última xomada unha mesa redonda sobre "Panorama do Património Musical Portugués", que veu
sendo unha reunión política, sobre
o estado da situación. Nela, Rui
Vieira, que é responsábel da sección de música da Fundación
Gulbenkian, apresentou un proxecto moi interesante, sobre a vida musical en Portugal en xeral.
Entón sacou a relocir un tema que
ten a ver co Zeca Afonso.
Nós chamamos música tradicional
á que está vencellada ao folklore, e
música popular á que funciona nos
circuítos comerciais, sexa pop ou
canción española, por exemplo.
José Afonso precisaría dunha monografía centífica sobre a sua figu-

•

Pode falarnos do Instituto Galeg o de Céncias Musicais, que
vostede preside?
Non está a funcionar, porque hai
unha série de trabas administrativas que o impeden. Un dos proxectos que ternos é a preparación dunha História social da música na
Galiza, na que participarían colaboradores de Europa, USA e Australia; está previsto tratar a música
popular, litúrxica, militar, asi coma
un capítulo reservado á musica e
eleicións. Non me refiro ao programa eleitoral, senón á música que
utilizan os partidos; por exemplo,
paréceme digno de atención a utilización da Sinfonía Pastoral de Beethoven nas últimas eleicións por
parte do Bloque, coido que foi un
acerto afortunadísimo, xa que se
trata da música bucólica máis coñecida; tiña unha relación icónica,
clarísima, coa imaxe de Beiras, camisa branca e fondo azul; non é
nada gratuito que o próprio Bloque
utilice os coros das óperas de Verdi, que falan de pátria e liberdade.
Conseguiuse rachar coa imaxe negativa que outros partidos estaban
a criar contra do Bloque, en aras
dunha mensaxe de tranquilidade,
sentido comun e comunicación.

ANXO IGLESIAS
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'A 111Úsica é un texto e co1110 tal pode analisarse'
Un dos seos temas máis investigados é o mundo da ópera, nomeada mente o compoñente
social desta sorte de arte total
Cómo se explica a sua receptividade, por parte dun público
tópicamente burgués? Compre
sinalar que nas montaxes operisticas hai contidos fatalistas,
paixón, comicidade; situacións
• nada acomodaticias.
Calquera história da Arquitectura
dá a resposta. Segundo os historiadores, é a época do imperialismo,
situada cronóloxicamente no tránsito que vai do século XVIII ao
XIX. Daquela, os teatros reservaban un espazo para esta función das
relacións sociais. En cidades coma
Uvieu ou Bilbao, iso fica na memó• ria colectiva e é, en certo modo, o
que se está a representar hoxe en
dia nalgunha localidade. En Lisboa, por exemplo, acontece algo
parecido. En Barcelona, no Liceu,
as cousas son máis cotiáns; a xente
ia ao que ia. En Coruña eu lembro
ver unha representación de Aida en
pantalón curto no verán; hai un sector moi adicto. As cidades que conservan ese ritual clasista, viviron a

ópera coma un priviléxio.

A ópera xerou a carón dela algun movimento de interese social, como poido acontecer por
exemplo co jau, por citar outra
expresión musical que tamén
lle interesa?
Interésame moito o jaz z, pero
cando aniñou no Estado español,
no ano 82, co Festival de Donostia no seu punto álxido, unicamente deixou na Galiza alguns
clubes en Vigo e A Coruña.

Refírome á musica como espello social.
A respeito da ópera, pódese compro bar como en A Coruña as
vendas de discos de ópera son
considerábeis, se as comparamos
con outras cidades de Hespaña. É
un fenómeno coerente, tendo en
conta que responde a algo que a
xente ten nos miolos.

Por certo, a respeito dos músicos de jau, non pensa que veñen sendo unha sorte de corredores de fondo, que aportan o

seu talento a outras figuras,
máis populares; refírome nomeadamente aos cantautores?
Criouse unha especie de metafísica do jazz, a carón de biografías
de Count Basie e Louis Armstrong. Penso que o modelo a seguir en Hespaña veu da Franza,
co que ten de visión anti-histórica
e falsa. Certo que calquera músico nordeamericano podía vir a
Europa moi contento, porque o
nível de presión racista era moi
inferior: Arrnstrong ou Ellington
tiñan máis facilidades para durmir nun bon hotel en París que en
Nova Iork. Outro aspecto foron
as revistas especializadas, que
tampouco tiveron moita sorte as
probes: o modelo de jazz magazine era importado igualmente da
Franza, e na información era patente un desinterese increíbel polo que se facia en Alemaña ou Inglaterra. Houbo un mimetismo
considerábel, de cara precisamente ao que é supersticioso. Calquera experimenta a música como lle
dá a gana, pero cando nos pomos
a falar con obxectividade, non
podemos tratar das emocións; a

música é un texto, e como tal se
pode analisar; é unha linguaxe,
como pode ser un texto literário.
Unicamente cabe sinalar a escepción da publicación do Taller de
Jazz de Barcelona, que como é
unha revista profisional, ten técnicos á fronte dela. Cando o mercado se normalizou, quedou o público realmente interesado na música. Cando un observa as xenialidades dun administrador artellando un macro festival de jazz
en Ribadeo, comprende que fose
un fracaso; non é preciso ser xerente para prevelo. Era complicado o acceso ao lugar do festival.

Ensino da música
Qué salva da música galega hoxe en dia, en xeral?

lso quer dicer que hai un marco
estético para cada estilo musical?
Un marco e unha acústica concreta. Persoalmente, non teño nengun interese en saír cos brónquios
queimados dunha Cava de Jazz.
O músico de jazz coñece moi ben
ao público, e vai tocar ~n función
do que este responda. E un diálogo constante. En Donostia, a crise
do Festival comezou, penso eu,
cando se levou ao Pavillón de
Deportes de Anoeta. +

Outros temas a tratar serian: un estudo do Hino Galego; a música erudita -Adalid, Gaos-; as orquestras
de baile no século pasado e as festas ... Son proxectos que están aí, algun financiarase coa aportación de
entidades non galegas, porque aqui
non interesa. Non hai interese político en apoiar unha investigación,
que teña a ver con aspectos ingratos
da realidade; por exemplo, a actividade musical dos galegos en Latinoamérica ten a ver coa marxina=
ción, a pobreza, os ghettos.

.
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Persoalmente, estou por entender
cómo alguén pode ensinar a facer
algo que nunca fixo, alguén que
nunca tocou en público. Non pido
que todos os profesores da Galiza
teñan a categoría de Laura Quintillán, unha grande violinista, que é
quen de apresentarse en público
cunha Partita de Bach. Non pido
que o ensinante sexa concertista en
activo, senón que algunha vez da
sua vida se enfronte cun auditório
desde un palco. Bons intérpretes
son Tomás Camacho á guitarra,
Víctor Gil ao violoncello; coa particularidade de que Camacho, recentemente en A Nasa Terra, foi
crítico coa propia Administración,
á que pertence coma Director do
Conservatório de Vigo. A Orquestra Sinfónica de Galicia, e a xestión do Auditório de Galicia, parécenme duas realidades positivas.
Funcionan Escalas Municipais,
como a de N oía, e no ensino privado, tamén hai algunhas iniciativas interesantes.+
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O trinque

Verbas cruzadas

Teatro

5

Terás tos. 3.- A primeira entre todas. Asuntos, materias.
Consoante con tellado. 4.- Que está por cocer ou curtir.
Vogal gordiña. Segunda letra. Concello preto de Vigo.
5.- Na parte posterior. Famoso fabulista grego. 6.- Río
costeiro inglés. Concello da provincia da Coruña. 7.Comida posta ao lume directamente. Fica sen alento. 8.En plural, pelo de ovella. Cen. Mil. Nome de certa compañía aérea nórdica. 9.- Letra con forma de cobra. Leitos. Outra vez a cobra. 10.- Ligados polo matrimonio.
11.- Impulso grande e rápido. Concello vasco.

6

VERTICAIS:

12

34

5678

9Dll

1

Maridos e mulleres.
O último fime de
Woody Allen.
Psicanálise da parella,
sincera e imprescindíbel.

•

De ratos e homes.
Sensibilidade en tempos
da Grande Depresión.
Baseada nunha novela
de Steinbeck. O reverso
da filosofia do éxito.
Nova monstra da
autocrítica que agrama
no cine norte-americano. •

2

3
4

7

8
9

10

11
HORIZONTAIS:

1.- O metal que se asocia cos cartos. Dous máis un. 2.-

1.- Comunicación estreita entre dous mares. 2.- Vogal. Arca de madeira para amasar o pan, plural. Consoante. 3.- Antiga DO. Recipiente onde se colocan as
cinzas dos mortos. Parte oposta á punta da agulla. 4.Nome de muller. Vogal. Cincocentos. Óxido de calcio. 5.- Da natureza ou consistencia dos ósos, plural.
Termo, fin. 6.- O un e o mil. Media nai. 7.- Freo da
lingua. Querido. 8.- Cerce, pola raíz. Consoante. Nos
coches da Coruña. Monxa. 9.- Tes existencia. Noivos.
Nota musical. 10.- Letra vixésima. Encontrarás casualmente algunha cousa. A vogal con maís chicha.
11.- escasas de sal.
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O Conce/lo de Arteíxo, organiza o II
Certarne de narracións breves Manuel
Murguia, ao que poderán concorrer todos os autores que o desexen cunha
única obra, de temática libre, inédita e
cunha extensión entre os 15 e 30 fólios. Os traballos apresentaranse, por
cuadruplicado, mecanografados a dobre espazo por unha só cara, sen remite e co título da obra e un lema.Os dados persoais e o currículum virán nunha plica aparte. Os relatos han chegar
ao Concello de Arteixo (A Coruña),
antes do 1 de Maio de 1993. O prémio, que é único, comprende 300.000
pta. As bases establecen tres imposicións máis: O concurso poderia ficar
deserto, non se manterá correspondéncia cos autores nen se voltarán os orixinais e o gañador _perde os direitos
sobre a edición que faga o Concello da
sua obra.

O home e os procesos
produtivos
Os Servícios á Xuventude de Cataluña, convocan un prémio de investigación para un traballo orixinal e inédito,
interdisciplinar e global sobre un tema
que teña como base os restos da época

Humor da man de Lindsay Kemp,
coa obra Onnagata, dia 30 no
Centro Cultural Caixavigo.

Galileo
Galilei
Até 31 de Marzo, ás 19 h. Luns,
Martes, Mercores e Xoves, e ás
21 h., Venres e Sábados, no Auditório da Aula de Cultura de
Caixa Galícia, en Santiago de
Compostela; con prezos especiais para estudantes.

Teatro do Noroeste, representa
a obra de Bertolt Brech baixo dirección de Eduardo Alonso. Para
a reserva de entradas, chamar ao
Auditório de Galícia, (981) 57
38 55, extensión 230. +

Anúncios de balde

Convocatórias
II Certame
de narracións breves
Manuel Murguia

Lindsay
Kemp

industrial ou preindustrial. Para a categoría de 18 a 25 anos hai dous prémios
de 200.000 pta e dous accesits de
50.000 pta. Pode acceder á convocatória calquer xoven estudante, tanto en
equipa como pola sua conta. Os traballos hanse apresentar, antes do 3 de
Maio, no Museu da Ciéncia e da Tecnoloxia de Catalunya. R/Fontanella
17. 08010 Barcelona. (93) 302 28 58.

Unha dúcea de
personaxes para o 93
O centro cultural San Miguel, en colaboura con várias institucións públicas,
organiza un ciclo anual de conferéncias sobre a realidade rural galega que
teñen lugar no local social do centro
cultural San Miguel, en San Miguel de
Bidueira (Manzaneda. Ourense). A
vindeira ponéncia (1 O de Abril, ás 19
h.) tratará sobre Integración do mundo rural na CEE. As novas actividades económicas, e será impartida por
un representante de Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia.

Campamento
na Casa da Terra
O Colectivo de Educación Ambiental
APERT A, organiza do 7 ao 11 de
Abril un campamento na Casa da Terra (Antas de Ulla, Lugo) para xente

A C0\1A POLIG

de 14 a 25 anos. Realizaranse traballos
na horta, de transfomación de alimentos (pan, queixo e manteiga); itinerários pola natureza, paseos en balsa polo rio Ulla, obradoiros de cerámica,
expresión corporal e xogos cooperativos. Inscricións até o 1 de Abril nos
teléfonos: (981) 24 69 95 pola mañán
e (981) 63 80 12 na tarde.

III Certame Ourense de
banda deseñada
O Concello de Ourense e a Conselleria
de Cultura por meio da Casa da Xuventude de Ourense convocan o 111

Certame

Ourense

de

Banda

Deseñada. Poderán participar tódolos
afeccioados, entre os 14 e os 30 anos,
que o desexen con traballos inéditos
feítos con calquer técnica, textos en
galego ou portugués, en branco e negro ou cor. O fonnato ten que ser DIN
A3 (297x420 mm) ou proporcional. A
entrega dos orixinais farase na oficina
de Información Xuvenil do ConceUo
de Ourense (R/ Arcedianos, 9. 32.001
Ourense) ou na Casa da Xuventude
(R/ Celso Emílio Ferreiro, 27. 32.004
Ourense), ben en propria man ou por
correo. As obras virán acompañadas
dun sobre pechado cos dados do autor
(enderezo, teléfono, DNI, etc). No exterior dos sobres figurará o título da
obra. Cada autor pode presentar todas
as obras que desexe. O prémio é de
100.000 pta, e hai catro accesits de
25.000 pta. Cada autor poderá levarso
un prémio e o concurso poderá declararse deserto. A entrega dos prémios e
a exposición das obras farase durante
as V Xornadas de B.D .. Admítense
histórias até 10 de xuño.

Prémio de poesía
e relato curto
Convoca o Instituto de Bacharelato
Francisco Aguiar de Betanzos. Pódense apresentar todos os estudantes de
ensinanzas meias de Galiza que o desexen. Hai duas modalidades: Relato
Curto, cunha extensión máxima de 1O
fólios mecanografiados a dobre espazo. Poesía, cunha extensión máxima
de 100 versos mecenografiados a dobre espazo. O tema é libre e os exemplares remitiranse, con plica, ao: LB.
Francisco Aguiar. Avda. da Coruña,
s/n. 15 Betanzos. A Coruña. Hai dous
prémios (60.000 e 25.000 pta) e dous
accesits (25.000 e 10.000 pta). O prazo remata 30 de Marzo de 1993.

Bolsas Fundación
Ramón Areces
A Fundación Ramón Areces convoca
10 bolsas, ás que poden acceder os licenciados, para a ampliación de estudos en universidades e centros de investigación no extranxeiro durante o
curso 93-94, sobre temas relacionados coas ciencias da natureza. Nesta
convocatória primarán os temas
orientados á biomediciña e a Química. As bolsas etán dotadas con
2.400.000 pta, cada unha e poderán
prorrogarse por un ano. O prazo remata 30 de Abril de 1993. Máis información no (91) 563 07 99.t

Vendo várias colmeas poboadas de
abella autóctona e tratadas sanitariamente. Máis infonnación no (981) 46
09 81.
O 2 de Febreiro de 1993 fundamos o
Cineclube Lumiere-Vigo como asociación sen ánimo de lucro co fin de
promover e difundir a cultura cinematográfica á vez que disfrutar do cine.
As primeiras proxeccións, a partir de
Maio do 93, serán 4 por mes (1 distinta cada semana). Se estás interesada/o
en participar na selección de películas
e no seu disfrute: atoparasnos cada
Mércores pola tarde, de 7 a 1O, na rua
López de Neira 22, 1º B. Vigo. Ou para máis información, no teléfono (986)
43 67 73 (Fran, de 3 a 6 da tarde).
A Coordinadora para o Estudio dos
Mamíferos Mariños (CEMMA), esta
a levar a cabo unha campaña de protesta contra a caza de baleas enviando postais ás embaixadas de Noruega e
Xapón. Podes solicitar catro postais
enviando cen pesetas en selos: CEMMA. R/ Rosalia Castro 138, 32 A, E.
15.706 Compostela.

funcionários/as: 1) Que tiveran problemas no seu posto de traballo polo uso
do galego frente ao ca telán ou frente
ao gaJego da Xunta. 2) Que sexan castelán falantes, mais que estexan nos
cursiños de galego (experiencias, espectativas). 3) De galegos e castelán faJantes, en qué situacións faJan galego ou
castelán e cal é o uso do gaJego no seu
ámbito de traballo? Máximo 5 follas,
incluir dados persoais. O meu enderezo
é: David Casado-Neira. TNT 9 A 602.
40740 Jyvaskyla. Suomi-Finlándia
Véndese ou alugase o pub "Ponto e
coma" de Cangas. (986) 30 02 62.
Clases individuais de: harmonia
(tradicional, analítica), formas musicais, solfexo, piano (grao elemental).
Preparación de exames de Xuño e Septembro. Profesor titulado. Dirixirse a:
Eduardo de 14 a 16 h. R/ Torrecedeira
13, 62 B. Vigo. Ou deixar recado no
(986) 43 58 93.
Nativo imparte aulas de portugues
de conversa~ao . Telefone: 57 21 74.
Santiago de Compostela. Filipe.

Vendo Fiat Tipo 1.800 SX. Inxección
electrónica. Dous anos, impecable. Extras: Apertura a distáncia e dirección
asistida. Prezo: 1.250.000 pta. Chamar
ao (986) 27 73 97 de 3 a 4 da tarde e
perguntar por Benxamin.

Véndese amplificador Peavey e Metrónomo Wittner. 30 38 58. Cangas.
Perguntar por Padin.

Busco pegatinas políticas, sindicais e
ecoloxistas da Galiza, desde a transición até os nosos días. Contestarei todas
as cartas. Chorche Paniello. Centro de
Recuperación de Pegatinas. Aptdo. de
Correos 139. 22.400 Monzón. Huesca.

Viaxe a Moscova e Leningrado, organizado pola Asociación Maximo Gorki,
do 3 ao 11 de Abril (Semana Santa), por
86.000 pta. Comprende avión, hotel, visitas, espectáculos, etc. Chamar ao (986)
22 44 57, de 11 a 13 h. e de 15 a 21 h.

Para un proxecto de peregrinaxe,
que sexa tamén un camiño de solidaridade diante do paro crecente. Necesito axuda para a difusión e colaboración dos actos. A data de chegada será
o l de Maio. Recolleranse ponéncias
breves (15 min) que expliquen a situación laboral e den solucións. Arnbito:
Administración, Sindicatos, C. Empresários, Igrexa, Universidade e sobor de
todo organizacións xuvenis de mulleres
e parados de longa duración. Poderá
haber outros actos como manifestacións polas ruas, actuacións musicais,
comida campestre, etc. Agardo unha
resposta positiva e participativa. Bernardino Fernández. 32. 750 V ilariñoFrio. Ourense. (988) 26 85 80.

Fanse gravacións de publicidade e
montaxes musicais para festas, espectáculos, megafonia mobil, etc. (986)
29 30 48.

A Asociación de Amistade GalegoCubana, pon en marcha unha segunda
campaña de axuda a Cuba. Nesta ocasión tratase de recoller material didáctico para os nenos cubanos (lápis,
pinturas, bolígrafos, gomas, libretas,
papel, regras, atlas, diccionários, contos, libros, etc). Esta campaña acompaña á de envio de material sanitário que
segue mantendose. Envíos en: O Rosal, no posto de Cruz Vermella de Tabagón; A Guarda, nos locais de
CCOO, INTG e de Ergete Baixo Miño; e en Oia, no concello.
Co gallo dun inquérito sobre aspectos
da burocrácia e o seu vencellamento có
uso do idioma preciso información de

Merco bicicleta estática usada. (986)
85 62 OO. Perguntar por Chicho.

Rapaces e Ecoloxia. Somos un grupo
de nenos e nenas, entre 8 e 1O anos, interesados pola Natureza e conservación do meio ambiente. Publicamos
unha revista, O Merlo, da que acaba
de sair o número 3. Gostarianos coñecer rapaces aos que tamén lles preocupe a Ecoloxia e que, sobretodo, no
mandaran cousas para publicar na revista (debuxos, notas, artigos ... ). Bruño Fraga Bugallo. Ruadas Bolboretas,
2. Montrove-Sta. Cruz. 15.173 Oleiros. A Coruña. (981) 63 70 83.
Restaurante-tenda vexetariano Gálgala.. R/Pracer, 4. Vigo. TI : 22 14 17.
Amorosa cociña caseira.
Véndense cruceiros e demais traballos
en pedra. (986) 70 23 02.
Véndese curso de Ingles e Alemáo e
livros Portugues, Galego e Ingles .
(981) 26 98 42. Preguntar por Carlos.
Saeu o primeiro número da revista

Pu Peñi (innaus, en mapuche), en defensa da causa indíxena, editada por
Ecos do Sul. Podédelo conseguir en viando 150 pta. en selos a: Sabela Palacio Edreira. Rua Hospital, 23, baixo.
15002 A Coruña.•
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Exposicións

Tres
O grupo Tres de recente aparición, finais do 92, toca Venres 26, ás 23,30 h.
no Café Liceum do Porriño.

Koros i Dansas
Rock de batea contra o que faga falla
e con certo tono satánico, da man da
banda arousana Korosi Dansas. Venres
2 de Abril, ás 23,30 h., no Café Liceum do Porriño. Información e reservas no (986) 33 00 22.

Last Drive
O grupo grego Last Orive, dará un
concerto de rock na Iguana Club de
Vigo, dia 27 ás 12 da noite.

Win Mertens Duo
O compositor belga Wim Mertens (piano e voz) na compaña de Dik Descheemaeker (clarinete e saxo soprano), dia
27, ás 22,30 h. no Centro Cultural Caixavigo.

cía en Santiago. Interpreta: New London Consort dirixido por Philip Pickett.
Programa: Camiño de Santiago.

Trio Arpegios
Recital do Trio Arpegios no Centro
Cultural Caixavigo, Sábado 27.

Música
de Semana Santa
Son tres as xomadas que o Auditório
de Galicia adica á música de Semana
Santa, as sesións escomezan ás 9 da
noite e abranguen desde o 1 ao 3 de
Abril. Día 1, a Kreuzchor-Halle Orchestra dirixida por Gothart Stier interpretará A pasión segundo San Mateo de J.S. Bach. Dia 2, a Xoven
Oquestra de Galicia e a Capilla da
Catedral de Santiago, cun programa
a determinar. Día 3 , The Sixteen
Choir & Orquestra, interpretará o
oratório Israel en Exipto de G.F. Haendel.

Xudef Klas e Mol

Filarmónica
do Báltico-Gdansk
Día 27, no Coli seu do Porto, a Filarmónica do Báltico-Gdansk ca 9ª Sinfonía de Beethoven de programa.

ew London Consort
Dia 26, no Centro Cultural Caixavigo
en Vigo, e dia 27 no Auditório de Gali-

O 26, venres, o grupo heavy coruñés
Xudef Klas tocará na sala Alf Uve de
Malpica e presentarán o seu primeiro
disco titulado Eutanasia. Entrada de
balde.
Na di scoteca Punto 3 da Coruña toca- ·
rán os grupos Mol e Xudef Klas . Será
ás 1O da noite e custa 400 pta. •

Cine

Pintores
do Magreb
Até 5 de Maio, de 12 a 19
h. de Martes a Domingo no
Auditório de Galicia en
Santiago. Un achegamento
as tendéncias pictóricas
máis fortes da Alxéria, Marrocos e Túnez.

Conservar
a memória
Escolleita de documentos
históricos acollida no Arquivo do Reino de Galiza
(A Coruña).

Manuel Moldes
Pintura na Galería Pardo
Bazán da Coruña.
Travesía, de Mohamed Kacimi, no Auditorio de Galicia en Compostela.

Galegos as mans
de América
Fotografia no Teatro Municipal as Torres de Sta.
Cruz de Oleiros.

Colectiva
Os debuxos e pinturas dos
alumnos da Escola de Elisa
Abalo, até 2 de Abril, na Sá
Francisco Asorey de Santiago.

Alicia Solla

A Ollada
Cinematográfica II

Cine e meios
de comunicación

Ciclo de cine no Salón de Actos do
C.M.U. Fon eca (Santiago), con entrada libre. As película proxectanse os
mércores ás 21,30 h., excepto maratóns. Mércores 31, pódese ver Musik i
Morker (Noite eterna), de l. Bergman.
Versión orixinal en Sueco con subtítulos en Inglés.

Iste ciclo organizado polo CGAI comprende, entre outras, a película La mort
en direct (1980) dirixida por Bertrand
Tavemier, que se proxectará 30 e 31 de
Marzo, ás 20,15 h. na sá do CGAI. +

O Centro Galego das Artes da lmaxe,
segue co seu ciclo adicado ao director
galego Manuel Mur Oti. Os pases son
en versión orixinal en castellano, ás
20,15 h., na sá do CGAI (r/Durán Loriga 1O, baixo. A Coruña) e a entrada
custa 150 pta. Dia 29, pódese ver O batallón das sombras (1957) considerado
un temprano e sorprendente alegato feminista. Dias 1 e 2 de Abril, proxectan:
A Ferro morre (1961), policíaca.

Antonio Mir

Monstra fotográfica de Manuel Pérez Rúa na Casa da
Cultura do Barco.

Oleos sobre metal na nova
sá Caixavigo, até 5 de
Abril, de 19 a 22 h. (de 12
a 14 h. festivos).

As fontes
da memória

Un estudo sobordos camiños de Santiago, no Pazo
Provincial de Pontevedra.

Francisco Latorre
Acrílicos e óleos na sá da
Delegación Provincial de
Cultura de Pontevedra.

Actos .
Ach gamento ao
T re iro Mundo
A Organizacións Non Guvernamentai Estudantes Solidários e Ecos do
Sur, veñen celebrando o 11 Curso de
Achegamento ao Terceiro Mundo, adicado neste caso ao Continente Africano. O curso pechase dia 27, ás 8 do serán, no Teatro A Torres de Sta. Cruz
de Oleiros ca conferécia de Antoni
LLuch(director da A ociación Catalana de Axuda aos Refuxiados) adicada
á inmigración. Deseguida terá lugar
unha festa de remate do curso na que
tocará un grupo de músicos senegaleses e se oferecerá unha degustación de
comida preparada por eles mesmos.

Cidade, desenrolo e
meio ambiente
A Facultade de Socioloxia da Universidade da Coruña e Asociación Cultural de Estudantes de Socioloxiaorganizan un ciclo de conferéncias sobre Ci-

dade, desenrolo e meio ambente que
e realizarán no salón de actos de Facultarle de Económicas da Coruña. A
primeira ponéncia, dia 31, títulase Desenrolo económico e meio ambentee
corre a cargo de Luis Díez Nicolás,
Catedrático de Socioloxia da Complutense de Madrid.+

Fotografia en branco e negro de Juan Ignacio Fernández, no Ateneo Sta. Cecilia de Marin.

Monstra antolóxica do pintor galego na Casa da Cultura de Baiona.

Desexos humanos
Sábado 27, pola noite en Butaca Especial da TVG. Fritz Lang, dirixiu a película no 1954, baseandose na novela de
Zola A besta humana, e foi un dos
maiores éxitos tanto do director coma
da productora Columbia. Recrea o sinistro plan dunha muller para desfacerse do seu marido despois de certos embrollos amorosos. Glenn Ford, Gloria
Grahame e Broderick Crawford destacan nas suas interpretacións. +
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DEGALICIA

Paseo polo
paradiso

Carlos Maside

Televisión

Colectiva
Doroteo Amais, Xurxo Gomez-Chao e Pedro Muiño,
expoñen os seus traballos
en relación co encallamento do Mar Exeo na Coruña,
na Casa do Concello de
Cerdeda.

Retratos de
Galiza en I +D

Os camiños
de Santiago

Manuel Mur Oti.

na Casa das Artes de Vigo.

Pintura na Sá de Arte Caíxavigo.

Monstra fotográfica organizada polo Ministério de
Cultura, na Casa das Artes de Vigo. Até o 28 de
Marzo.

Ciclo Manuel Mur Oti

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

X. R. Gallego
Expón as suas aerografias
no Studio-34 de Ourense.

Fíxeno
para me divertir
Intermón, fundación para o
terceiro mundo, organiza
esta monstra de xoguetes
feitos por nenos africanos.
Pódese ver, até 21 de Abril,

X. Fernández
Crespo
Escultura na Casa do Concello de Malpica.

Cen anos
de Entroido
Monstra acollida na Casa
da Cultura de Oleiros.

Made in Tintin
A monstra de Hany Swerts
sobor do Tintin, na Aula de
Cultura de Caixa Galicia en
Santiago.

Homenaxe
a Santiago
Até 30 de Abril, de 10 a 14
e de 16 a 20 h. (Domingos
pechado), no Museo do Pobo Galego en Santiago.
Dez pintores españois expoñen os seus traballos realizados con motivo do Ano
Santo.

Xosé Freixanes
Até 2 de Abril, pinturas na
Galería Trinta de Compostela.

África máis cerca
Un resumo das particularidades máis salientábeis do
continente Africano, na Casa das Artes de Vigo. Organiza Intermón.

Daniel
Vázquez Díaz
Até 4 de Abril, de 19 a 22
h. (de 12 a 14 h. festivos),
no Centro Cultural Caixa-
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TRES EN RAIA

Moitas mulleres receben chamadas anónimas

Os agresores telefónicos
• MANUEL VEIGA

E

scoitábao respirar e non decia nada. A última vez non collin e deixou
un recado no contestador. Hola, estás
boa. Ponte, sei que estás aí. Tiña unha
voz siniestra". B. ten trinta anos e actualmente vive sea. Está asustada pelas
chamadas que recebe desde hai algunhas semanas. Alguns dias chama 4 ou 5
veces. A voz xea o sangue, parece dunha película. Uns amigos aos que llo comentei dixéronme que lle daba demasiada importáncia, até que escoitaron a gravación".

.

,,

Poucas son as mulleres que algunha vez
na sua vida non recebiron chamadas persoais semellantes. "Eu non sabia que era
tan frecuente -sinala 8.- pero cando lle
dixen a algunhas amigas o
que me estaba
a pasar, empezaron a sair
casos e aquelo era incribel.
Denuncieino
en comisaria e
a policia díxome que en Vigo recollian
entre duas e
tres denúncias
diárias e supoño que somos
moi poucas as
que denunciamos".
S.G. pasou
vários meses
recebindo chamadas. "Aproveitaban cando sabian que
non estaba o
meu home na
casa. Cando
me fartei fu n á
policia. lnterviron o teléfono e descubriron ao autor.
Resultou ser un estudante normal, coñecido, que me via todos os días".
Tamén B. pensa que se trata dunha persoa coñecida, "porque en canto lle comentei a todo o mundo que puxera denúncia é que ian controlar o teléfono,
deixou de chamar. lso é precisamente o
que máis me preocupa que seña alguén
próximo".
O esquema, segundo a escritora e feminista Maria Xosé Queizán, é similar ao
das violacións. "Tamén os violadores, segundo se demostrou estadisticamente,

adoitan ser coñecidos, veciños etc.". Para B., o que dá medo "non é o que di, senón o pensar que hai alguén que ten o
teu número. Non sabes se está tolo, se é
unha broma, se te está a fitar desde a
casa do lado, se te vai seguindo. Non sabes o que pretende, nen até onde vai
chegar. Só sabes que el a ti coñecete e
ti a el non. Isa é o que produce temor".
R. tamén está casada e, ao igual que
no caso de SG, quen chama aproveita
os momentos que está sea na casa.
"Chama facéndose pasar por un coñecido, para que non colgue ou diga que se
trabucou de número. Un dia díxome:
sabes o que estou facendo, estoume facendo unha palla. Eu arrepúxenme e
solteille que moi ben, que eu tiña a tixola no lume e que lle ia botar o aceite polos collóns". '

"Para que se lle poida chamar violéncia
-sinala Maria Xosé Queizán- non ten ·
que chegar a haber esnaquizamento da
vítima. O medo tamén constitue unha forma de violéncia".
"Na comisaria perguntei -di B.- que resposta era mellor: decirlle que o teléfono
está intervido, insultalo, pendurar o auricular? Dixéronme que non se sabia, porque habia persoas para todos os gestos.
A xente aconséllame que cámbie de número. Que a mensaxe no contestador ma
grave un home etc.".
"Hai remédios que serven para sair do
paso -sinala Queizán-. Pero o mao, neste coma neutros tipos de agresión, é ter
que viver atrincheirada, á defensiva, polo
simples feito de ser muller".
O xuiz é o encarregado de autorizar á Compañia Telefónica para que
controle as chamadas durante
un mes. Ao final
presenta unha
lista de chamadas con cadansua hora e número desde o
que se realizaron. A muller
que sofre o caso descarta as
normais e o xuiz
é o encarregado
de chamar aos
abonados sospeitosos.

Medo a
comentalo

'Cada vez que soa o teléfono
pego un bote'
"Unha chamada telefónica entra na tua
intimidada -sinala B.-. Ademais sempre
chama a horas intempestivas. Unha chamada é moi difícil de evitar, sempre estás
con ese medo. A policia díxome que me
tranquilizara, que nunca pasaba nada.
Eu xa sei que é normal, pero o medo non
hai quen mo quite. Cada vez que soa o
teléfono pego un bote. Xa lle dixen a todos os amigos que non chamaran a partir
das once. Cando colla o teléfono e tardan un pouco en contestar, penso, xa está aqui o ghicho outra vez".

"Este tipo de
agresores -come nta Mária
Xosé Queizánparten da base
de que as mulleres calan estas causas.
Moitas temen comentalo por medo a que
poidan pensar algo delas. Coma sempre
os agresores actuan na impunidade". Para darse canta do desacougo e insegurid ade que estas chamadas producen
"abonda lembrar que era un método moi
utilizado durante e despois da guerra para asustar aes roxos. Non sabes o que
pode pasar, pero quedas intranquila. Non
se sabe certo se os indíviduos que realizan estas chamadas son menos perigosos ou non. Hai casos moi distintos, alguns mesmo pensan que poden ser correspondidos. Trátase dunha manifestación máis de poder".+

Itália,
por exemplo
• XOSÉ A. GACIÑO

N

aquela agridoce aventura de
"Diario de Galicia", titulamos o
primeiro editorial da mesma maneira
que esta coluna de hoxe. Era unha defensa do pluralismo, das coalicións
frente ao mito dos governos fortes e
monocolores, e sobretodo, un canto a
unha sociedade que desenvolveu a sua
vitalidade e a sua criatividade por riba e
apesar da inestabilidade política crónica e da corrupción dos seus políticos .
Agora que os xuíces, algúns xuíces,
andan a tirar da manta e confirmamos
que a corrupción é unha das características máis arraizadas e máis estendidas da súa política, ltália segue a
oferecer exemplos na reacción diante
dun fenómeno --comun a case todas
as democrácias ocidentais- que está
a deteriorar, progresiva e implacabelmente, a confianza dos cidadáns nas
institucións democráticas.
Pode que sexa un morboso, pero a
min, por exemplo, paréceme todo un
xesto romántico de dignidade que un
sospeitoso de corrupción se suicide,
mesmo antes de ser procesado en toda a regra, en vez de querelarse contra os meios de comunicación, como
fan outros neutros países. E que o
parlamento, quizá neutro xesto suicida, se negue á amnistía xeral dos corruptos, a diferéncia doutros parlamentos que promulgan leis de perdón
(de auto-perdón) ou protexen aes
seus membros coa denegación de suplicatórios.
Difícil tarefa, de todas formas, a de
parar este proceso de degradación no
que ten entrado o sistema parlamentário, en ltália e no resto do mundo
presuntamente civilizado, porque a
corrupción -fenómeno vello onde os
haxa-, non é só dos políticos, senón
da sociedade no seu conxunto, e principalmente dos que teñen poder para
marcar o sistema de valores.•

VOLVER AO REGO

T

eñen entre vinte e trinta
anos. Os seus referentes
culturais son o video-clip e a litrona.
A sua filosofía, a de buscarse a vida.
Alguns creron no éxito e case todos
no individualismo. Non están preparados para a crise. Vivir con papá até
os 40? Traballan demasiadas horas e
por poucos cartas, pero como eles
non eren nos sindicatos ... Todo era
trivial e frívolo, nada máis importante
que un vaso de whisky, pero agora
asexa o Sida, unha boa razón para
poñerse trascendentes. Xa o dixo
Reixa, estamos en guerra, pero é
tempo de reflexionar.•

