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Tijuana, Xibraltar, Corea, fronteiras vixiadas

Os últimos muros
Hai muros que permanecen. Separan aos ricos dos pobres, unhas ideoloxias de outras, dividen
mesmo continentes. A Nosa Terra escolleu tres: o paso de Tijuana entre México e Estados Unidos, a
muralla que afasta as duas Coreas e o Estreito de Xibraltar, para mostrar que no mundo global, ainda
subsiste o arámio de espiño.

Cacharro
expedienta a
dous
funcionários
doPP
Dous altos funcionários do
Instituto Lucense de Desenvo lvi mento ligados ao PP
foron sancionados por Cacharro Pardo no que se interpreta como unha loita
dentro do PP lugués, sendo,
ademáis, a primeira vez que
recorren a sanción, recurso
que foi admitido a trámite
polo Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza. O deputado do PSOE António Gato
afirma que os "expedientes
responden a claras motiva(Páx. 5)
cións políticas".

Todo o que
funciona ben
en Rúsia
Os periódicos din constantemente que Rúsia está ao
borde da ruina. Con tanto repetilo, é raro que queden rusos vivos. Algo debía haber
que alimentaba, curaba e
mantiña quentes aos fillos de
leltsin. Dese algo ocúpase
Carroll Bogert nunha reportaxe publicada na revista
Newsweek o pasado 31 de
Maio. A sua conclusión é que
alguns aspectos da vida ah
son terríbeis, noutros casos,
di que poucos, ben mellares
ca en Ocidente. (Páx. 11)

Muro na fronteira de Tijuana. Unha patrulla de migras (policia norteamericana de fronteira) en plena acción perseguindo a inmigrantes ilegais que non lograron alcanzar a ramA. IGLESIAS
pa e o muro que impede a entrada nos Estados Unidos.

José María Larrañaga:
'As cooperativas
son unha alternativa á crise'
José María Larrañaga dirixe un
centro de formación da máis emblemática estrutura cooperativa
basca, o grupo Mondragón Corporación Cooperativa. Asegura
que "os servizos sociais en si
mesmos non supoñen obter dividendos económicos, entón debe
haber outro tipo de sociedade
que resolva ese problemas; e aí
está a economia social, que precisamente se identifica cunha
empresa que non busca exclusivamente ganáncias económicas,
ainda que tamén. Un exemplo é
a indústria do carbón, que pode
estar dentro da economia social
porque é interesante para un país pero non economicamente
rendábel". (Páxinas 14 - 15)

Os
nacionalistas
tratarán
deque
os sectores
•
en cr1se
protagonicen
o 25 de Xullo
O BNG realizou un chamamento a todas as forzas nacionalistas (políticas, sindicais, ecoloxistas, culturais) e
á povoación galega en xeral,
para que este Día da Pátria93 participen na tradicional
manifestación que se celebra
en Compostela. Esquerda
Unida e Unidade Galega tamén celebrarán a data con xuntamente, asi como a APU
que convoca a outra manifestación. As Xuventudes
Socialistas adoptan, por primeira vez, a denominación
Día da Pátria.
(Páx. 7)

Vista do muro que afasta ás duas Coreas. O governo comunista do Norte pediu repetidas veces a sua demolición.

Alguns dos países quemáis talan de internacionalización manteñen as
suas fronteiras vixiadas a ponta de fusil

Telón de aceiro para os pobres
MANUEL VEIGA-FERNANDO CARBAUA

O 9 de Novembro de 1989 caia o muro de Berlín. Pero outros muros subsisten. A policía norteamericana de fronteiras
persegue a tiros aos inmigrantes ilegais procedentes de Mexico que tratan de saltar un valado de cinco metros no paso de
Tijuana. As metralladoras de Corea do Sul apontan ao Norte desde unha muralla de 240 quilómetros que se resiste a
desaparecer. Hassan 11 e as patrulleiras españolas convirten o Estreito de Xibraltar nun lugar perigoso para centos de
persoas dispostas a morrer afogadas para fuxir da miséria.
cións a bon ritmo. Os motores,
de 2 a 4 millóns de custo cada
un, cómpranse de contrabando ... aos españois. En Ceuta_

"Por todas partes hai muros, fóra hai muros. Daquela, para que
marchar? pronto, mesmo no céu
vai haber muros". Nunha reportaxe de Maurice Lemoine para
Le Monde Diplomatique exprésase Aziz, marroquina do Rif,
mentres escoita a Carlos Cano
e a Bob Marley, fumando un porro. "O único direito que ternos
neste país é a suicidarnos".
Os marroquinas adoitaban a
cruzar o mar en ferry, os que tiñan pasaporte, ou en barcos de
pesca. Chegados a Andalucía,
cun pouco de coidado da Garda
civil, ou ao mellar subornando a
algun funcionário con haxix, xa
podían incorporarse ao mercado
de traballo. Ilegal. Na agricultura, ceifando en todo tipo de co11 eitas, na construción para a
Expo de Sevilla ou as Olimpiadas. Gusto global da operación
de entrada en Europa: sobre
100.000 pesetas.
En Xuño de 1985 os países
continentais da CE, agás Dinamarca, asinaban en Schengen
un acordo polo que en 1993 ficarian abolidas as fronteiras interiores entre os países signatá-

lmaxe dunha patera no estreito.

F.GAACIA

'Berran: Trabajo!, Trabajo! Por favor,
non nos deteñan, vamos para a Franza,
non vamos quedar!"
ríos. O paso imediato foi o control das fronteiras exteriores. O
15 de Maio de 1991, o Estado
español instaura o visado obri-

gatório para os marroquinos. E
desaparece o paso legal do río,
como lle chaman no Norte de
África ao estreito de Xibraltar.

A partir dese momento, só fican
as pateras como meio de transporte. Tanto aumenta a demanda de "pasaxes" nesas embarcacións de 6 metros, sen quilla,
que o prezo por persoa ponse
polas nubes. A 40.000, 70.000,
mesmo 100.000 pesetas por
praza. O que non era máis ca un
negócio de afeizoado pasa a ser
unha indústria. Contrabandistas
de droga asociados con armadores construen novas embarca-

A costa mediterránea andaluza
convértese nunha enorme praia
de desembarco. Tarifa recebe
as barcas da rexión de Tánger.
Almería a maioria das rotas
cland~stinas que parten de Nadar. E unha travesía máis perigosa -180 quilómetros contra
14 no estreito--, pero menos vixilada. Un testemuño dun socorrista da Cruz Vermella nas
praias almerienses: "Chegaban
desde as 11 até o meiodia. A
xente tomaba o sol e as pateras
polo meio dos bañistas, ás veces mesmo nunha regata. Era
incríbel. No bon tempo chegaban até oito diárias".
En Tarifa , a Zodiac da Cruz
Vermella fai saídas para asistir
se for preciso ás lanchas en
perigo de naufráxio. "Cruzámolas ao largo. Non teñen medo.
Berran: Trabajo!, Trabajo! Por
favor, non nos deteñan, vamos
para a Franza, para a ltália ,
non irnos quedar!" Tfranse ao
{Pasa á páxlna seguinte)

Non se lle poñen cancelas ao campo
Despoís da caida do muro de Berlín inícíase o periodo
de maior concentración e crecimento anual da
inmigración na história contemporánea continental. Só
na Comunidade Europea hai actualmente 8 millóns de
extranxeíros, o 2,3% do total. Cen millóns de persoas
víronse abrigadas a emigrar para subsistir, o 2% da
povoación mundial, segundo o último informe do
Fondo de Povoacíón das Nacións Unidas. O
crecemento povoacional aleman de 1991 e 1992
débese nas suas tres cuartas partes aos inmigrantes.
No ano 2.000 , só a povoación dos paises do norte de
Africa superará os 180 millóns de habitantes, dos

cales o 75% terá menos de 25 anos.
Para os governos ocídentais a libre entrada de
extranxeiros só poderia ser admitida se estas persoas
produciran máis gañáncia que perdas de benestar na
socíedade receptora. Anteriores ondas de emigrantes
taran, sen embargo, ben recebidas, sobretodo no período
de expansión dos anos sesenta: vários millóns de
españoís, italianos, pero tamén magrebíes, turcos e
orixináríos das ex-colónias, abasteceron a demanda de
man de obra das indústrias, nomeadamente en Alemaña
e Fráncia. Hoxendia, en cámbio, o Tratado de Maastricht

sítua a circulación de cídadáns de terceiros paises a
caron de temas como o control do narcotráfico, terrorismo
ou prostitución. Ao mesmo tempo, o terrorismo, e
progresivamente o narcotráfico, son eidos competencíais
da seguridade militar.
A fluctuación do mercado de traballo aconsella que as
fronteiras non esteñan pechadas, senón que señan
regulábeis. Cando se trata de frear o acceso recúrrese
aos retrasos de papeleo e, en última instáncia, á dureza
policial nos pontos quentes fronteirizos. Como sinala
Graciela Malgesíni, profesora de T eorias do
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Pablo Jelger Kalmiin
'Hai máis martas na fronteira USA-Mexico que no muro de Berlin'
Pablo Jelger é sindicalista, vive en San Diego (Califórnia).
Coñece moi ben esta parte da
fronteira entre os Estados
Unidos e Mexico. Pésie a ser
de orixe holandés, utiliza o
nome hispano de Pablo para
facerse entender mellar polos
inmigrantes.

(Ven da páxina anterior)

mar, dan os primeiros pasos en
solo europeu. A xente axúdaos,
lévaos a dedo, desinteresada.
"Somos andaluces, moitos de
nós vivemos en própria carne a
emigración".

Trescentos mortos
desde 1987
En 1992, oficialmente, 21 mortos en Marzo, 19 afogados en
Maio, 36 en Agosto. Trescentos
van censados desde 1987. Pero
a verdade non se saberá nunca.
Só se saben os nemes das vftimas cando hai sobreviventes. A
estimación é terríbel, cruzando
diferentes fontes debe haber
máis de 1.000 cadáveres .
"O problema non é afogar -dinlle en Marrocos a Maurice Lemoin~ é a marte lenta aqui. O
pai non ten un can , a familia é
numerosa. Se o que marcha dá
pasado , mellar. Se non , unha
boca menos que alimentar ... "
Marrocos é un muro. O mellar
valado para a emigración africana é o réxime de Hassan . Tras
un acorde asinado polos governos español e marroquina , en
Febreiro do ano pasado, e entrado en vigor , na prática, en
Outubro (clausurada xa a Exposición universal) , as pateras desaparecen dos portas do Norte
marroquina . Os traficantes de
droga, sócíos nas "axéncias de
viaxes" transmediterráneas, retiran fundos masivamente nos
bancos de Tetuán. A fronteira fica aparentemente controlada.
España oferece a Marrocos
un acorde bilateral para controlar a emigración estacional,
estabelecendo cuotas para as
actividades
temporeiras.
Igualmente procédese á "modernización das forzas de
control fronteirizo de Marrocos, a meio da formación e da

Médio millón de mexicanos
traballan xa neste tipo de empresas instaladas no seu país
por empresários norteamericanos. En Detroít xa houbo várias protestas por esta fuga
de empresas e está a ocurrir
noutras partes dos Estados
Unidos. En 46 dos seus 50
estados hai deficit orzamentário, en parte provocado por
esta razón. A outra causa
identificabel é a redución na
produción de armas. A General Motors cerrou 21 plantas e
despediu a 74 mil traballadores. "Os obreiros e empregados norteamericanos perderán
moitos dos seus priviléxios, as
universidades son máis caras,
hai menos profesores, non aumentan os salários e recortaron os servícios públicos nun
15%", sinala Jelger. Mesmo
unha parte da dereita está poñéndose en contra do Tratado
de libre comércio entre os Estados Unidos, México e Ganada e postula a toma de medidas protecionistas.

"O presidente dos Estados Unidos debería ser encausado,
igual que o foi Hoenecker, o
ex-presidente da Alemaña
Oriental", sinala Pablo Jelger.
"Neste momento estamos investigando a marte de 19 persoas víctimas dos disparos da
migra (policía de fronteiras) só
no periodo 1984-1989". As actuais Unidades de Intervención
de Delitos na Fronteira sustituiron hai alguns anos aos célebres Texas Rangers, carpo historicamente coñecido pala dureza empregada na guerra con
Mexico , cando este país foi
despoxado dos territórios que
hoxe pertencen á Unión.
Pero o certo é que nen un só
xefe da policía, migra, foi procesado. Por Tijuana, localidade mexicana fronteiriza , introdú cense cada dia uns 2 mil
hispanos, alguns procedentes
de máis ao Sul: O Salvador,
Guatemala , etc. Moitos son
detidos aos poucos metros de
penetrar en território estadounidense e ás veces volven a
intentar o paso no mesmo dia.
Os guias son os chamados
polleros , intermediários, de
nacionalidade mexicana, que
cobran un tanto por axudar a
pasar a fronteira . Como tradicionalmente sucede en todos
os pasos fronteirizos ilegais, o
inmigrante corre o perigo de
ser timado, ficar sen os seus
aforras e perdido en terra de
ninguén. Pero os polleros tamén corren o seu risco. En
pleno centro de San Diego, un
moderno edifício alberga o
cárcere destinado exclusivamente a eles.

O muro regulador
Un muro, corcado de arámios
e iluminado por vários potentes
focos, disuade aos inmigrantes , famílias enteiras que van
co pasto, de entrar nos Estados Unidos. Un furgon patrulla
permanentemente pala zona e
amaga con envestir aos máis
atrevidos. Con todo, a vixiáncia non é excesiva, como demostra o feíto de que por un
pequeno treito de alguns quilómetros logren colarse vários
cantos de persoas cada dia.

"Cando os empresários agrícolas necesitan trabailadores hai menos policia na
fronteira" sinala Pablo Jelger.
A. IGLESIAS

"A fronteira é como unha válvula", sinala Pablo. "Cando o governo dos Estados Unidos quere, o paso é doado. Cando
non, as condicións endurécense e enton pode haber mortos".
A explicación a este funcionamento radica en que "os inmigrantes son moi importantes
para a economía de aquí, fundamentalmente para a agricultura. Cando necesitan traballadores hai menos migra. A represión tamén é útil para que
conserven permanentemente o
medo á expulsión do país, así
evitase que se sindicalicen ou
que reivindiquen mellares condicións de traballo".
O famoso milagre da agricultura californiada está ben á vista.
Desde a estrada albíscanse as
ringleiras de braceiros hispanos, a maior parte dos cales
cruzaron ilegalmente a fronteira e poden seren devoltos en
calquera momento ao seu país. lsto é unha ameaza porque
en México un traballador cobra
4 ou 5 dólares por dia, mentres
que nos Estados Unidos recebe a mesma cantidade pero á

hora. Un traballador legal norteamericano cobra tres ou catre veces máis: entre 15 e 20
dólares á hora.
"lsto sempre foi asi", afirma Pablo Jelger. "Despois da Gran
Depresión do 29, os Estados
Unidos expulsaron a máis de
un millón de mexicanos, alguns
xa residentes no país. Nos
anos 50 e 60 entraron moitos
braceiros. Agora, coa crise, de
México prodúcese outro momento álxido. Ainda que os Estados Unidos non están para
recebir xente, por isa a situación pode voltarse conflitiva".

Inmigrantes van,
empresas veñen
A fronteira é, neste intre, o lugar dun tránsito paradóxico.
Ao tempo que os mexicanos
emigran ao norte, as empresas norteamericanas refúxianse no sul , na procura de baixos salários, criando ás maquilas, nome que ten a sua
orixe na palabra maquilladas,
é dicer non de todo legais.

Pero da banda mexicana as
causas non están mellar. Desde tempos da revolución había
no país propriedades comunitárias chamadas egidos. O artigo 27 da Constitución proibia a
sua venda, pero hai ano e médio este princípio foi reformado. Os egidas non poden competir coas empresas grandes e
comezan a ser vendidos. Suprimir este tipo de propriedades significa deixar a máis de
catre millóns de agricultores
mexicanos sen médio de sobrevivéncia. O traballo nas maquilas non dá para todos e previsibelmente isa fará aumentar
a presión sobre a fronteira. Mexico de feíto é xa un país importador de dous produtos tradicionais: millo e frijol. Produce
en cámbio brocoli, unha legume moi delicada.
"O presidente Salinas ere, opina Pablo Jelger, que Mexico
será axiña unha nova Corea,
pero eu penso que se vai parecer máis á República Dominicana ou a Puerto Rico. Alí
tamén hai empresas grandes,
pero son de fara e non deixan
apenas benefícios no país. En
México están pechando fábricas de tamaño médio que non
son competitivas coas estadounidenses. A última que cerrou daba traballo a dez mil
empregados. Alguns encentran de novo emprego nas maquilas, pero nunhas condicións !abarais moíto piores". +

(Pasa á paxina seguinte)

Desenvolvimento, "a ventaxa dos inmigrantes é que non
xeran custos sociais e tampouco teñen os dereitos dos
demais cidadáns, incluidos os sindicais. E isto non só
porque estañan dispostos a se conformar con pouco:
senón porque sobre deles pende a ameaza da
expulsión". Segundo o Director Xeral de Migracións do
Ministério de Traballo español, a existéncia de
desemprego entre a povoación nativa e a necesidade
de traballadores extranxeiros "non son tendéncias
contraditórias". A explicación é óbvia: os nativos non
están dispostos a aceitar determinados traballos e
remuneracións por baixo do salário mínimo. As
muchachas de servício son, a cada máis, extranxeiras.
O Estado español, pola sua situación xeográfica,
fronteiriza con Africa, e polo seu parentesco con
Latinoamérica, outro continente en crise, recebeu da
Comisión Europea, a función de país exclusa que abre e

pecha o paso de cidadáns extraeuropeos. Fillos de
emigrantes galegas receben así a inxustícia histórica de
ver como selles denega a posibilidade de retorno. A
regulación considerada perfecta é a que se establece
através de cuotas. O governo español opina que a cifra
óptima é a de 20 mil extranxeiros por ano. O governo
marroqui, pala sua parte, usa a ameza da emigración
masiva como arma de presión a prol dos seus produtos
agrícolas e pesqueiros.
Pero o problema non ven unicamente do Sul, senón
tamén do Leste. Un millón de persoas tratan de fuxir
neste intre da antiga lugoslávia en direción á CE e outro
millón agarda para abandonar os Balcáns.
Non hai cancelas, nen cerres defensivo-agresivos, nen
valados suficientemente altos, nen ameazas de
xenofóbia e racismo, que servan de estratéxia definitiva

aos paises máis desenvolvidos. Nen todo lles ha
chegar, senón mellara sustancialmente a distribución
da riqueza e os recursos, senón se frea o modo de vida
consumista e se non se favorece o desenrolo endóxeno
de cada país, no canto de chucharlle as riquezas baixo
a forma de intereses da débeda ou de establecer
límites á sua produción e dumping sobre os seus
produtos.
Ao final dos muros ideolóxicos -o de Corea é un dos
últimos, pero tamén o bloqueo a Cuba ou O· asédio a
Angola- quedan os muros económicos, a outra cara do
libre comércio que patrocina o FMI. Un bon exemplo é o
Tratado que unifica os mercados canadiano,
estadounidense e mexicano: circulan libremente as
mercadorias, pero non as persoas. +

ANOSA TERRA
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¡ Foi construida polo governo de Seul a iniciativa
! dos Estados Unidos
1

!

Sinais á beira da autoestrada de Tijuana a Los Ángeles indican o perigo de atropello de imigrantes ilegais.
A. IGLESIAS
(Ven da páxina anterior)

mellara de equipamento".
As relacións entre o rei e a Europa parecen mellorar singularmente. En Xaneiro do 92, o
Parlamento europeu rexeita
asinar un protocolo de cooperación financeira e técnica, en
virtude da "persisténcia da violación dos direitos humanos no
país". O 28 de Outubro, uns
dias despois do estabelecimento do control do fluxo de imigrantes clandestinos, o mesmo
Parlamento vota unha axuda
de 4€3 millóns de ECUs. Pouca
causa facia falta para mellorar
espectacularmente a situación
dos direitos humanos.
"Fannos falta fábricas, tecnoloxia, desenvolvimento. Pero para
ser o xendarme de Europa tendes que oferecernos, outra vez,
meios de represión. Está ben
que Europa feche as suas fron-

teiras. Eran a válvula do réxime .
Pero entón, se non cámbia nada, xa cho aviso: un dia, todo isto explota". Última declaración
dun marroquina que prefire
manter o anonimato.+

Marrocos é
un muro.
O mellor valado
para a emigración
africana é o réxime
de Hassan.

Unha muralla arreda ainda
a Corea do Norte de Corea do Sul
de Ano Novo
de 1990 que
era necesário
destruir a mural la e presentou novas
proposicións
de reunificación do país.
Kim 11 Sung
afirmou que a
viaxe entre
as duas zonas debe ser
libre e a apertura total.

"O muro de Berlín non só dividiu
a familiares e amigos, senón
que simbolizaba a guerra fria",
afirma lu Chang Un, representante da República Democrática
de Corea (Corea do Norte) en
Madrid. "Corea tamén foi divida
en dous, lembra Chang. A muralla, ao igual que o muro de
Berlín, dá á nasa nación unha
vergoña indecibel como símbolo
da división nacional e o enfrentamento Leste-Oeste".
A fins da década dos setenta
Corea do Sul, por indicación
dos Estados Unidos, comezou
a construción do muro de 240
quilómetros que afasta o norte
do sul. A altura da muralla é de
entre 5 e 8 metros, o seu ancho na parte baixa oscila entre
os 10 e os 19 metros e na alta
entre os 3 e os 7. Por enriba
do muro corren constantemente camións, carros blindados e
tanques de novo tipo. Tamén
hai armas pesadas instaladas
nos fortins de fogo apontando
á parte norte de Corea.

Corea do Norte
pede a demolición
A península coreana foi dividida a raiz da sua liberación dos
xaponeses, o 15 de Agosto de
1945, coa Liña de Demarca-

Grupo de expertos internacionais inspeccionan o muro.

ción Militar. No pasado a LDM
era só unha liña para dividir o
Norte e o Sul, pero na actualidade o formigon armado, presidido por espiños e bocachas
de fusil , sinala a liña fronteiriza.
A barreira, ideada polos Estados Unidos, pretende manter
indefinidamente a división do
país en duas partes. Un síntoma da guerra fria que xa non
existe. Con todo, son os mandarários do Norte os que máis
teñen insistido na necesidade
de derrubar este baluarte. O 9
de Novembro de 1989 caeu o
muro de Berlín. O presidente
de Corea do Norte, Kim 11
Sung, sinalou na sua mensaxe
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Oitocentas mil toneladas de
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parte do mundo.•

1
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ANOSA TERRA

PAGO DOMICILIADO.

Recentemente autoridades de vários paises demandaron ao governo de Corea
do Sul a demolición da muralla e lembraron a contradición
de que o governo de Seul
aplaudise a caída do muro de
Berlin, mentres manten o seu
próprio. Outras fontes sinalan
que o povo coreano non necesita semellante "barreira antitanque" e que o que anceia é
a apertura total entre o Norte
e o Sul.

---------------------------------------------------------------------------~
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CONFLITO NA DEPUTACIÓN DE LUGO

O PSOE opina que pode responder "á vida interna dos populares"

Cacharro sanciona a dous altos funcionários
ligados ao PP
• FRANCISCO ARRIZADO /LUGO

Dous altos funcionários
do Instituto Lucense de
Desenvolvimento
(INLUDES) ligados ao
PP foron sancionados
por Cacharro Pardo no
que se interpreta como
unha loita dentro do PP
lugués, sendo, ademáis,
a primeira vez que
recorren a sanción,
recurso que foi admitido
a trámite polo Tribunal
Superior de Xustiza de
Galiza. O deputado do
PSOE António Gato
afirma que os
"expedientes responden
a claras motivacións
políticas'.
Os mentideiros lugueses alporizáronse ao coñecerse que Cacharro Pardo non só expedientara a cinco funcionários dependentes da Deputación, alguns
deles ligados ao PP, senón que
estos recorresen as sancións.
Nos ambientes pol íticos de Lugo
interprétase como unha contestación interna ao Presidente da
Deputación , Cacharro Pardo,
pois até agora o Pazo da Deputación sempre fora un remanso
de paz, cando menos de porta a
fóra. Tamén nestes días coñecéronse as reclamacións de Consuelo Ferreiro, Sara Diaz e Rexina Casavella ante o TXSG, por
siléncio do organismo provincial
ao escrito apresentado en Xaneiro do 1986 sobre petición de
recoñecimento de servícios na
institución.

dente da Xunta foi practicamente expulsado de Lugo por Cacharro Pardo, ao tentar impor na
lista eleitoral luguesa ao finado
António Rosón.
Outro dos recorrentes, Rosando
Figueroa Dorrego é xenro de
Aniceto Codesal , outrora senador. O seu irmán, Pablo Figueroa, foi nomeado hai algunhas
semanas Secretário Xeral Técnico da Consellaria da Presidéncia. Está tamén emparentado
políticamente co ex alcalde lugués Vicente Quiroga. Rosando
Figueroa foi director do INLUDE. O seu expediente , despois
de ser cesado no pasto, xunto
co de Daniel López , Xosé Manuel López, Luis González e
Maria do Mar Campos , foi por
"incumpri mento de horário e
puntualidade, desinterese nos
traballos encomendados ou non
realización". Perderon o complemento de productividade segundo decreto da presidéncia provincial.
Rosendo Figueroa, Luis González e Maria do Mar Campos, recorren as sancións, admitindo a
trámtie o recurso do Tribunal

Superior de Xustiza de Galiza.
O que resulta estrano é que estiveran nesta situación desde
1988 até 1991 e que sexa agora
cando se produce dito recurso,
ou polo menos asi o cree a oposición ao home forte do PP en
Lugo, Cacharro Pardo. Os recursos admitidos son sobre "recuperación do pasto de traballo
e diferéncias retributivas", asi
como outros demandando a
rectificación da relación, clasificación e catalogación de postas
de traballo para 1992 e contra a
resolución de "dedución de haberes, por auséncias en horas
de traballo, sen xustificación
nengunha".

recurso é que nos devolvan ao
naso pasto de traballo. Aquí non
pintamos nada".
Semellan ser funcionários sen
función. Xa no Catálogo de
Pastos de hai un ano, cun total
de 556 empregados, aparecía
"Personal funcionarial 372 (Deputación), máis tres funcionários no INLUDES". No Catálogo
do INLUDES, aparecían un total de 59 traballadores, máis 3
na Deputación. Unha ubicación
que semella un pouco rocambolesca.
O Xefe de Persoal da Deputación , Pedro Luaces (hoxe un
dos colaboradores máis directos
de Cacharro e a fins dos anos
setenta un dos lideres do nacionalismo) afirmou que non podía
informar deste contencioso "porque non depende de min. Estes
traballadores non son personal
de Deputación , son do INLUDES. Serian persoal provincial
no caso de desaparecer este organismo. Nese caso a Deputación faríase cargo deles. Teñen
despacho no Pazo Provincial,
pero vinculación xurídica ao INLUDES".

A opinión
dos funcionários
Os tres funcionários afectados e
que viran admitidos os seus recursos non queren opinar. "Non
ten senso polemizar porque o
recurso xa está na vía contenciosa. Pode ser perxudicial para
nós. Trátase de temas funcionaríais, laborais. Estamos, fisicamente, desplazados do INLUNDE e téñennos aqui na Deputación . En parte a base do naso

García Diez ao final, ainda que
afirmou "tocar de ouvidas", foi
claro ao afirmar que "a unhas
persoas que se ausentan do
pasto de traballo sete horas diári as durante os meses en que
os contolaron, non merecían
que lles descanten os pluses de
productividade, senón un expedente en toda regla. Hai que
chegar até o final e será a Xustiza quen decida".+

r------------------------------------------------,
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O INLUDES,
•
un organismo
para o desenvolvimento
provincial

Antonio Gato, deputado do
PSOE , afirma que "con estes
funcionários cométense lixeirezas e adoitanse decisións moi
feblemente argumentadas xurídicamente que amosan un
claro -escuro na actuación de
Cacharro Pardo. Algunhas delas teñen claras motivacións
políticas, que puderan responder á vida interna do próprio
PP".
Un dos expedientados é precisamente Xosé Manuel López,
que foi secretário de organización do Partido Popular en Lugo, sendo cuñado do deputado
Alvarez Paredes. Este último foi
brazo direito de Cacharro neutros tempos, e tivo un forte enfrontamento persoal con Barreiro Rivas cando o ex-vicepresi-

García Diez, adxunto ao Xefe
de Servícios do INLUDES afirma que el é máis sofridor que
os próprios afectados e que estes traslados "non teñen relación directa ou indirecta coa
política, como alguns queren
facer ver. Tampouco me beneficiei persoalmente deste traslado, ainda que realizo funcións
de rango superior, próprias da
xeréncia, sigo cobrando o mesmo". Afirmou tamén descoñecer o expediente , por estar sub
iúdice. Mesmo asi afirmou que
"é un tema totalmente persoal,
con nome a apelidos", pero tamén recoñeceu que "secadra
noutras circunstáncias estes recursos e expedientes non se
terian dado".

~
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A orixe do actual Instituto Lucense de Desenvolvimento,
INLUDES, poderíamola atopar
no Instituto de Desenrolo Provincial que pertencia á Deputación Provincial de Lugo. O
seu cometido fundamental era
levar os temas das subvencións á Gran Area de Expansión Industrial de Galiza. O actual INLUDES criouse en 1985
por un acordo do Pleno da Deputación, dotándoo de persanalidade xurídica própria. Ten
asi , estatutos, consello reitor e
comisión executiva independente da Deputación, ainda
que tanto o Presidente como o
Secretário da corporación provincial, ocupan, como membros natos, o mesmo pasto no
INLUDES.

~

1 A nível económico tamén se
, ~ : nutre case exclusivamente
. a: 1 do diñeiro que lle transfire a
~ l própria Deputación. En 1992
L._~---__¡¡~----=~:.__=:..__c::: ~s:.__.__:___¡x : o orzamento foi de 892 miCacharroPardomanténcontroladaamilitánciadoPPlugués,mesmofrenteásten: llóns de pesetas, sendo o
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tativas de Fraga lribarne de socavar o seu poder.
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deste ano moi semellante ,
pero ainda non están ratificados polo Pleno da Deputación, que é, en última instáncia quen decide.
Desde o INLUDES réxense os
Talleres de Artesania da Deputación, a Escola Taller e tado o alumnado, ainda que se
trate de contratoseventuais.
Tamén dependen deste organismo a Granxa Provincial de
Castro de Rei e máis as oficinas administrativas próprias.
O personal adscrito é de 59
persoas. A este número haberia que sumarlle os contratados laborais, como monitores,
e alumnado. Nos últimos tempos houbo numerosos enfrontamentos sobre todo na Escola-Taller, estando polo médio o
seu ex director Froilán Pallín,
outro ex nacionalista, cargo
destacado da UGT local que
colabora direitamente con Pedro Luaces e Cacharro
Pardo.+
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•A concentración
parcelária
responsábel da
destrución da
Lagoa de Antela
Os fundos estruturais da CE
pagaron as concentracións
parcelárias na Lagoa de Antela,
na Límia, o cal está a prexudicar
seriamente a este espazo
natural. O Parlamento europeu,
a instáncias da Asemblea de
Grupos Ecoloxistas e
Naturalistas da Galiza, ven de
recoñecer este problema, e vai
solicitar da Comisión das
Comunidades Europeas que
cesen estas actividades, xa que
a CE ditara unha resolución
conforme a que se proíbe o
pagamento con cartas da
própria Comunidade proxectos
que atenten contra da natureza.
Por outra banda, na Veiga de
Porqueira, no espazo da Veiga
de Ponteliñares, unhas obras
de explanación están a
producir graves danos ás aves
que crian na zona. A presión
ecoloxista está obrigando ás
autoridades a tomar medidas
correctoras que ainda non
deron resultados .+

•Mínima condena
a Duarte Crestar
O xulgado do penal número un
de Ourense ven de fallar a
senténcia polo xuízo celebrado
recentemente contra Duarte
Crestar, que estaba acusado
dun delito de negativa ao
cumprimento do servizo militar.
A senténcia condena ao
insubmiso galega a unha pena
de un mes e un dia de arresto
maior, ao aplicar a circunstáncia
atenuante analóxica moi
cualificada de obrar por motivos
morais, de índole altruista.
Esta é a máis baixa senténcia
condenatória contra un
insubmiso galego, e a segunda
menor no Estado español, e
segundo os colectivos pacifistas
supón lexitimar de feíto a
insubmisión no seo da
sociedade.+

• Soares contra
Maastricht e o
ataque de USA
a Iraq
O presidente da República
portuguesa, Mário Soares,
manifestou na Rádio Nacional
de España que a CE non ten
lexitimidade para afrontar, do
xeito que o está a facer, a crise
económica que padece. Para
Soares para tomar medidas
contra a crise haberia que
modificar nos obxectivos do
Tratado da Unión Económica
que foron trazados en
Maastricht. Neste sentido, o
presidente portugués
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perguntouse se é de recibo
pedirlle aos cidadáns un estarzo
para cumprir os obxectivos
propostos.
Por outra banda, Soares
mostrouse moi crítico co ataque
aéreo lanzado polos Estados
Unidos contra o Iraq, e
asegurou que Bill Clinton tiña
que ter consultado a
oportunidade da acción aos
seus aliados.+

• Centristas de
Galiza e PP
rompen en
Padrenda
O alcalde de Padrenda, e antigo
integrante de Centristas da
Galiza, Manuel Pérez Pereira,
ven de fichar a un edil do PSOE
para evitar ser substituido polo
cabeza de lista do PP, tal e
como figuraba no acordo entre
ambas formacións, CdeG e PP,
que incluía o reparto da alcaldía
entre ambos dirixentes. A
rotación tiña que facerse nestes
dias, cando se cumpren dous
anos das eleicións municipais.
Ademais, o actual alcalde,
Manuel Pérez, cesou ao seu

• Aristide recuperará
o poder en Haiti

As repetidas protestas
formuladas polos viciños de
Doniños pala presenza dun
polígono de tiro da Armada
non abondaron para evitar
un novo acidente na zona,
cando na mañá do Martes 6
un proxectil perdido feria a
un mariñeiro que navigaba a
bordo dun pesqueiro á altura
do polígono de tiro.

O deposto presidente de Haiti, o salesiano marxista Jean Bertrand Aristide ,
regresará o próximo 30 de Outubro ao
seu país para liderar o reestabecimento da democrácia, interrompida tras un
golpe de Estado hai dous anos. A volta
de Aristide foi posíbel grácias a un
acorde asinado entre este e o xefe das
Forzas Armadas, Raul Cedrás, o pasado Sábado en Nova lorque. A presión
internacional, e as sancións económicas, que se manterán até a volta de
Aristide, facilitaron este acorde auspiciado pola ONU.

A bala que alcanzou ao
mariñeiro Daniel Magariños
estivo a piques de rematar
coa sua vida Até o momento
as autoridades militares, non
foron quen de aclarar en que
circunstáncias se produciu o
disparo.
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•O campo de tiro
de Doniños segue
a colleitar vítimas

--

futuro substituto, Claudino
Alonso, do PP, do seu cargo de
primeiro tenante de alcalde.
No Concello de Padrenda tiña
cinco concelleiros do PSOE,
tres de Centristas e outros tres
do PP, e o trasvase do
integrante do PSOE, Xoán
Eládio González Alvarez, a
quen Pérez Pereira deu labores
de governo, supón un troco na
correlación de forzas, cuxo
alcance está por determinar.+

•A oposición a
Continente cria
divisións no PP
de Vigo
Tres concelleiros do PP vigués
ameazaron con abandoar o
grupo municipal aoque
pertencen e pasarse ao mixto
ao ser opostos á decisión do PP
en contra da instalación dun
Continente no bairro do Troncal.
Tras a negativa do Concello,
expresada nun pleno
recentemente, Continente xa
anunciou que modificará o
proxecto de instalación para
solicitar novamente a licéncia. +

O tránsito de numerosos
pesqueiros agrava o risco e
en repetidas ocasións ten
habido feridos por impacto
de proxectís, polo que os
viciños solicitaron o peche
do campo de tiro. O BNG de
Ferrol apresentara hai un
ano unha moción en
términos semellantes ,
atopando o apoio do resto
dos grupos municipais. •

• Gali:za pede
protección para o
peixe
Unha delegación do
Parlamento e da
Xunta visitou
Bruxelas para solicitar
das autoridades
pesqueiras da CE
unha vixianza das
importacións de peixe
que impidan a
invasión de peixe
foráneo . Contado, a
CE está por facilitar
as importacións
procedentes de
América Latina, en
cumprimento dos
acordos do GATT,
mais preténdese
obrigar á
homologación nos
envases.

Tras a volta do lexítimo presidente ,
Haiti terá que celebrar unhas eleicións
lexislativas, das que sairá un novo primeiro ministro . O exército manterase
á marxe e estará sometido ao poder
civil.+

• Rocard liderará
a reformulación
do PS francés
O proxecto renovador e centrista social de Michael Rocard acadou os parabéns dos socialistas franceses , que
nos seus Estados Xerais, rematados o
Domingo 4 en Lyon , elixiron ao líder
menos ortodoxo do PS para levar
adiante unha reformulación do seu
partido e da esquerda en xeral.

A refundac1on
da
esquerda ,
bosquexada por Rocard xusto
antes das
lexislati vas que
apartaron
ao PS do
executivo,
fóra contestad a
desde as
do
ti las
seu partido ; pero a
Por outra parte, e
magnitude
frente á
da derrota
discriminación
Mlchel Rocard.
eleitoral
pesqueira da Galiza,
aconseque non pode acceder aos
llou un novo programa que só Rocard
mercados comunitários nas
avanzaba . Con este cámbio , o PS
mesmas condicións que dez
quer emprender o camiño de volta ao
dos doce Estados membros,
Elíseo.+
solicitouse o fin das
condicións especiais e do
periodo de moratória. Porén,
existen poucas posibilidades
de que as peticións da
Galiza sexan atendidas ao
carecer o noso país de
capacidade negociadora.•

•Arrancan eucaliptos en Soutelo de Montes
Uns descoñecidos arrincaron 20.000 eucaliptos nos montes comunais de Portela de Lamas, en
Soutelo de Montes. A autoría do feito foi reivindicada anonimamente por Monte Limpo. Unha cheade plantóns de eucalipto,
que en número de 50 .000
foran plantadas unha semana antes, apareceron
ciscadas no Alto do Paraño, no Carballiño e en Soutelo de Montes. Nos mesmos lugares apareceron
unhas octavillas que dician.
"Unha Terra de Montes liberada, eucaliptos fóra". A
acción é a primeira masiva
de eliminación de eucaliptos que se produce no naso
país. En Asturias é ben coñecida esta actividade que
conseguiu paralisar o fervor
eucalipteiro das papeleras.
Na foto a pancarta que deixaron no monte os activistas de Monte Limpo+

•Os laboristas do
Ulster pola
independéncia
Un plano redactado polos laboristas de
Irlanda do Norte contempla a independéncia para esta rexión irlandesa, na
actualidade en mans do Reino Unido.
O plano laborista levaria consigo a
criazón dun Estado independente cun
governo mixto compartido entre London e Dublin, ainda que os representantes británicos superarian en un aos
irlandeses. Por outra banda, a aceitación deste plano por parte de Eire conlevaria a renúncia á reclamación da
soberania política sobre o Ulster.
Mália que o plano élles favorábel, as
autoridades británicas apresuráronse a
descalificar o documento e a esixir ao
Partido Laborista unha explicación sobre o comportamento dos seus homólogos do Ulster. +

GALIZA-E M NDO
25 DE XULLO
EU-UG e APU tamén celebrarán a data

O BNG chama a unha manifestación aberta
no Dia da Pátria
•A. EIRÉ

matar na Praza da Quintana. A
meiodia comezará xa unha tradicional festa na Carballeira de
San Lourenzo_ A esta celebración están convidadas as organizacións sindicais, tanto agrárias
como operárias nacionalistas, organizacións culturais, ecoloxistas, etc., asi como partidos políticos estranxeiros, entre eles EA,
ERC, o Partido Comunista Portugués, a OLP e demais grupos
que estiveron presentes na última Asamblea do BNG. As navidades serán os partidos que participaron o mes pasado en Copenhague nunhas xornadas contra o Tratado de Maastricht.

O Bloque Nacionalista
Galega realizou un
chamamento a todas as
forzas nacionalistas
(políticas, sindicais,
ecoloxistas, culturais) e a
toda a povoación galega
en xeral, para que este
Día da Pátria-93
participen na tradicional
manifestación que se vai
celebrar en Compostela.
Esquerda Unida e
Unidade Galega tamén
celebrarán a data
conxuntamente, asi como
a APU quen convoca a
outra manifestación. As
Xuventudes Socialistas
adoptan, por primeira vez,
a denominación Día da
Pátria Galega.
O Día da Pátria-93, ten este ano
un carácter especial, non só por
coincidir despois de 11 anos en
Domingo, nen porque este Ano
santo é o dos fas tos do Xacobeo-93, senón pola crise na que
está imerso o tecido produtivo
galega. Asi o considera o BNG
que quer un 25 de Xullo de carácter reivindicativo e escolleu o
lema "Cada día máís... "
Para logar esa participación reivindicativa o BNG fixo un chamamento á sociedade galega e,
en particular ás demais forzas
nacionalistas, xa sexan políticas, síndicais ou organizacións
sectoriais para que se sumen á
celebración, "abrindo a manifestación a cantos grupos o desexen que podarán participar co
seu próprio cortexo", en palabras da sua portavoz Encarna
Otero. Otero considera que se
en anteriores anos houbo xa organizacións que se uniron á celebración do BNG , "nesta ocasión, máis que nunca, teñen as
portas abertas para que o fagan, para que sexa a manifestación de todos os nacionalistas
cun claro contido reivindicativo
e nacional". Neste sentido avoceira nacionalista abondoufirmou que "verían con agrado
que as Xuventudes Socialistas
se sumasen a esta manifestación", valorando moi positivamente que asumisen a denominación de Dia da Pátria, o que
demostra, segundo ela, que

EU e UG decidirán
esta semana

ANXO IGLESIAS

¡---------------------------------------------------------------------------,
O recurso de Beiras ante o Constitucional
pocleria invalidar a reforma do Regulamento
1

1
1

O recurso de amparo apresentado polo BNG ante o Tribunal
Constitucional pode levar consigo, de admitirse a trámite, a
1 nulidade de todos os actos parlamentários realizados pola Cámara autonómica galega desde
o 17 de Xuño, data na que foi
suspendido por un mes o deputado nacionalista. Entre estes
trámites nulos estaria a própria
reforma do Regulamento pro' pugnada polo PP, asi como a
eleición dos senadores en representación da comunidade
autónoma.

coartados, primeiramente ao
non deixar participar ao deputado do BNG nas decisións da
cámara e, lago, ao discriminalo
pois na sesión na que foi expulsado vários deputados sobardaron amplamente o tempo
concedido, mentres que Beiras
foi expulsado por sobrepasar os
minutos regulamentários, o que
para o recorrente racharía o
princípio de igualdade _ No recurso tamén se considera que
se vulneraron os princípios de
liberdade de expresión e de liberdade ideolóxica.

O recurso de amparo, realizado
polo avogado Xosé Manuel Alvarez, baséase principalmente
na vulneración do artigo 23 da
Constitución que fixa o direito
da "condición de igualdade" para os cargos públicos e de manterse no seu posto sen pertu rbacións. Estes direitos serian

O BNG pretende que o Constitucional suspenda cautelarmente a sanción, ainda que o recurso pode que non sexa admitido
a trámite até dentro dun mes,
polo que o período de suspensión teria finiquitado. Ainda asi,
en meios xurídicos considérase
que o Tribunal Constitucional

aproveitará a ocasión para sentar xurisprudéncia sobre os
conflitos parlamentários.
Este recurso semente é de amparo, por considerar que se
violaron as normas constitucion ai s mínimas, non entrando
neutros aspectos como as decisións da Presidéncia da Cámara de non aceitar os recursos e outros procederes que a
oposición considera anómalos.
Dentro da desputa PP-oposición pela reforma do regulamento, o grupo de Fraga lribarne está a optar por aceitar pequenas emendas da oposición,
que non cámbian a reforma no
substancial, para non gastar o
tempo en discutilas e poder asi
dar por concluído o trámite e
poder celebrar o pleno da aprobación do regulamento no mes
de Xullo.+

----------~----------------------------------------------------------------~
"pésie ás trabas oficiais esta denominación está plenamente
asumida pola povoación".
O BNG agarda que "ante a situación económica e política
que vive a nosa nación, máis

Director: Alfonso Eirá López
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Ainda que xa se veñen realizando actos por toda Galiza, o momentoprincipal da celebración da
frente nacionalista será a manifestación que partirá, como ven
ocorrendo desde hai 15 anos, da
Alameda compostelana, para re-
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que nunca se sumarán á nosa
convocatória todas aquelas xentes que pretenden que as causas cámbien". Quer o BNG ''tirarlle á data calquer tinte eleitoral e facela reivindicativa por si
mesma".

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Unidade Galega e Esquerda
Unida celebrarán este 25 de
Xullo conxuntamente, e xa EU,
despois de moitos anos sen estar presente nas ruas nesta data, convocara o ano pasado
conxuntamente ca PSG-EG e
PG. Esta unidade de acción foille confirmada a A Nosa Terra
polo voceiro de Unidade Galega, Carlos Vázquez, quen manifestou que os demais pormenores como o lema e xeito de celebralo serán discutidos o próximo
día 9 de Xullo.
Pala sua banda a Assembleia
do Povo Unido (APU) convoca
unha manifestación en Compostela o 25 de Xullo sob o lema
Porque Galiza non é Espanha:
lndependéncia! Na sua celebración tamén estará presente a
petición de amnistía para os
presos independentistas e o seu
translado á Galiza.
A Federación de Sociedades
Galegas na Suíza tamén celebrará o Día da Pátria "consagrado pala tradición e polo amor de
moitos milleiros de galegas", din
nun escrito, no que afirman que
intentar fixar outra data para esta celebración "resulta un atentado, pero os caciques son verdadeiros mestres niso de disfarzar, de disgregar, de ocultar o
camiño verdadeiro, para ir a
nengunha parte ... Arrepia pensar a que Galiza ten máis de millón e médio de emigrantes".
Neste 25 de Xullo o Concello de
Camariñas, governado polo PP,
tixo un chamamento a celebrar
o Dia da Hispanidade, para o
que puxo en marcha numerosos
actos nesta vila. +
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pACTOS DE GOVERNO

A fi1an invisíbel
Unha notícia difundida pola AxÉNCIA GALEGA DE NoncIAS o
pasado Sábado 3, e publicada o Domingo, alerta sobre un plano
do BNG para facerse con máis espazo político. A tentativa
aproveitaria a coxuntura política actual: "O eco que poda
espertar ese foco de tensión foi aproveitado claramente xa polo
BNG, experimentado en fabricar herois e mística de liderazgo. E
se o PSOE non esparta do seu nirvana galaico de contado, será
Beiras quen trate de colleitar os votos de rexeitamento a Fraga
e o radicalismo da demagóxia esquerdista, axudado
involuntariamente tamén por alguns despropósitos do PP".

A Confederación Española
de Organizacións
Empresariais (CEOE) non
quer que no posíbel pacto a
tres bandas, sindicatos,
patronal e Governo, entren
"competéncias que son
responsabilidade deste", mentres
que os sindicatos demandan un
acorde global. A patronal semella
confiar en que despois do acorde
de apoio acadado por Felipe
González con CiU e PNV é mellor
que sexa o Executivo quen
deseñe a política económica
a que esta entre nunha
negociación na que
estexan polo meio os
sindicatos.

"O que os observadores están detectando é a fina estratéxia de
acoso que sigue o Bloque e máis de un pergúntase se detrás
dela non haberá ilustres conselleiros expertos do marketing
político e comunicacional. Os sectores máis abertzais do BNG,
sobre todo os duros da UPG, non ocultan que a sua estratéxia
deberia ser máis crítica tanto co partido que governa a Xunta
como co PSOE e con Camilo Nogueira, a quen asaeteaban
especialmente polo seu desmarque da polémica de Beiras no
Parlamento. Entre os nacionalistas tamén hai tensión e
naval/azos, e ben grandes por certo". O texto non indica que
man invisíbel move os fios.

Outra man algo máis visíbel
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Pretenden restrinxir o pacto social a só alguns aspectos laborais

A CEOE confia en que o novo
Governo faga unha política
prox1ma aos seus intereses
~

.

•A. EIRÉ

Todo semella indicar que se camiña cara un pacto social. Despois da entrevista mantida polo
candidato a Presidente do Governo, Felipe González, cos sindicatos UGT, CCOO e a patronal CEOE, as dificuldades quedaron agachadas para que comecen as conversas. O marco
que ficticiamente se puña como
linde das distintas posicións, a
Lei de Folga, non será obstáculo para que as conversas se realicen. As declaracións realizadas polos distintos líderes, tanto
da patronal como dos sindicatos, despois da entrevista na
Moncloa, son xa unha toma de
postura nas negociacións.
Asi, as reservas ºque semellan
ter os representantes sindicais
parece que van máis dirixidas a
calmar a sectores contrários ao
pacto dos seus próprios sindicatos que a cuestionar o posíbel
acordo, ainda que esta mesma
presión sindical, pois .o pacto
non é demandado polas suas
bases, é a única razón que pode
frustrar o pacto final. A Leí de
Folga, xa pactada e aprobada,
só falta a sanción polo Congreso, funcionou agora comó un fumeiro que envolvese as verdadeiras intencións de cada quen:
González aceita levar a cabo o
compromiso (non podia ser doutro xeito ao comezar unhas conversas) e José Maria Cuevas, o
representante da patronal, afirma que apañe o Governo, que
para eles nestes momentos non
é un feíto fundamental. Un
membro da corrente crítica do
PSOE comentaba que posibelmente González pretenda chegar ao pacto social antes de tramitar a lei e, logo, como xa oco-

.

presión da prensa "na que asenten o seu poder sindical, cada
día máis mermado en afiliación",
e a outras dádivas que poden
As organizacións sindicais fixan
entrar pola porta de atrás na nea sua postura demandando un
gociación, como poden ser a
pacto político, no que estaría somodificación da leí eleitoral sinbre a mesa sobretodo a política
económica. Aqui a contrarréplidical, a formación e outras asigca non a teñen no candidato a
nacións presupostárias a CCOO
presidente, senón na própria pae UGT que son as que lle permiten ter a sua posición dominante
tronal que, desta volta, demanactualmente. Por se fose pouco,
da que nos pactos "non se incluan matérias que son respono pacto asinado en ltália, a onde
sabilidade do Governo". A patromiraron sempre os sindicatos
españois, así como os acordos
nal saiu confiada na política
na Franza e. o próximo a asinar
económica que vai realizar Gonen Portugal, semellan empuxar
zález, despois de entrevistarse
con este na Moncloa, e de estar
tamén a un acordo social no Esen permanente contacto co PNV
tado español. "Acorde que iría
en prexuízo dos traballadores
e CiU. Descartado o contrapeso
con menos salários para manter
que poderia supor IU, Cuevas
o status actual das clases méquer sacarlle calquer protagodias acomodadas", segundo un
nismo político que pudesen ter
dos líderes da corrente de esos sindicatos, sendo claro ao
querdas dentro de CCOO, que
afirmar que nen el nen Redondo, nen Gutiérrez se apresentaacusa ás direccións de UGT e
do seu próprio sindicato "de non
ran ás eleicións. Cuevas presiona así ao Executivo e aos sindiconfiar na capacidade m_
obilizacatos, aos que pretende, en padora das bases, como o demoslabras dun sindicalista, "amoletra que desde hai moito tempo
cer antes .das negociacións".
nunca falan de mobilización. As
. que se están a realizar fanse en
Pero as presións non lle veñen
contra das direccións das próaos sindicatos só por parte da
prias centrais, tomando protagopatronal e do Governo. Desde a
nismo outros grupos".
maioria dos meios de comunicación estase criando un auténAs: correntes sindicais contrárias
tico clima onde o pacto é ineviaos pactos, que tratan de organitábel. "Seria,· claro está, un paczarse, sobretodo en CCOO, reto versión Governo, no que se
cordan como cando se propuxeron os pactos en 1991 os dirixennegociasen parches: mercado
de traballo, mobilidade xeográfites sindicais recordaron que "de
ca e funcional, salários, pero
todos os pactos sindicais que se
non u.nha reforma global do
asinaron desde a Transición, inmercado de traballo que no seu
cluídos os sectoriais, nengun
conxunto si poderia ser boa
cumpriu o seu obxectivo". Poñen
para os traballadores".
como exemplo o da reconversión
naval e pergúntanse se agora se
Pero- desde o sindicatos naciovan cumprir os pactos. E por que
nalistas témase que as cúpulas
pactar agora cun Governo máis
de UGT e CCOO sucumban á
escorado á direita. •
rreu neutras ocasións, "darlles a
cambiada aos sindicatos".

Mais non é a do BNG a única escura operación política que os
meios de comunicación están empeñados en descobrir. Nesta
ocasión, o desenmascarador foi o FARO DE VIGO, que o pasado
Domingo 4 anunciaba en primeira páxina, con titular de tres
liñas a duas columnas, a existéncia dun "dossier que advirte do
«perigo» da volta de Barreiro á política". O periódico do Sur do
país non identifica ás fontes que elaboraron o informe, pero
situounas no campo do PP. lso si , sinala unha série de nomes
(David Cheda, Lois Caeiro, Xosé Mejuto, Fernando Garrido
Valenzuela e Xabier Suárez Vence) como persoas implicadas
na trama.
En páxinas interiores o diário desvela como Barreiro e os seus
montaron un lobby cun obxectivo que "non é outro que a volta
de XLB ao poder". No mesmo artigo recórdase que Barrerio ten
direito a volver a política en 1997, cando remata a inhabilitación
para o exercício de cargos públicos.

Estranxeiros secuestrados
pola UNITA
"A UNITA amea9a exercer a~óes de represália sobre os
portuguses que ainda se encontram no Huambo [Angola] se
algum dos 115 refugiados que regressam esta manhá a
Portugal denunciar qualquer episódio ou situa9áo que nao
agrade ao movimento de Jonas Savimbi ". O semanário
portugués ExPREsso informa no número do 26 de Xuño a
operación que para lavar a cara está a desenvolver a guerrilla
direitista UNITA, e que consiste en liberar a un grupo de
estranxeiros que ten no seu poder. Entre os estranxeiros
secuestrados hai vários cidadáns do Estado español.
"Náo se esque9am de que deixam familiares no Huambo e de
que o bra90 da UNITA é muito longo, amea9ou o oficial do
movimento", faise eco do semanário.

Unha aventura temerária
Unha aventura temerária é o titular do comentário editorial que
no número do 4 de Xullo publica o semanário THE GuARDIAN
WEEKLY e que dedica ao ataque norte-americano a Iraq.
"Poderian ser respeitados [os norte-americanos] sen usar man
dura?", pergúntase o semanário: "A reación ao ataque revela o
desconcerto
de moitos
dos seus
aHados e a
completa
oposición do
Mundo
árabe".

"A ignoráncia
ocidental
cara a
humillación
do governo
musulmán en
Bósnia
provocou a sua [dos musulmáns] crítica afiada. Este contraste
foi sinalado polos amigos de Washington na rexión, Turquía e
Exipto", recorda o semanário, quemáis adiante di: "O direito á
lexítima defensa non pode facer posíbel a x.ustificación dunha
acción agresiva para vengar un acto de atentado (pero non
realizado) tres meses antes".•
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AGRO ECOMERCIALIZACIÓN
A Festa da Carne e a Festa do Salmón,
dous modelos apostas de celebración gastronómica

O salmón era noruego
a Fred Morrison Band que acompañará o asado das becerras que
exixirán polo menos 12 horas para estaren no seu ponto. O Domingo os grupos Abrente (O Foxo - A Estrada) e Semente Nova
(Moaña) acompañarán o xantar a
base da Terneira asada inteira co
coiro, queixo da Estrada con mel,
e viño de O.O. Valdeorras.

Este ano
celebrouse a XX
edición da Festa do
Salmón na Estrada, e
o vindeiro 17 e 18
levarase a cabo a
Festa da Carne. Estas
duas celebracións de
carácter
gastronómico, pero de
sentido ben diferente,
ilustran o debate
sobre a exaltación dos
produtos galegas, nun
momento de invasión
dos mercados e de
colonización dos
hábitos alimentícios.

Este programa de actividades
contrasta con outra celebración
que ten lugar no mesmo Concello e que cumpre este ano a sua
edición número 20.

Salmón importado
O menu da Festa do Salmón
baséase no consumo deste peixe inexistente na Comarca, e
que ten proibida a sua comercialización; polo que se importa

O salmón da
comarca
extinguiuse a
causa da
contaminación

• X.C. GARRIDO

A promoción dos produtos galegos non sempre encontra o respaldo oficial.

O levantamento das trabas á
importación de produtos foráneos e a introdución parella de hábitos de consumo alleos teñen
importantes consecuéncias económicas e culturais. Festas de
exaltación gastronómica que
proliferan por todas os recantos
da Galiza (Festa do Grelo, Callos , Lamprea, marisco, empanada, tortilla ... e mesmo, do coello, da cervexa, do Cubalibre,
etc ... ), sen un critério moi defini-

do , e moitas delas nacidas ao
abeiro dos CIT (Centro de Iniciativas e Turismo) durante o
franquismo, quedan hoxe desfasadas e mesmo algunhas teñen
extinguido (Salmón) ou proibido
o produto que exaltan (aguardente, viño do Ulla, etc .. .).
O novo contexto exixe un re-enfoque destas celebracións para
resultar funcionais ou cando
menos para non ser contrapro-

ducentes cos intereses económicos e culturais do país.

de Noruega, preparado con
maionesas e salsas francesas.

Prestíxio e consumo

A primeira celebración recebeu
50. 000 pesetas o ano pasado de
axuda do Concello e a segunda
dous millóns. Xa que logo, os
cartos dos impostes dos ganadeiros da Estrada administrados
polo Concello van destinados a
potenciar que a xente consuma
produtos foráneos (máis baratos, máis exóticos, máis extrava-

Os próximos 17 e 18 de Xullo terá lugar na Estrada unha Festa
que responde precisamente á necesidade de prestixiar o consumo
dos produtos galegas, tal é o festival de música folk, a exposición
de artesanía, xogos, etc ... O dia
17 pola noite actuará Fo/ de Niu e

DISCOS E LIBROS GALEGOS

gantes ... ), en perxuízo dos próprios que tantos problemas atravesan de comercialización.
A Festa do Salmón ten a sua orixe nos desexos dos mandatários
locais da ditadura de promocionarse diante dun Caudillo que
gestaba dos Cotos Salmoneiros
do Ulla. Debido ao deterioro
ecolóxico, aplaudido por estes
políticos en base ao progreso
que aparentaban ter os rios contaminados (véxanse artigos do
alcalde de Pontecesures Piñeiro
Ares no Faro de Vigo a favor
dos vertidos), este peixe decidiu
non voltar nunca máis. Así nos
últimos catro anos o Concurso
Internacional de Pesca non deu
lugar a nengunha captura. Contado, os prémios sortéanse entre
os participantes, de xeito que, ao
azar, resultan galardoados vários dos xerifaltes locais.
Esta Festa tiña ademais reservado o direito de admisión, até
que hai tres anos alguén fixo reproducións das invitacións e enviounas a toda a rede caciquil
do PP, provocando un colapso
nas pelucarias e abrigando ao
Concello a habilitar o Pazo de
Congresos para pór uns pinchos
que resolvesen o mal trago de
ter que comunicarlle aos seus
axentes eleitorais que non podian acceder á comida oficial.
Estas duas celebracións son paradigmáticas dos critérios que
priman oficialmente para respaldar a gastronomia própria. Segue a dicerse que A Estrada é o
Gonce/lo Salmoneiro por excelénci a, ocultando a destrución
desta riqueza fluvial. Por outra
banda, produtos que manteñen
á maior parte da povoación carecen de respaldo oficial e deben promocionarse con esforzo
e contra corrente. +
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ECOLOXIA EINDÚSTRIA

As importacións de papel invaden o mercado

Na Galiza xa non se recolle· papel para
A chamada á conciéncia social que supuxo a idea
da reutilización do papel ou do cartón usado como
materiais reciclábeis, cuxo tratamento aforraria
recursos naturais, enerxia e cartos semella
atoparse nun ponto morto. Na Galiza, o panorama
da reciclaxe de papel é dun incríbel baleiro; non
funciona nengunha fábrica de reciclado que
pudese reconverter todo o material usado nun novo
produto de consumo barato e ecolóxico. A idea
semella inviábel mentres sectores base como
recolla e distribución sigan imersos nunha crise
total como a que están vivendo nestes momentos.
• ARANTXA ESTÉVEZ

Xosé Carlos adicouse durante
catro anos á recolla de papel e
cartón en Vigo para lago transportalo a empresas de armacenaxe da comarca. El só conseguia recoller catrocentas toneladas anuais entre papel e cartón.
"Cando comecei nesta tarefa
cobraba por cada quilo de papel
sete ou oito pesetas; hoxe págase a duas pesetas o quilo .
Con este panorama , non se
pode manter a unha família e,
irremediabelmente, hai que
cambiar de adicación".

A recolla de papel
xa non é rendábel
Os armacéns galegas que receben o papel, embálano e envíano
ás plantas do -País Basco, Valladolid ou Zaragoza, onde si existen
fábricas de reciclaxe, ainda que
cada dia teñen máis reparos á
hora de recoller papel de revista
ou ~orna! e pagan un prezo máis
baixo. Simplesmente non interesa.
Até hai pouco, na Galiza recollíase o papel nas empresas ou vivencias particulares para transportalo deica as distribuidoras ;
hoxe a situación é ben distinta.
No mellar dos casos , os armacéns cobran por recoller o papel. O máis probábel é que o
seu destino sexa estar armacenado durante un par de meses
até atoparlle saída nalgunha
das fábricas de fóra da Galiza.
Ce/usada, de Vigo, é unha das
empresas de recolla de papel e
cartón que se ve afectada pala
crise orixinada pala caída dos
prezos. A sua saída comercial
apoiábase na venda de papel a
Portugal, onde funcionaban várias fábricas que foron pechando recentemente, ao igual que
algunhas que se implantaron no
estado español nos últimos
anos. Apesar de seguir coa armacenaxe de cartón, xa non lles
interesa o papel. Este mercado
vese invadido palas importacións de países como Suécia,
Franza ou Alemaña; papel virxe
que comercializan a moi baixo
prezo pala estratéxia de expansión de mercado que, ainda que
supoña perdas económicas,
permite a preséncia deste material en diferentes países.

É unha loita onde non hai competéncia posíbel : o longo proceso de recolla e envio de papel
usado fóra da Galiza frente ao
barato custo do papel importado
da Franza ou Alemaña, que se
introduce cun prezo ao público

que satisfai a consumidores ma- _
sivos de papel como son as empresas xornal ísticas. Os responsábeis dos armacéns pensan
que este problema alcanzará
aos concellos cando se atopen
con cantidades industriais de
papel usado, inutilizadas.

Os viciños responden
á chamada ecolóxica
Noutra cidade galega, Santiago
de Cqmpostela, o problema do
papel reci9lado require ~olucións
urxentes. Neste ano, seis persoas, catro delas contratadas directamente polo concello nun
cursiño de formación de reciclaxe, formaron a cooperativa Reyco S.L. O apoio que receberon
do Concello resultou insuficiente
e tiveron que sufragar gastos
durante os catro meses que estiveron en funcionamento. A escasa rentabilidade dunha tarefa
que os levaba a vender o material recollido á planta de Burgos
obrigounos 8: pechar en Maio.
A Plataforma polo Reciclado ,
que integra a asociacións viciñais, xuvenis, ecoloxistas máis
partidos políticos e sindicatos,
está traballando en Santiago
para que toda a campaña que
se levou a cabo na cidade teña
o remate producivo que todos
os viciños esperan.
Ester, da Plataforma, califica de
excelente a resposta da xente
para toda a campaña de recolla
organizada ao redor de Reyco.
A distribución de contedores
nas faculdades do cámpus , nas
residéncias, escalas e domicílios particulares foi un revulsivo
para a participación da xente.
Agora, nos locais desta asociación atópase todo o papel recollido nestes últimos meses que,
tras o peche de Reyco, non poderá ser reutilizado . Esta asociación reclama a responsabilidade do concello compostelán
en todo este asunto e apontan
como solución ao conflito desestabilizador que suporá a falta
de tratamento do papel usado, a
asunción por parte dos organismos públicos do protagonismo
que lles corresponde nunha empresa na que as iniciativas privadas non poden seguir adiante
sen axuda institucional.

A necesidade da
intervención pública
no problema
Todos os sectores afectados,
desde os armacéns de distribución até os colectivos municipais

ANXO IGLESIAS

concienciados co problema, optan pala reciclaxe e non pala incineración, dirixindo a sua ollada
á intervención pública.- É preciso
o regulamento e control das importacións de papel virxe, asi
como a construción dunha planta de reciclaxe na Galiza, como
realidade e non como proxecto.
Neste senso, o concello de Vigo
anunciou esta semana a instalación, en outono, de contedores
para a recollida selectiva de papel doados polo Ministério de
Obras Públicas.
Son as institucións as que deben encarregarse de abordar o
tema dos resíduos, non como
unha moda pasaxeira, senón
como un grave problema acumulativo. Se isto non acontece
asi, semente en Vigo seguirán
entrando nos camións do lixo
setecentas toneladas de cartón
ao ano que seguramente poden
ter mellar fin.•

~

-----~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)
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QS CÁMBIOS NO LESTE
Moitos servizos públicos manteñen a sua eficácia

O que está ben en Rusia
• FERNANDO CARBALLA

Operación ocular no Instituto do profesor Fiodorov, célebre en todo o mundo pola
eficácia dos seus métodos.

Os periódicos din
constantemente que
Rúsia está ao borde da
ruina. Con tanto repetilo,
é raro que queden rusos
vivos. Algo debía haber
que alimentaba, curaba e
mantiña quentes aos
fillos de leltsin. Dese algo
ocúpase Carroll Bogert
nunha reportaxe
publicada na revista
Newsweek o pasado 31
de Maio. A sua
conclusión é que alguns
aspectos da vida ali son
terríbeis, noutros casos,
di que poucos, ben
mellares ca en Ocidente.
En 1992 o metro de Moscova
carrexou a 2.600 millóns de persoas. Parece unha barbaridade,
pero dá un promédio de 7 millóns diários. O prezo do billete é
o de sempre, case nada, sobre
0,65 pesetas. Limpo e brillante,
monumental como nos contaron
todos os peregrinos ao socialismo desde os anos setenta, sen
pintadas e con regularidade cronométrica ainda nas horas pon ta: nunca máis de tres minutos
entre comboio e comboio. Tres
minutos!, enfatiza Bogert; debe
comparalo con Manhattan.

"Recomendamos

como ilusons se
tenham na vida,
·· esperanfa no futuro
e alegria de pisar
José Posada

Os baños públicos son outra tradición rusa -compartida con
moitas sociedades qa Europa
oriental e de toda a Asia- que
se mantén en todo o seu vigor.
O custo da entrada é pouco
máis que simbólico. Compras
uns brazados de ponliñas de bid ueiro para esfregares as costas ... do teu viciño de baño. Hai
masaxe, pedicura e piscinas para despois da sauna. Velliñas
coas fazulas enrubiadas saen da
auga sorrindo, palmeando os
brazos de calquera e dicendo:
"O vapor está hoxe de maravilla!
Escalda!", escrebe o periodista
americano.
O pan ruso é barato, abundante
e delicioso. Así reza o epígrafe
do Newsweek. Como outros prod utos subiron moito de prezo,
moitos pensionistas viven praticamente del. Poderia ser pior. O
pan ruso é case comida por si
mesmo. Como non é regalado
coma antes, a xente xa non o
destraga (ainda que hai quen
segue alimentando o gado con
el por falta de penso). O pan negro asociado en Ocidente coa
Rúsia desapareceu virtualmente.

Vivenda, cultura,
comunicacións

ELABORADO POR MARRON GLACÉ, S.L.
Poligono Industrial Sam Cibrao das Vinhas
Rua Seis.1 Telf. (988) 23 05 45 1 Telefax (988) 23 07 54
32901 OURENSE- GALIZA

Hai polo menos 20 millóns de famílias rusas que teñen un pedazo de terra, segundo as estatísticas oficiais. Quizá máis da metade da povoación da Rúsia ten
acceso a unha casa para pasar
o verán. Non son as dachas
sumptuosas asociadas á nomenklatura doutrora, moitas non
teñen calefacción nen auga cor rente, pero ainda a cabaña
máis rústica é un lugar excelente

para respirar ar fresco e tomar o
sol. Polo menos en Integral recomendan lugares asi para desintoxicármonos do stress. Asemade, os rusos cultivan nos xardins das suas casas tomates ou
pepinos, completando a dieta en
inverno con hortalizas frescas ou
en conserva. Recoller zarrotas e
cogumelos é todo un rito.
O idioma ruso consérvase coma
un tesauro nacional. Os cidadáns están tremendamente orgullosos da sua língua. Musicalmente fascinante, gramaticalmente complexo e riquísimo no
vocabulário, confesa Carroll Bogert, o ruso pon medo ao estudante ocasional e só recompensa aos fieis. Moitos rusos que
aprenderon poesias de cativos
na escala poden recitalas de
memória moitas décadas despois. A literatura clásica é sagrada para os rusos. Ainda os políticos máis impresentábeis exprésanse nun idioma surprendentemente elegante. Os periódicos
están cheos de exquisita prosa.
Asistir aos concertos de música
clásica segue senda un pracer
compartido por amplas audiéncias de público moi entendido e
que disfruta enormemente coas
boas interpretacións. A xente viste as suas mellares roupas e
vense sorrisos en público, "unha
rareza na Rúsia", segundo o xornalista estadounidense. Os rusos
cóntanse entre os poucos públicos do mundo que poden berrar
"Bravo!" sen parecer falso.
Hai moitas rexións da Rúsia que
están demasiado lonxe -ou
son demasiado pobres- para
teren teléfono. Entón envíanse
telegramas. Cada palabra telegrafada custa tres rublos (ou sexa, catre patacos). Hai impresos
especiais para felicitacións de
cumpreanos e aniversários. O
sistema postal non é de fiar en
absoluto e o teléfono todo un
caprichoso, pero podes mandar
un telegrama dun extremo a outro de Moscova, que ten 14 millóns de habitantes, e ter a certeza de ser recebido en menos
de unha hora.

Xa están os estantes
cheos
O abastecimento das tendas en
cidades como San Petersburgo
e a capital é completo; os clientes encentran de todo, "d esde
Tampax a limóns, pasando por
leóns disecados". E até nas zonas remotas do país os consumidores están mellar servidos
que en calquer tempo que se
lembre. Ben é verdade que os
rusos quéixanse de que moitos
produtos non están ao alcance
de calquera. Pero ainda que os
xubilados non poden mercar
plátanos (ali é unha fruta exótica), polo menos a visión descorazonadora dos alzadoiros vacíos xa forma parte do pasado.
Máis do 67% dos eleitores rusos exerceron o seu direito ao
voto no referendo de Abril. Nun
país onde tiñan o costume de
facelo perta do 100%, dous tércios non parece moito. Mais se
o comparamos co nível da abstención de recentes consultas
en moitos países ocidentais, e
desde lago nos Estados Unidos, como non se recata en
anotar o periodista da Newsweek, o compromiso dos cidadáns
rusos co proceso político que
está a viver a sua sociedade
está tora de dúbida. Tomarse a
moléstia de votar dadas as alternativas políticas existentes
ainda é máis asombroso.
A nostálxia é o último aspecto
que descrebeu no seu traballo
Carroll Bogert. A história está
viva en Rúsia. Acontecimentos
e personalidades, vistos en retrospectiva, son examinados
con indulxéncia e amabilidade.
Mesmo a era Breznev, coas
suas caréncias e responsabilidades, é agora recordada con
cariño. No imaxinário da povoación rusa, isto non ten por que
querer dicer que se desexe volta nengunha ao pasado. Talvez,
e isto non é o que colixe o periodista do seu periplo, os rusos
simplesmente queren conservar
o bon do sistema que construiron e que aturaron, e avanzar.
Cara adiante. •

UN PAÍS CAPITALISTA
Rúsia é un país capitalista a todos os efeitos. Ninguén pon en cuestión a propriedade privada de empresas e indústrias. O que resultou
moi atractivo como bandeira de enganche para os millóns de partidários da restauración capitalista na antiga URSS foi só o aparente,
o que toda propaganda se ocupa, loxicamente, de exibir. A saber, a
pertinente remuneración do estarzo persoal contra o conformismo
do traballo cuase funcionarial, a
posibilidade e o direito a contar coas próprias forzas para abrirse paso e triunfar e, in crescendo, a
oportunidade de calquer-vendedorde-periódicos-converterse-en-magnate-das-fi nanzas.

'Xa ninguén ere
que se poda
entrar de cheo
nun sistema de
libre mercado'

Lago de dous anos de duro traxecto por un sistema inzado de dificuldades xa ninguén ere que se poda
entrar de cheo, rápido e a fundo
nun sistema de absolutamente libre mercado, por outra parte existente só na mitoloxia das sociedades e nunha ideoloxia impraticábel.
Se as povoacións desa colosal Eurásia sobreviveron a dous invernas desde a disolución do estado soviético, non foi por cor.neren hamburguesas cociñadas ao estilo americano, con carne de ínfima calidade fritida con graxa animal. Os
símbolos non se mastigan e o de MacDonalds tampouco. •

EXPLOSIÓN DA INTOLERÁNCIA
Hai un tópico que comparten a meirande parte das persoas, racistas ou non: as
razas humanas existen, son unha realidade biolóxica innegable. O propósito
destas reflexións é poñer en cuestión esta afirmación. Máis precisamente,
demostrar que a división da humanidade en razas carece de sentido biolóxico e
que, como moitas outras concepcións tradicionais, reflicte vellos prexuízos
racistas que unha comprensión cabal da bioloxía debería soterrar.

OS RACISTAS EXISTEN, AS RAZAS NON
DANIELSouruuo
A clasificación da especie humana en razas separadas ven de vello. Ao longo da
historia téñense feito moreas destas clasificacións, todas elas cun denominador
común: o criterio fundamental era a coloración da pel, ao que se lle engadían outros trazos máis ou menos notorios da
anatomía externa (forma do nariz, forma
do cabelo, beizos, cantidad,e de pelo corporal, forma do cranio ... ). E o que poderiamos chamar facer razas "pola cara".
En efecto, son as características faciais
as máis salientadas en todas as clasificacións, pero ademais, hai unha marxe de
arbitrariedade moi ampla en todas as tentativas clasificadoras. Así, algúns autores
recoñecían entre tres (brancas, negros e
amarelos) e cinco grandes razas (caucásica, mongoloide, australoide e, entre os
negros, congoideos e capoideos) con pequeno subgrupos máis ou menos intermedios, de difícil situación. Outros, máis
meticulosos, chegaron a recoñecer ata
35 subgrupos raciais distintos.
Un problema inherente a todas estas clasificacións é o dos límites precisos entre
razas. Ninguén confundiría a un sueco
cun senegalés. Pero, dado que a mestizaxe é un feíto frecuente na historia das
razas , hai multitude de situacións intermedias, certamente problemáticas para
os propósitos de clasificación. Facer poucas razas grandes presenta o problema
de que dentro de cada unha a variación é
moi grande, senda as diferencias mesmo
maiores que entre individuos situados en
límites próximos de razas distintas. No
outro extremo, ao considerar as pequenas diferencias e establecer, en consecuencia, moitos grupos raciais sobre a
base das mesmas volve a aparecer, poi a
porta traseira, o mesmo problema xa que
as razas son internamente máis homoxéneas pero moi pouco diferentes das razas veciñas. Ademais, por esta vía poderíase chegar a facer milleiros ou millóns
de razas, xa que a variabilidade morfolóxica humana é enorme. O problema de
considerar un límite obxectivo para o número de razas a establecer faise practicamente insalvable.
Curiosamente, a maioría dos autores
destas clasificacións facían non disimulados esforzos por amasar como a chamada raza negra era bastante máis semellante, nas súas características raciais,
aos simios que a raza branca. A cor da
pel ou a forma esmagada do nariz eran
destacados, entre outros caracteres, como ilustrativos deste maior parentesco.
Sen embargo, nunca citaban outros trazos (como a abundancia de pelo corporal, practicamente ausente nos negros,
ou o grosor dos beizos, moito máis finos
nos brancas e nos chimpancés) que
amosan, con non menos claridade que
os anteriores, unha maior similitude entre
brancas e simios.
Co desenvolvemento da bioloxía, en especial da xenética evolutiva, o concepto
de raza, e mesmo de especie, teñen sido
reformulados, ata o punto de que os antigos criterios morfolóxicos perderon gran
parte do seu valor.
¿Que é, pois, unha raza? Tecnicamente,
as razas, sexan da especie que sexan,
son subespecies.
"As subespecies son poboacións que
ocupan unha subdivisión xeográfica concreta da distribución dunha especie , e
que son suficientemente diferentes en
calquera dos seus trazos para ser taxo-

poñen o xenoma humano.
Os xenetistas, para resolver este problema, adoptaron un criterio certamente válido. Tomar unha mostra de xenes aleatoria
e representativa de todo o conxunto e establecer un parámetro numérico que estime a distancia xenética entre grupos a
partir das diferencias entre as mostras estudiadas. O resultado foi sorprendente. O
80 por cento de toda a variación humana
existe dentro dos grupos e tan só o 20 por
cento restante desta variación é imputable
ás diferencias entre grupos. O xenetista
Richard Lewontin expresábao asi: "Se tivera lugar un holocausto e só sobrevivira
o pobo xhosa do extremo sur de África, a
especie humana conservaría aínda o 80
por cento da súa variación xenética".
Ademais, a variación atopada distribúese
coma unha nube de puntos sen agrupa~ mentos claros que sirvan para determinar
~ grupos característicos. Tal agrupamento,
~ ao non producirse, invalida o intento de
l5 establecer grupos raciais humanos base~ ado en distancias xenéticas medias entre
C/J
grupos. A razón de porqué a distancia
xenética entre razas non é máis importante estriba en que a separación é moi
cia con que aparecen
recente, talando en termos evolutivos, e
as distint as variantes
está moi mitigada pola continua mestizaxenéticas dun determixe que tende a homoxeneizar as poboanado xene (ou grupo
cións intercambiando xenes entre elas e
de xenes) nos diversos
reducindo, en consecuencia, a posible
grupos. Efectivamente,
separación xenética.
estas frecuencias son
distintas e permiten esA conclusión non pode ser máis contuntablecer algúns grupos
dente. A variación humana existe (isto é o
diferenciados. Pero o
realmente innegable) pero como afirma
problema volve a poStephen Gould "a designación formal de
ñerse de manifesto .
razas está pass&'. Tal concepto, na espe¿Que xenes escollecie humana, non corresponde a ningunha
mos para facer a clasirealidade definible de xeito rigoroso .
ficación? Se callemos
os que determinan os
Debido ás dificultades que acabamos de
grupos sanguíneos
amasar a práctica de nomear subespeaparecen uns agrupacies provoca, en moitos casos, máis promentos que non coinciblemas que os que resolve e nos últimos
den cos que se estatempos comeza a ser abandonada. Uniblecen se tomamos as variantes xenéticamente cando a distribución da variacas da enzima lactasa (que determina a
ción aparece agrupada resulta razoable e
capacidade de asimilar o leite no aparato
útil o uso da categoría en cuestión.
dixestivo e que é moi distinta para os
adultos africanos e asiáticos que para os
Agora podemos preguntarnos porqué se
europeos) . Pero, ademais, ningún destes
o concepto de raza, aplicado á especie
dous criterios coincide, en absoluto, coa
humana, é tan inconveniente se segue a
clasificación baseada na colorac ión da
usar con tanta profusión. Na miña opi pel (determinada polos xenes que contronión , máis aló da ignorancia biolóxica da
lan a cantidade de producción do pigque tan gala non só moitos medios de comento melanina, presente en todos os
municación senón tamén certos científi humanos), por non citar o criterio , certacos que adornan os seus mal disimulados
mente notorio e non menos fundamento
prexuízos co manto sagrado da ciencia, o
na nasa bioloxía, das diferencias de estauso do termo raza emprégase en razoatura, para realizar a clasificación.
mentos nos que non se trata só de clasifiPoderiamos seguir citando exemplos de
car, senón de afirmar unha xerarquia.
distintos agrupamentos
Evidentemente, aínda que existiran razas
dependendo do xene
ben definidas bioloxicamente, a igualdade
ou grupo de xenes elisocial máis plena, como algo inalienable e
xido, pero abonda con
universal tería que figurar na fronte de
estes catro. O problema é, ¿de entre os nocalquera carta de dereitos humanos que
merecera tal nome, independentemente
meados , ou calquera
do status biolóxico dos individuos. Sen
outros, cal elixir para
embargo, non podemos por menos que
establecer a clasificadesconfiar daqueles que insisten reiteración? Ningún deles é
máis representativo
damente nas diferencias biolóxicas como
algo natural, xa que na maioría dos caque outro do conxunto
sos , detrás desa suposta neutralidade
de xenes existente no
patrimonio xenético hudas clasificacións biolóxicas agáchase a
sombra dun determinismo que converte a
mano. Téñase en canta
clasificación en xerarquía e o diferente en
que a cor da pel está
desigual, coa conseguinte valoración xedeterminada por tres
rárquica desa desigualdade. A persistenou catro pares de xecia de mil e unha formas de racismo avanes de entre os preto
lan poderosamente esta desconfianza.+
de 100.000 que com-

ffi

Neonazi ameaza a vietnamitas no metro de Berlin.

nomicamente recoñecibles .. . Son categorías de conveniencia... Representan a
decisión persoal do
taxónomo acerca de
cal é o mellor xeito
de representar a varición xeográfica"
(Gould, S.J. ).

'O uso do termo
raza emprégase
en razoamentos
nos que non se
trata só de
clasificar, senón
de afirmar unha
xerarquía'.

Existe unha diferencia
esencial entre os conceptos de especie e
subespecie (ou raza).
O concepto de especie
é preciso e ben delimitado bioloxicamente xa
que parte da premisa
de que os membros
dunha mesma especie
se poden cruzar entre si pero non poden
facelo con membros doutras especies,
por seren eses cruzamentos inivables.
Neste sentido as fronteiras da especie
son nidias. En troques, entre as subespecies, dado que todas pertencen a unha
única especie poden , por definición, cruzarse. Os límites entre elas non poden
ter, forzosamente, a mesma precisión obxectiva.
O criterio moderno para identificar razas
baséase nas diverxencias xenéticas. Unha posible vía é a de pescudar xenes
que estean presentes en todos os individuos dunha raza e ausentes nos de todas as demais. Reciben o nome de xenes marcadores. Pois
ben, nos grupos raciais
humanos non existe
ningún destes xenes.
Todos os humanos somos idénticos para
aproximadamente o 90
por cento dos nasos
xenes, presentando variación para o 1O por
cento restante. Pero
non hai ningunha variante que sexa exclusiva e característica de
todos os individuos dun
só grupo.

'O problema de

P"stas así as causas
non fica outra solución
que fixarse na frecuen-

considerar un
límite obxectivo
para o número
de razas a
establecer faise
practicamente
insalvable'.

A NOSA TERRA
Nº 577 -8DE XULLO DE 1993

" TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO
E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE. ..
SEDENTA COMO UN MAR
E NO SEU MAR, AFOGADA."
POEMA "ROSAL/A". DE XOHANA TORRES

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE
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ECONOMIA SOCIAL
José María Larrañaga dirixe un centro de formación da
máis emblemática estrutura cooperativa basca, o grupo
Mondragón Corporación
Cooperativa. Asegura que "os
servizos sociais en si mesmos
non supoñen obter dividendos
económicos, entón debe haber
outro tipo de sociedade que
resolva ese problemas;

e aí está a economia social, que precisamente se
identifica cunha empresa que non busca
exclusivamente ganáncias
económicas, ainda que tamén.
Un exemplo é a indústria do
carbón, que pode estar dentro da
economia social porque é
interesante para un país pero non
economicamente rendábel".
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"A.sociedade anónima só busca o lucro, asi haberia que pechar a Rente e aumentar o paro'
• HORÁCIO VIXANDE

"A Renfe ou lbéria son casos semellantes -continua dicendo este
profesor para quen o centro que
dirixe é unha valiosa aportación
que afortala o seu grupo. Hai un
amplo abano para a economia social, que vai desde os proxectos
para a recuperación dos drogadictos, a xerar posibilidades de acceso ao traballo por parte das mulleres ou os xóvenes. Prefiro talar de
economía social, é máis global,
abarca ás cooperativas, ás sociedades anónimas laborais, e a outras empresas. Este rexime econó-

mico xoga un papel importante
porque hai grandes segmentos do
mercado aos que non lles interesa
chegar á sociedade anónima porque non dan beneficio económico".
Hai incompatibilidade coa economia de mercado?
Si, pero por unha inadaptación do
que até agora foi a economía social, porque se ten ido máis cara
os aspectos sociais que aos económicos. Desde o meu ponto de
vista non debemos fixar o económico e social como se fosen faces apostas da mesma moeda.

Pero tamén non podemos estar
exclusivamente pendentes do fin
social. Quer dicer, que ternos que
ser rendábeis. Habemos superar
a tendéncia da economía social
clásica, que non entrou nos benefícios económicos, pero tamén ha
suceder outro tanto coa formulación das sociedades anónimas,
que unicamente perseguian superávit económico. Debemos camiñar cara a unha formulación que
eu chamaria ecolóxica, integradora da ecoloxia entendida como o
direito que todos teñen a disfrutar
da vida ... Non ternos por que estar condenando aos mozos a non

traballaren. Isa podemos facelo
desde un ponto de vista globalista. Hai traballo, non é verdade
que non o haxa, pero é un ben
escaso que hai que repartir. E iso
debe facerse desde unha óptica
de empresa que contemple o
económico e o social. Podemos
ser rendábeis , pero traballando
menos todos.
A economia social é unha alternativa global ou individual?

Global. A sociedade anónima seria unha formulación própria da
clase que ten o capital e nós

alentamos a que gañe diñeiro .
Pero os valores da economía social non perseguen o mesmo ,
buscan o enriquecimento da sociedade non o lucro individual.
E pode constituir un elemento
social na economia dun pafs?

Pode. En Europa non hai nengun
Estado que non teña a nível de
min istro ou de director xeral un
que estexa encarregado da economía social. lso é porque hai aspectos moi importantes que só se
poden solucionar desde un ponto
de vista global. Un exemplo: o de-

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
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'E mellor que as empresas crien un banco e non que a banca

!

controle as empresas'

i

Hai empresas bascas como
Eroski que están apoiando aos
produtos bascos. O feito de
estar pegado ao país facilita a
venda?

É un factor competitivo de primeira orde. Debemos integrar. Onde
vai o aforro galega ou basca? A
financiar proxectos de fóra. O
que nos interesa é que fináncie
as nasas próprias iniciativas. Por
que non van quedar no País Basco os beneficios da sua capacidade de compra? Nese sentido
debe haber unha visión integrada. Unidos ternos moitas avantaxes. No Estado contémplase a
criazón da rexión atlántica, na
que poderiamos entrar o País
Basca, Nafarroa, mesmo Aragón,
Cantábria, Astúrias e Galiza, e
Portugal. Podemos integrar grande número de aspectos. Desde
ese ponto de vista é importante
que a capacidade de compra que
ten o País Basco sirva para financiar outras alternativas industriais, de servizos, e que os benefícios queden no lugar. Sexamos
autónomos, non exportemos as
nasas maisvalias. lso tamén pode facerse coa banca ... Con isto
non quera dicer que non deba
haber solidariedade, pero que comece pala casa. Vaiamos en círculos concéntricos, non esqueza: mos aos demais, pero xeremos
1 os nosos próprios benefícios.

Desde ese ponto de vista podemos ter un tamaño grande dabondo como para competir na
Europa ainda que as empresas
sexan pequenas.
Como funcionan o sistema de
distribución cooperativo basco e o francés?
Hai unha diferéncia substancial
entre Eroski e A/campo. Eroski é
unha cooperativa de traballadores
e compradores aos que reverten
os benefícios, que se dedican, en
parte, á educación consumerista,
frente ao consumismo. Quer dicer, que as persoas son educadas no acto de compra. Eroski
ten un obxectivo de crecimento
que consiste en abrir novas tendas e criar postas de traballo, e
parte da premisa de que a man
de obra debe ser da zona na que
se implanta. Non van vir bascas a
traballar nos Eroski daqui, ainda
que alá haxa paro. Pero ese mesmo enfoque A/campo faino de
xeito interesado, para gañar máis
diñeiro. Eroski ten un gabinete
que fai análises que logo subministra ao comprador. Non vende
produtos contaminantes, quer dicerque ten unha ética que vai en
benefício dos usuários. Se se pon
un Eroski en Vigo ou na Coruña,
vai haber entre os consumidores
desas cidades unha comisión, un
consello-reitor que vai tomar deci-

sións na dirección de Eroski. A/campo non vai permitir iso, hai
uns señores que son os donas e
nunca van sentar aos consumidores no consello de administración.
Outro aspecto do cooperativismo basco é que chegou a montar unha indústria, e mesmo un
sistema bancário próprio?
O líder tivo moitas dificuldades
ao princípio para facer entender
que tiñamos que ser independentes, autónomos, desde o
ponto de vista económico, que
non podíamos facer unha indústria que dependese dos bancos...
Fíxose unha formulación integradora. Determinadas indústrias
obtiñan benefícios e constituiron
un banco, que é a financeira do

,
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COOrdenaCiÓíl
das pequenas
empresas é Uílha
alternativa a'
burocrácia das
multinacionais'

grupo cooperativo . Criou unha
empresa de investigación e desenvolvimento, pensando que tamén desde o ponto de vista tecnolóxico tiñamos que ser autónomos ... Todo isto faise investindo
en algo sobre o que se fala moito
pero que se fai pouco: as persoas . A idea era: irnos formar xente
disposta a ser empresária, xente
para a investigación ... Unha proposta podia ser: Por que non se
unen as pequenas e medianas
empresas da Galiza e constituen
unha entidade de crédito própria
para que os danos do banco sexan as empresas e non o banco
o dono das empresas, como sucede sempre? O naso centro de
investigación está a resolver problemas tecnolóxicos, por que
non se está pensando en que as
pequenas e medianas empresas
fináncien unha própria entidade
de investigación?
Pode descreber mellor ao grupo no que traballa?
Nestes momentos formamos o
grupo Mondragón Corporación
Cooperativa. Nel están integrados Eroski, a Caixa de Aforro
Popular, que é a entidade financeira, e están as empresas de tipo produtivo. Ternos as nasas
próprias escalas ... Eu pertenzo a
un centro de formación. Entón,
somos un conglomerado cunha

1

visión única, un obxectivo co mun, pero cada un está a desen volver as suas próprias tarefas
integradamente. E eu creo que
iso tamén é posfbel na Galiza.
Aquí o cooperativismo estivo
reducído case exclusivamente
ao sector agroalimentário, é
posíbel estendelo á indústria?

Non debemos ter unha visión excesivamente curtopracista do
agroalimentário. Non podemos
abrir outras alternativas partindo
da agricultura? No Estado estase
a mercar moito tomate que ven
da Holanda, un país con menos
sol. Pero, por que teñen máis pesibilidades para cultivar tomate?
Posibelmente porque tecnoloxicamente están máis avanzados,
porque teñen maior capacidade
financeira. Pero esa capacidade
financeira xurdiu porque eles atarran e invísteno alá mesmo. Nós
tamén ternos capacidade de aforro. Repito, se nos unimos, ainda
que sexamos pequenos, podemos ter unha capacidade de termos tomates durante todo o ano.
Comecemos a perguntarnos en
que ternos que cambiar para ser
competitivos no mercado. Non só
ternos que ser produtores de tomates, ternos que ser vendedores
de tomates, ternos que comercializar. Debemos de ampliar o noso
abano de servizos ao cliente.+
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sequilíibrio rexional; que empresa
multinacional vai vir solucionar o
problema do paro á Galiza? Posibelmente moi poucas porque teñen unha formulación de máximo
benefício a curto prazo, entón as
empresas irán ao cinto industrial
de Paris ou de Frankfurt, con
grande desenvolvimento porque
teñen man de obra, persoal especializado, infraestrutura, meios
técnicos ... Daquela a rentabilidad e a curto prazo é maior que
aqui. Non poderia haber unha solución para os próprios galegas
comezaren a montar as suas próprias alternativas sen agardar a
outros? Si, hai unha posibilidade,
que pasa polos galegas se decataren das suas próprias capacidades e comezaren a funcionar con
critérios de aproveitamento global, non individual.

l
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cas de laranxas xudias? Non. Porén en Valéncia hai marcas distintas de laranxas, indo cada un polo seu lado. En Israel hai moitas
empresas, pero un só produto.
Ese é un camiño.

O cooperativismo pode chegar
a sectores industriais ponta?
Si. Cooperativamente deberiamos
ser quen de ir a sectores ponta.
Creo que é un erro renunciar a facelo. Pensamos que as grandes
multinacionais son as únicas que
poden concorrer nese ámbito. Pero a pequena e mediana empresa
nos Estados Unidos foi a que xerou os avances tecnolóxicos. O
famoso Silicon Va/ley estaba
constituído por pequenas empresas compostas por catro ou cinco
persoas moi criativas que montaron unha indústria que despois
foise ampliando. Porque o mastodonte das grandes compañías é
moi lento de movimentos, e hoxe
en dia a flexibilidade é unha avantaxe. A cooperativa non é quepoda estar aí, é que ten que estar.
Se dicemos que non podemos
chegar non chegaremos nunca.
Vou pór un exemplo: unha das
illas Baleares, non recordo cal ,
non foi conquistada polos romanos porque os seus habitantes
eran grandes tiradores coa funda.
A sua destreza viña dunha utopía
inalcanzábel. Eles sofrian moito
por mor do sol no verán. Entón a
alguén ocorréuselle a idea de que
coa funda era posíbel apagar o
sol. Dese xeito exercitaban o lanzamento das pedras para facer algo ·que hoxe sabemos que é imposíbel. Esa habilidade serviulles
para defenderse e evitar a invasión. A utopia dá máis posibilidades que o pesimismo.

Coñece o caso basco directamente, ali a estrutura cooperativa está máis avanzada, respondeu a un acto intencionado ou
xerouse de xeito espontáneo?
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Houbo tres factores determinantes
para o auxe do cooperativismo no
País Basca. Un, o momento económico, unha autarquia e unha falta de competéncia ex1erior, con facilidade de criar unha empresa
rendábel. Outro aspecto é a existéncia dun ex1racto social solidário, había unha posibilidade de facer traballo social unitário. Finalmente, e o máis importante, é que
houbo uns determinados líderes
que viran claro isa, non os bascas,
senón unhas persoas, poucas.

ito
is?

lso é transladábel á Galiza?

1un
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Cada un ten que inventar a sua
própria norma. Pero por suposto
que é transladábel. Non creo que
o basca, o alemán ou o xaponés
sexan mellares que os galegas.
Isa é un erro no que se cai para
ter unha xustificación. Todos podemos cambiar. Antes os xaponeses non estaban organizados,
hai 50 anos o produto xaponés
non era valorado, agora cambiaron. Non está nos xenes . Os galegas estiveron enriquecendo
moitas partes do mundo; capacidade tañen. Por que non comezan a perguntarse que é o que
hai que modificar na Galiza para
que funcione? A matéria prima, o
galega, existe.
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lntervenci 6 n
da administración
A administración ten capacidade
de actuar, fomentando ou abortando a posibllldade de montar
un sistema de economía social?
Creo que á administración cómpre pedirlle polo menos que non
boicotee estas iniciativas, pero
non agardaria máis dela. Non debemos estar esperando que os
demais nos resolvan os nasos
problemas, que o administrador
ou o poderoso se 9piade do pobre señor da rua. E máis doado
pensar que ternos capacidade
que non estamos a empregar.
Por que non comezamos a unirnos solidariamente?

1S
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Pero de feito hai apoios?
Temos que aproveitarnos dos benefícios das subvencións, pero o
potencial está nas persoas que
traballan, e non na administración.
Hai subvencións, pero non resolven problemas. Poden xerar benefícios, pero ternos que buscar
empresas rendábeis. Nunha sociedade anónima iso está claro.
Se entran cen pesetas, ao meu
xuízo, deben sacar 123 pesetas.
iso é posíbel facelo, pero até ago-
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0 cooperativismo debe fuxir da política'

Desde alguns sectores apreséntase o cooperativismo como unha alternativa e mesmo
como unha oposición ao sindicalismo agrário
O cooperativismo ten que fuxir de
calquer formulación política. As
necesidades unen, as ideoloxias
dispersan. Busquemos cales son
as necesidades do cooperativismo. A política está moi ben , te-

mos que ser activos politicamente, pero desde o ponto de vista
individual. Que alguén cunha determinada ideoloxia, a que sexa,
veña a organizarnos equivócase.
Unámonos polos nasos intereses
e que cada un teña a sua ideoloxia. Se o cooperativismo ten unha causa clara é que non trata de
solucionar o problema do traballador senón que o traballador solucione o seu problema.

O sindicato ten unha orientación
confrontativa, únense para estar
contra outros. A orientación cooperativa significa sentarse á mesa todos, obreiro , patrono .. . o
patrono é un traballador e o traballador é un patrono. Asi que
non creo que o sindicato teña
nada que aportar ao cooperativismo, porque este é superador
do outro. Pero tampouco é un
sindicato de patronos.•

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

'Quen están a
solucionar moitos
problemas son as
pequenas e
medianas
empresas'

ra o traballador deixou nas mans
de outros ese labor. A economia
social pensa que ese traballador é
quen de facer rendábel esas empresas. As subvencións só serven
para botar a andar.

Pero vemos como as grandes
empresas teñen grandes
apoios, como subvencións, recalificación s de terreos ... iso
non pode ser competéncia desleal cos pequenos?
As grandes empresas quéixanse,

pero en realidade están obtendo
moitos beneficios, máis que as pequenas, que están máis castigadas. Por iso dicia que a administración si pode facer algo, ser
máis xusta nese reparto. Por outra
parte a empresa grande ten moitas limitacións. Quen están a solucionar moitos problemas son as
pequenas e medianas empresas.
O tecido industrial estase suportando moito máis na pequena e
mediana empresa na Galiza que
na grande. Desque chegou Citroen, podemos facer unha análise
do papel da pequena e mediana
empresa. Posibelmente estas teñen moito máis no seu haber. Fagamos un reparto máis xusto.

unidos, non cada un polo seu lado. Para competir na Europa ternos que ter empresas oito veces
máis grandes. A banca únese
porque non pode competir con
monstros . Pero ese tamaño podemos conseguilo cunha unión
efectiva de pequenas e medianas
empresas que cara o exterior sexan un bloca. Aprendamos da
própria indústria galega. Galiza
está a ter unha formulación intelixente de produto galega. Vin publicidade eficaz, na campaña de
Galiza calidade. Ese é un delineamento galega, non de tal empresa ... Ternos conciéncia de mar-

Os pequenos son
a alternativa
Nunha economia de dimensións
tan enormes como a nosa, é posíbel a economia social e a existén ia de pequenas empresas?
Neste momento son as únicas
que teñen posibilidades. A grande empre~a está a ter moitos problemas. E a hora dos pequenos

r

'E

posibel
compaxinar os
beneficios cun fin
social'

Pero a Galiza tivo várias experiéncias cooperativas que resultaron frustradas. Non saiu
ben o intento de montar un sistema de distribución próprio e
no ano 36 a cooperativismo
agrário foi desmontado polo
fascismo.
Aprendamos dos erras, é o método científico. lntroduzamos o aspecto positivo do erro. O home
tense que equivocar.

Por último, sobre a lexislación,
como se pode paliar a falta de
leis sobre as cooperativas?

É curioso que a constitución española faga unha referéncia concreta ao traballo autoxestionário da
cooperativa. Di que os poderes
públicos teñen o deber de impulsar a economia social, as cooperativas. E digo que é curioso porque desde o ponto de vista lexislativo tense abandonado. Cando
irnos aos aspectos xurídicos e
empresariais pénsase sempre
nunha sociedade anónima e non
nunha cooperativa. Nese sentido
os políticos teñen que ser conscientes da constitución. E velai a
lei de cooperativas a nível estatal ,
que pode cobrir algunhas lagoas ,
pero cada comunidade autónoma
deberia ter unha lei que regulase
estas actividades para impulsalas.
Antes había unha lei no País Basca e vimos de cambiala ... unha lei
que se está a discutir continuamente significa que ten importáncia. Eu creo que as autoridades
políticas están apoiando estas
empresas cooperativas. Hai que
adaptarse ás novas realidades
derivadas da nosa incorporación
á CE, un mercado doce veces superior ao que estabamos afeitas.
Hoxe exportar significa mandar algo á América, pero non á Alemaña ... isa cámbianos. Adaptar a lei
de cooperativas é intelixente.+
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Cada país ten as
suas bárbaras
especialidades. Os
militares sublevados
no 36 encerraron a
duas mil persoas na
praza de tauros de
Badaxoz e
acometeron unha
feroz fusileiria. Din
que o sangue saia
por tora das portas do
coso. A ditadura de
Videla na Arxentina,
en tempos máis
recentes, cargaba os
helicópteros da
mari ña con presos
atados de pes e
máns e arroxábaos a
auga desde 700
metros de altura.
O governo aleman é
experto en suicídios.
A xornalista Ulrike
Meinhof e outros
catro membros do
seu grupo armado
suicidáronselle nas
suas respeitivas celas
de aillamento. Hai
pouco suicidouse a
deputada Petra Kelly
e o ex-xeneral Gerd
Bastian que estaban
a vivir a etapa máis
feliz da sua vida
xuntos. Esta semana
suicidouse o terrorista
máis buscado
mentres boqueba no
chan,
semiinconscente,
rodeado de policias.
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Está mal que o
Duque de Feria
abuse sexualmente
de menores. Sobrado
é decilo. Como
resulta condenabel a
nai de trinta anos que
prostituia á sua filla
de nove para a
oferecérllela ao
duque e que agora
ven de ser detida.
Pero baixo estas

Dia da Pátria
Galega e non
hai máis voltas
Xa está consgrado pola tradición
e polo amor de moitos milleiros
de galegos. Darlle máis voltas,
buscarlle máis nomes, intentar fixar outra data para esta celebración, resulta ser un atentado, un
xeito de desvirtuar o dia da nasa
Pátria. Os caciques son verdade iros mestres
niso de disfar- Unhacousaé
zar, disgregar, o
camiño verda- sergalegoe
deiro, para ir a outra ser da
nengunha parte.

Galiza.

Hai por desgrácia moitos galeg os que para
eles Galiza é o seu lugar ou, todo o máis, a sua aldea. O resto
non lles importa en absoluto.
Tenlles sen coidado o feito de
que un país tan pequeno coma
o noso teña desmantelados os
seus asteleiros, tocado fondo a
súa flota pesqueira -lembramos que foi das máis importantes do mundo- e a agricultura
sen saida viable.
Arrepia cavilar no feito de que
Galicia teña máis de millón e medio de emigrantes, nun país con
menos de tres millóns de persoas. Non cabe dúbida de que algúns galegas -sempre hai avispados e espavilados- tivo un
desenrolo persoal espectacular,
sobor de todo entre os que viven
da política. O desenrolo dunhos
cantos señores non supón o desenrolo do país non se debe trabucar o particular co xeral non
apañar o navo polo grelos.
Coidamos que o 25 de Xullo de
cada ano é unha boa data para
que os galegos nos interroguemos a nós mesmos que somos
e o que somos, se é que ainda
somos alguén. E comezar a deixar de pedir perdón polo noso
idioma, por talar como falamos,
e mesmo polo dereito a esistir.
Da a impresión de que estamos
no mundo ocupando un lugar
que non é o noso, que no nos
pertence e que cando algún
alleo ven mandarnos -hai moitos alleos galegas de naciónprocu ramos adaptarnos a éles
-aos alleos- sen que os tales
fagan o máis mínimo esforzo
opor entendernos e comprendernos; esto é válido para moitos funcionarios e cargos públicos (vividores) que viven ... co
diñeiro do país e que nen saquera utilizan o naso idioma,
mesmo dirixíndose a comunidades galegas.
O idioma galega, para éles, é
unha tala litúrxica como era o latín para os curas, antes de que
o rito se fixera en lí ngua vulgar
ou na dominadora -como
acontece no noso país-.
Unha causa é ser galega e outra é ser de Galicia.
Galicia, anque esista non está.
A súa presencia non se nota como ser definido, como ente con
esistencia do seu. Unha proba
do que afirmamos é que está
gobernada por forzas políticas
non xurdidas dela mesma, senón que foron importadas dende
tora. Galicia non ten representación propia nos poderes do Es-

tado español, nen no MCE outra
causa é que teñan partidos políticos estatalistas implantados en
Galicia -por xente que é de
Galicia- estas afirmacións son
enormemente tráxicas, esas
xentiñas que non asumen o idioma propio, a súa cultura, e que
se proclaman máis gallegos que
nadie e ciudadanos do munod
porque o seu país --do que se
avergoñan e desprecian- para
éles é moi pequeno. Compre
lembrar o que dixo monseñor
Arauxo no seu libro "Palabras
para os amigos":

Unha parella de turistas, procedentes de algún remoto país de
España, chegan ó Castro por casualidade ou seguindo a propia
intuición. Sen dúbida procuran a económica e ineludible vista
pintoresca, a ría, o Morrazo (Cangas, xente moi levantadiza), as
Cíes e unha panorámica da cidade, a stúpida on ntra ión
urbana, as 1úas estreitas como fenda , o smog provin ian para
semellar ás grandes capitais, o barcos atracados en fila de tre
para pertencer a Europa, en definitiva , o caos.

"Non hai unha maneira neutral
de sermos gal egos: ou somos
activa e positivamente ou o somos negativamente. Senda como é un pobo ameazado, ou
axudamos a que perviva ou
contribuímos a súa morte. Non
hai neutralidade posible: ou
amamos o pobo galego ou o
odiamos".

O día ofrece un clima raro. Fai demasiado calor pero o ol escúdase trala masa de aire sucio. Hai nubes pero non chove, sen
embargo ameaza con facelo en calquera momento. Ademais, unha brisa molesta, de dirección cambiante dificulta setiam nte o
control da saia e do cabelo. upoñendo que o enxendro a ntado alá embaixo, de cota ó mar, puid s r sultar pintor o,
non hai forma de comprobalo. Pero o · nativo · · b m s qu Arca e Leri traballan arreo para a nruar a virrud s turísci a d
lugar estamos tranquilos cont nto : a monstrnosidad avanza.

O 25 de Xullo compre ir a Compostela, levando no corazón os
disciplinados versos qe don Ramón Otero Pedrayo. El, que era
un océano de luz e de beleza, a
eternidade de Compostela é a
eternidade de Galicia. E dos galegas. No ceo hai un roteir~ de
estrelas chamado camiño de
Santiago que a Compostela
conduce. E a nós mesmos.

Saturados por tanta b l z nor
tina,
d u vi itant
ganse a un nativo pr gunran: ¿Aquellas on la Cíes? on.
Que te decía yo ... ¿"Y la Citroen? A Citro n ... P is, h gana
praza dos cabalo e col! n Gran Via abai

O vervo da Galiza vive. O mundo, sin él, sería máis pobre e
estaría máis desamparado. Hai
milleiros de galegas que o sabemos. E obramos en consecuencia.•
XOSÉ LoIS LEm.os GUDE
(SECRETARIO DA fEDERACION DE
SOCIEDADES GALEGAS NA SUIZA)
P.O.: Este manifesto público foi lido na cidade de Luzema o pasado 6 de Xuño na
preséncia dos representantes das 12 Sociedades Federadas que participaron con
máis de un milleiro de galegos e 9 grupos
folclóricos con máis de 300 bailarins e
gaiteiros .

Tese doutoral
en Galega
No pasado mes de Maio o leitor
pudo ler neste periódico como o
Departamento de Psicoloxia Clinica da Faculdade de Psicoloxia
de Santiago opositaba a negarlle a posibilidade a un aluno de
acceder a un curso de Doutoramento; daquela
o Sr. Reitor era
a única esperanza que 0 Osr. Reitor
aluno tiña de
superar esa era aúnica
oposición, pero
esperanza que
este negábase
a recebelo.
oaluno tiña

de·superar esa

Mais querendo
xogar a demó- oposición.
crata un bon
dia decide recebelo. Estimado Sr. Villares, non é o mesmo
ser demócrata que xogar a selo,
como dicimos nesta terra, isto
de selo é moi fodido pois ás veces implica mallarse moito.
Gostaríame que ti, amigo leitor,
me deses e:. tua sincera opinión
sobre os feítos:
-Se che conceden un ano sabático para dedicarte á investigación? (causa que só sucede
unha vez na tua vida terrea!).
-Se che esconden a documentación que apresentas para solicitar un curso de investigación?

EMPRESA PINTORESCA
XOSE

Cm

CABIDO

Os estaleiro e conserveira xa an camiño da hi toria. L go t mos Alcampo, eragua , Ora Kopolo ich ... E moito ban o .
Pero conservamos ainda unba factoría: e tranxeira colonial e
60% amarilla. Unha. Digna de vi itar: Citroen. •
-Se ti apresentas testemuñas
de entregar a documentación e
entón denéganche o acceso a
dito curso por unha aplicación
parcial e arbitrária do baremo de
admisión?
-Se ti recorres á Comisión de
Doutoramento pensando que a
sua misión é esclarecer os feítos e dita comisión pasa do tema dunha forma vergoñenta?
-Se te recebe o representante
do Sr. Reitor que ven senda o
encarregado do tema no reitorado, pero que por unha estraña
coincidéncia tamén é un dos
compoñentes do Departamento
de Psicoloxia Clínia que previametne me denegara o acceso?

-E se por fin despois de moitos
intentos recébete o Sr. Reitor e o
primeiro que che di é que non pode facer nada porque xa asinou o
escrito que lle apresentaron?
E se o segundo que che di é que
vai facer unhas investigacións
durante unha semana para ver
que se pode facer? Tempo suficiente para ser superado o prazo legaJ que faltaba para poder ir
a un contencioso-administrativo :
Único recurso que ten o aluno
que quer facer un curso de doutoramento e non é amigo de don
Elisardo Becoña , Director do
mencionado departamento.
Estimado Sr. Villares, sinto vergoña de ter que contarlle a este

GONZALO

A
leitor a resposta que me deu: "A
vostede non o admitiron porque
lle pediron que apresentase o
certificado de estudos e negouse
a entregalo". lsto só pode ser dito
por unha persoa que quer sairse
do tema e non sabe como.
Ser galega non consiste en
aconsellar que se presenten as
teses en galega, senón descobrir
por que a un galega non se lle
deixa facer a tese. lsto non é unha partida de pingpong na que
vostede está no meio, isto é un
combate de loita libre onde o aluno é atado de mans e pés mentres o Departamento o golpea, e
Vostede é o árbitro cos ollas ben
pechos para ser imparcial.
Amigo leitor, agora gostaríame
escoitar a tua opinión , que ao
mellar coincide coa miña:

BIOMANANS
NANINA SANTOS

Envexosas e un tanto neuróticas por esa publicidade que amosa señoras estilizadas, mozas altas e delgadas, nenas guapísimas e preciosas.
Histéricas, porque nas tendas de roupa mais comuns os nosos
brazos e pernas son cativos de máis mentres, ao ancho, a prenda queda "raquítis".
Abafadas e receiosas de que haxa xentes nas praias que miren
e que vexan as lorcillas e as lorzas que acumulamos por unhas
graxas, uns chiculates, manteigas, alcoles, a vida de sentadas ...
Locas todas mercando os biomanáns que expenden nas farmácias e adelgazan sós, pastillas maravillosas do doutor menganítus, ervas máxicas que nos dixo a viciña que a filla coñecera
dunha profisional porque outra amiga fora ...

ALDEA

capacitade, se de verdade queredes o ben do naso país, se de
verdade sodes nacionalistas,
actuade como tal, antepoñede o
ben xeral da nasa nación aos
vasos intereses persoais, aos
vasos intereses partidários, se
non o facedes asi, dentro de catro anos volverei a laiarme unha
vez máis e direi outra vez: unha
nova ocasión perdida.•

F. NIEVES
(BARCELONA)

Desde o cárcere
(... ) Atópome no cárcere extinguindo unha condena de dezasete anos e médio por mor dun pasado incerto vinculado coa vida
"underground" caracterizado por
unha adicción ás drogas duras
(que non é pouco delito, vaia).

-o grande perdedor: o aluno.
-o grande suspenso : o Sr.
Reitor.

-o gañador con toda clase de

E así pasan os días. Invernas e veráns tracexando ese estraño
ciclo de Abrigo-gabardina que tapa, envolve e acobilla as carnes e o tempo de Roupas ao armário-carnes ao ar, onde non é
po íbel agachar nada.

inxustizas, o Departamento.
Se corres o risco de que che poda suceder algo asi, primeiro
busca un avogado e lego negócia todo o que queiras. +
ANTONIO PIÑEIRO

Prémio
No seu dia a Consellaria de Cultura convocou aes Centros de
Ensino a tomar parte na Campaña de Lei1ura (fomento á leitura)
que desde a Administración autonómica se
puña en marcha.

Sentímonos

Este Centro solicitou a sua in- moi ledos de
clusión na de- anunciar que
vandita Campaña para os Eva Barrera
Níveis 211 , 42 e acadOU O
52. Durante todo o curso un 11 Prémio.
total de 11 O nen os/ as foron
estimulados
cara o fomento da leitura, ben
con libros que a própria consellaria mandou , ben con libros
que foron adquiridos polo Centro coas axudas que desde Santiago lle chegaron .

i aqui, no que lle chaman Norte. Non resulta curioso que, no
ul, sexa distinto todo?•
Máis non foi asi , a conciéncia
nacional vai callando pouco a
pouco no naso pavo, e agora eu
ousaria dicer que o fixo moito a
moito, e se volcou no seu apoio
ao BNG ate triplicar o número
de votos.
Porén, a ledícia polo éxito conquerido transfórmase en min
nunha agridoce sensación ao
ver o perta que tivemos o trunfo,
que tanto ternos aloumiñado os
nacionalistas galegas, o homologarnos co resto das nacionalidades históricas en canto a representatividade, en ouvírsenos
en Madrid, e por iso suspiro e
digo : Unha nova ocasión perdida, e engado cantas máis irnos
perder?

VITOR SOBRAL FERNANDEZ
(DIRECTOR DO COLÉXIO DE
LEIRADO-SALVATEIUlA)

Unha nova
ocasión perdida
Comezarei dicendo que eu tiña
medo do voto do "medo", de que
os galegas coma o resto dos cidadáns españois pecharían filas
frente ao pHrigo da direita que
se nos viña enriba, e que iso
nos perxudicaría nas expectativas de voto.

Oúnico que
fané pexar
permanentemente as
opciónsde
turrar para
adiante máis
apresa.

a) dos "mesiánicos ", que antepoñen o seu espírito visionário
ao ben comun do nacionalismo
= 2.186 votos na Coruña.

Apesar
dos
"entre aspas ",
que podan parecer irrespeituosos, hai de
dicer que respeito ás persoas que lles concederon o voto, que respeito democraticamente as opcións diferenciais, mais me permitirán tamén, de forma democrática, que
exprese o meu disentimento con
estas atitudes que o único que
tan é pexar permanentemente
as opcións de turrar para adiante máis apresa, de darnos a coñecer e de darnos a respeitar tora das nasas fronteiras.

b) dos "dos cu inquedo", que van
dando tumbos dun lado a outro,

A todos eses persoeiros "nacionalistas" lles digo o seguinte: re-

Que pasou para ficar ás portas,
de quen é a culpa? , dos de
sempre, e tiro de censo:

Unha vez rematada a Campaña
sentímonos moi ledos de anunciar que a aluna Eva Barrera Graba (C. Médio) acadou o 22 Prémio de toda Galiza, a título individual, co seu canto "O libro e a folla". Igualmente, o Coléxio foi galardoado co 12 Prémio Colectivo,
polo traballo de clase apresentado polos nenes/as de 22 Nível.
En nome dos nasos alunas/as
pregámoslles a maior difusión
destas, para eles, agradábeis
notícias. •

sen teren acoug o en nengures ; entes sós ,
hoxe en compaña, mañá con
quen?, fálase
que o PSG será
o seu sartego =
40.000 votos
aproximadamente.

SILVAR

Sen ánimos de cusar lástimas,
nen de exculparme de feitos
"probados" ou mesmo acadar
unha simpatia subliminal, fálolle
con toda sinceridade, pésie a
que non os coñezo persoalmente, porque a obxectividade do
xornal non me permite falar doutro xeito. Queda pouca xente impregnada de solidariedade. ( ... )
Feita esta pequena apresentación (non me mola ser un descoñecido no ventre dos ordenatas) paso a advertirlle que calquer dia receba unha elucubración retórica. Ninguén está ceibe de que unha noite de lóstregos o aborde un poeta frustrado
nun recuncho do casco vello ou
da zona residencial e, zas!, lle
salte un "mitin poético" sen parangón e por conseguinte doado
e cheo de sentimentos. Un nace , maledúcase ... e o resto
acontece. (... ) •
ANToN RooruGUEZ OJEA
PUERTO DE SANTA MAlUA (CADIZ)

Nao
ao consenso
normativo
A respeito do recurso apresentado pelo Conselho da CL.::tura
Galega contra a decisáo tomada
pelo Tribunal Superior de Justic;a de Galiza que validou os estatutos da Universidade de Vigo,

notícias tamén se
agacha unha
ideoloxia que
pretende salvar aos
nenas e ás mulleres
do sexo coma dun
barco que se funde.
Para eles non hai
erotismo, como non
existe a posibilidade
de tomar decisións.
"A sociedade
occidental, sinala
José A. Nieto na sua
obra recen editada
Sexualidad y deseo,
valora positivamente
o atrevimento musical
dos nenas prodíxio,
pero valora
negativamente o
atrevimento sexual
dos mesmos". Vella
ladaiña de perversos

e inocentes.

Quen diga que en
realidade o
franquismo non era
tan duro, que era
tolerante e que no
fondo todo o mundo
facia o que queria
(causas asi afirma de
cando en vez Manuel
Fraga) deberia ler a
notícia dos 6 mil
cortes de filmes
realizados durante a
ditadura e que ainda
se conservan na
Filmoteca de Madrid.
Un dos fragmentos
trasquilados foi a
canción galega da
película La casa de
la Troya de Rafael
Gil.

Un periódico

1//[{1

catalán retrata a Xosé
Manuel Beiras: "como
economista, di,
analisou os
problemas da sua
terra". Alusión subtil á
teoria de que
nacionalismo é
mirarse o próprio
embigo. Esquécese
que o afamado John
Kenneth Galbraith
centrou toda a sua
obra económica nos
Estados Unidos e que
cando tala da

•
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fo
economia
internacional fai o
ridículo. En literatura
sobrarian os
exemplos: Garcia
Marquez situou Cien
Años de soledad
nunha aldea,
Macondo; Cervantes
non sacou ao Quijote
de tres parróquias da
Mancha e Faulkner
consagrouse através
de 15 novelas e máis
de 50 relatos
ambientados no
condado sudista de
Yoknapatawpha.

As vendas de

Wl

coches no primeiro
trimestre do ano
descenderon un
31,2%; as dos
hipermercados un
9,9% e as de
gasolina un 4%.
A iso chámanlle
crise. Non teria
porque selo:
automóveis hai xa
demasiados, a
metade do que se
compra nos
hipermercados é
innecesário ou
engorda e a gasolina
corre o perigo de
esgotarse antes de
vinte an.os. É máis
preocupante que
aumenten as
enfermidades
psíquicas, que a
xente teña que
recurrir ao sexo por
teléfono e que a
maioria das persoas
non coñezan aos
seus viciños de
edifício. •

urge urna tomada firme de posigao por parte de todos os sectores implicados na nossa recuperagao idiomática.
O CCG adjectiva de "anarquia
linguística normativa" á situagao
derivada da aprovac.;:ao de ditos
estatutos.
Nós pensamos que o único que
se deriva do visto e prace outorgado pelo TSJG, é o assentamento dum im portante precedente jurídico.

Na actual

eremos que na
actual situac;ao situa~ao o
de conflito nor- mais lógico
mativo, o mais
lógico e benefi- seria
cioso para nor- cooficializar
malizar a nossa
lingua nacional as normativas
seria cooficiali- ortográficas
zar as normativas ortográficas em pugna.
em pugna. Assim deixaria de
existir persecuc;ao idiomática; cessaria a repressáo dos cidadáos, que no
mais simples exercício de liberdade utilizam a ortografía própria
galega e nao comparte os objectivos das instituic;óes colonizadoras espanholas assentadas na
Galiza, nomeadamente da Junta,
de ir aniquilando subtilmente o
nosso idioma. Tratar-se-ia como
bem disse o Prof. Vilhar Trilho de
um periodo de armistício na guerra das normativas ortográficas.
Um periodo no que seria possível urna "convivencia pacífica"
entre as diversas alternativas
defendidas: a normativa galega
internacional e as várias norma-

r----------------------,
Esta seccion está aberta ás
informacións, opinións ou críticas
enviadas polos leitores sobre
calquer tema, incluidadas fotos
ou deseños. As colaboracións
poderán ser resumidas. Prégase
que a sua extensión non exceda
das 60 liñas

Envios a:
ANOSA TERRA
A ALDEA GLOBAL
Apart. 1.371 36200 Vigo ou

através do Fax:
(986) 22 31 01
______________________ J

tivas provincianas e artificiais
(escrever galego em espanhol!!!) quais sáo as propugnadas pelo "Instituto da Lingua
Galega", "Real Academia Gallega", "Mesa pala Normalización
Linguística" e pelos "desertores
do reintegracionismo".
Os reintegracionistas apostamos
por urna saida de coexistencia
normativa (nao de consenso normativo) porque estamos seguros
de que as pessoas que decidam
ser galegas 100% e portanto uti1izar na fala e na escrita o galego, optaráo, quando tenham conhecimento das diversas alternativas, pela menos artificiosa, pela
mais galega, pela mais útil.
O resto da populagao galega seguirá utilizando o espanhol. Mas
por muito que "intentem" desde
as instituic;óes oficiais (Junta) ou
nao oficiais (MNL. .. ) a incentivac;áo do uso do galega escrito
com ortografía espanhola estarao ante urna difícil empresa
quanto que esse sector da populac_;:áo náo ignora a mínima utili-

nos expressando um desejo: De
hoje num ano, numa Galiza
reintegrada.•

dade social que um híbrido linguístico de tal espécie aporta.
Devemos manifestar a nossa
profunda desilusao pela persistencia dessas opgóes autodenominadas consensuatórias ou
normativizadoras "de mínimos".
O intento de conciliar a ortografía
do idioma espanhol com a tala
do idioma galego, por elas propugnado, está abocado ao fracaso. De facto, é observável últimamente urna imparável dinámina
de espanholizac.;:ao linguística da
sociedade galega no seu conjunto e, o que é mais grave, de certos sectores nacionalistas que
confunden abertura a sociedade
com abertura a espanha.
Por outra parte, queremos manifestar a nossa rotunda oposigáo
a que a direcc;ao do 1LG esteja
ocupada por um espanhol : Contantino Garcia (originário da regiáo espanhola de Astúrias) e
náo por urna galega ou galega.
Náo devemos esperar nada
bom de instituic;óes que em teoría trabalham pela dignificac;áo
do galega, se estáp dirigidas por
um estrangeiro. E penoso que
as galegas e galegos permitamos que um indesejável espanhol caricaturize a nossa língua
como se só se trata-se de um
idioma de corredoira. Mas também é penoso que os galegos
que ocupan os silhóes da RAG
ou as cátedras da Faculdade de
Filologia Galega de Santiago
como Casares, Sabel , Rodrí guez, etc., etc . continuem sem
receber resposta alguma as
suas condutas a favor da espanholizac;áo da Galiza.

•• ••••••••••••

PARADO

Ficamos obrigados pela publicagáo desta carta e despedfmo-

ESCORIA

"l.ANc;AS

DE BREOGAO"
(

!LA AH IA)

Diferéncia
nacionali ta
Canto vai durar a farsa? Cando
teño que ir votar sempre paso un
mal trago e fágome as mesmas
perguntas. Cando van os nacionalistas de esquerdas deixar esta absurda loita entre eles? Todos se erixen en salvadores e
defensores da Galiza pero onde
está a sua verdade no fondo?
Tantas son as diferéncias para
non acudir xuntos ás eleicións?
Hai rifas persoais entre os seus
dirixentes que impidan acadar
esta unión? Como se pode explicar máis proximidade cun partido estatal que
cun nacionalista Tantas son
da mesma afinidade? Non vos as diferéncias
decatades de para non
que dades o
mesmo espec - acudiren
táculo que os xuntos
demais dema gogos
(P P- ás eleicións?
PSOE) saindo
nos meios e sinalando a grand eza dos bons
resultados obtidos nas urnas e
que nas próximas ... e nas próximas .. . e nas próximas ...
Que vos pasa? E vós dicides
que vos move o interese pala
Galiza? e asi, na división como
a defendemos? É frustrante para un nacionalista vervos e ouvirvos falar do voso agarimo á
terra. O res1o das forzas políticas deben estar ben contentos
mentres vos teñan divididos .
Coido que non falades cos militantes de base senón saberíades que pensan isto mesmo.
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Basta xa! de alternativas galegas que son só sonos delirantes
dalgún trovador, basta xa! de
núcleos illados sen posibilidade
de asumir responsabilidades nacionais (FPG) e basta xa! de pelandradas e rebuscamentos como o de UG. Hai unha plataforma nacionalista de partidos e
agrupacións xa feita que se chama Bloque pero se non vos gasta o nome pois cámbiaselle, que
este non é un bautismo con matices sacramentais para non poder adoptar outro neme. Polo
ben da Galiza á que dicides defender, que se vexa na prática.
Arranxade esto dunha vez, e veredes os bons resultados.•
GABINO

y AÑEZ V AZQUEZ
( SANTIAGO)

GuieirQ
CULTURAL

A NOSATERRA
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As embarcacións tradicionais buscan
o seu lugar no mar
Encontro de recuperación da tradición mariñeira en Ribeira,
os dias 9, 1O e 11
• XAN CARBALLA

Lancha xeiteira, dorna,
vela latina .. . xa ca e até
nome e perderan.
O proce de
m d miza i . . n da
mariñ
up r
diant
d a
n tru i . . n tradi ional
arpint ria d
rib ira. E ta fin d
n anta xia,
e un
ncontro-exposición de
mbarcaci "n
tradi ionai e xa d de
hai ano
ñ n
cel brándo e me mo
competición. entre
dorna obretodo na
Ria de Arou a.
O dias 9. 10 e 11 Santa Uxia de
Ribeira acollerá o I Encontro de
Embarcación Tradicionai . Xuntá-

Estarán abertas duas exposicións:
Onde Galicia é mar e Cultura
tradicional mariñeira; unha mostra de oficios tradicionais (cordeiros, redeiros, carpinteiros de
ribeira, veleiros,. .. ); unha mostra
gastronómica de cociña mariñeira
e outra de música, con grupos de
danzas de Ribeira, Cariño e Marin. Proxectaranse vídeos e haberá unha xeira pola ria de embarcación tradicionais que se concentrarán o venres e airán á mar
na tarde do ábado.
O programa inclue un colóquio
internacional obre "Embarcación histórica e tradicionais da
Europa Atlántica", na que intervirán o portugué Octávio Lixa
Figueira («Orixe das embarcación atlánticas e as suas relacións». Ver entrevista no nº 574
de A Nosa Terra), o galega Fernando Alonso Romero («Notas
hi tóricas obre as embarcacións
galega »); o cántabro José Luis
Casado e a basca Socorro Romano falarán da embarcacións do
Mar Cantábrico e da experiéncia
de Mu eu Naval da Sociedade
Oceanográfica de Donóstia respei tivamente, pechando Staffan
Mfüling a xomada do venres cun
e tudo obre a morfoloxia e tipoloxia da embarcacións tradicionai do naso paí . O día l O clauuraran e e te colóquios coa intervención do portugué Manuel
López que falará da recuperación da lancha poveira como
exemplo de embarcación popular
e celebrara e unha me a redonda
que explorará o futuro de ta embarcación , participando membro da a ociación convocante
d encontro.

tauración
O proce o de u titución tecnolóxica e modernización no mar, pro-

Fotografia de Xosé Suárez da série Mariñeiros, ano 1936.

vocou unha acelerada perda de
instrumentos e obxectos materiais
que daban soporte á pesca tradiciona1. Esta acelerada penetración
de novas embarcacións levou por
diante un importante património
cultural e se até meados os anos
sesenta ainda se podian ver nos
partos galegas as siluetas das velas e os aparellos de fio, poucos
anos despois apenas ficaba xa a
lembranza fotográfica.
Naves máis grandes e motorizadas, fibras plásticas nas redes, maquinilla nas faenas novas peiraos, lonxa e construccións mudaron a paisaxe da beirarnar. Nesta
alteración acelerada da cultura
mariñeira non se respeitaron nen
os re to abandoados nas praias e
erviron de combustíbel en moitas

fogueiras de San Xoán.
A dorna convertiuse no estandarte da recuperación deste património mariñeiro, e os nomes de Xaquin Lourenzo , Mora e Massó
entre outros son os dos pioneiros
na conservación daquela importante memória. Desas iniciativas
foron nacendo diferentes asociacións e comezaron a medrar os
colectivos. Hoxe, mercé á Asociación Cultural Dorna da Illa de
Arousa, xa se levan dez anos de
regatas como a Volta á Illa ou o
Triángulo do Cantiña, con máis
de trinta participantes.
A febre ex tendeuse por toda a ria.
Carril recuperou os botes de vela latina, dos que xa hai censados meio
cento, tanto en Carril como no norte

en Ribadeo. En Cangas aparelláronse cinco domas e en Coruxo estúdase a gamela coruxeira, conseguíndose amañar unha por un dos seus
constructores ainda vivo.
Os estaleiros de ribeira, que foron
debecendo frente á presión doutros materiais recuperan forza e en
Marin a Consellaria iniciou un
proxecto de Escala Taller de carpinteria de ribeira en Marin para
conseguir formar artesanos neste
oficio e no de veleiro.
O movimento segue e xa se recuperaron a lancha e a doma xeiteiras. En Brest, onde se realizou o
ano pasado un encontro inytemacional, Galiza estivo presente coa
dorna, a gamela da Garda e o bote
polbeiro de Bueu. •

En sete anos non aumentou a axuda da Consellaria
á Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
A novena edición celébrase entre os dias 16 e 25 de Xullo
•X.C.

Cun historial que arrinca de 1973,
coas mostras de Abrente, até o actual vinte aniversário, a Mostra
Teatral de Ribadávia ten percorrido un longo camiño, quedando como o verdadeiro trinque do teatro
internacional en Galicia. Apesar
diso a subvención da Conselleria
de Cultura non se modificou nos
últimos sete anos, e mesmo foi recortada a última hora este ano.
Os orzamentos cos que se manexa a Mostra son ben cativos se se
enfrentan con eventos de semellantes diínensións no Estado.
Nada que comparar cos 40 mi-

llóns de Valladolid nen os 100 de
Granad pero mesmo asi consiguen armar un digno programa
que nesta edición inclue as actuacións dos grupos Strion teatro, a
Compañia de Aita Sánchez-Gijón, coa obra de Jean Paul Sartre
"A puerta cerrada"; os andaluces
Lavie e Bel coa obra "A moco
tendido"; Ur-teatro-Ant ze rkia
que representará "Sueño de una
noche de verano" de Shakespeare, recente ainda na memória a
versión do CDG; os italianos de
Luciano Federico con "Porca Miseria"; os daneses D.N.T.T, co espectáculo "Internacional Pyroacrobatic Performance" e os bascas de Teatro Geroa con "Las

Amazonas del Caballo".

Vinte anos de história

A preséncia galega, conta con
duas estreas, seguindo o costume
de «pasar a proba de Ribadávia».
Serán os ourensáns de Sarabela
Teatro que representan unha obra
de Milan Kundera, "Xacobe e o
seu home", e o grupo OllomolTranvia, que trae ao escenário
dpo Ribeiro a "Commedia" de
Goldoni. O programa complétase
no capítulo estrictamente teatral
coas obras do Centro Dramático
"Un refaixo para Celestina" de
Eduárdo Blanco Amor e "A história do soldado" de Ramuz-Stravinsky e a Compañia de Maria co
seu "Fisterra Brodway".

Ainda que sexa a novena edición
da Mostra Internacional, o certo é
que o Festival de Ribadávia ten xa
unha história de duas décadas,
desde os tempos pioneiros de
Abrente. A história destes últimos
oito anos recóllese nunha mostra
aberta durante todos eses días na
Museu Etnolóxico de Ribadávia.
Fotografías, folletos, reseñas de
prensa, vídeos, ... compoñen este
percorrido que permite coñeeer os
froitos dun labor que ten que substituir con vontade a escasa financiación coa que sempre se move.
No panorama de feiras e mostras de

teatro Ribadávia ten sobrevivido á
escasa financiación. A edición <leste 1993, adiantada para a segunda
quincena de Xullo logo de pasar
vários anos en Agosto, é de dez millóns de pesetas. Moi ao final, e coas contratacións xa feítas, a organización topouse con que Cultura
suspendeu unha subvención de
1.500.000 de pesetas tendo que
apeitar o concello coa diferéneia.
O mes complétase en Ribadávia
coas denominadas "Noites do Castelo" con outros espectáculos e tamén se inclue a denominada "Hora
Golfa", con dous espectáculos de
máxia e cabaret que prolongan na
madrugada a festa teatral.+
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• Solidariedade
con Cuba
Cunha exposición e unha festa, a
Asociación de Amistade Francisco
Villamil, segue promovendo a
solidariedade material cos cubanos,
despois de que recentemente fixera
un envio de material escolar,
mediciñas e vitaminas a bordo do
buque Río Mayabeque.
A exposición Cuba do
fotoxomalista Delmi Alvarez
estará aberta até o 23 de Xullo na
Casa da Cultura de Vigo, e odia
1O, na Carballeira de San Roque,
da mesma cidade, celebrarase a
segunda edición da Festa
Solidária Galicia-Cuba. Están
previstas as actuacións dos grupos
"Tato Rivera y Son Caribe" e os
galegos Muxicas, asi como o
grupo de títeres Kaos. A troula
comezará ás 19 horas.•

•Encontros
Musicais da
Tradición
Europea
Continuando cun labor comezado
hai dous anos, a Federación de
Asociacións Culturais fai unha
nova convocatória de concertos
que comezarán o vindeiro 1Ode
Xullo ás 21 horas na Praza de
Castelao de Rianxo con
participación dos grupos Toque de

e fornece os dados próprios sobre as
contratacións realizadas. Pero, con
vistas a evitar a trascendéncia destas
mobilizacións no mes-estrela de
todo o Xacobeo, a Conselleria de
Relacións Institucionais lanza unha
nova convocatória para poder incluir
novas contratacións de aqui a
Setembro, pero cinxida,
exclusivamente, a bandas e grupos
de gaiteiros, danzas e agrupacións
corais. Compañias de teatro e
bandas populares de música non son
incluidos.•

•Festa das
parróquias no
Carballiño

•Pepe Carreiro censurado
Colaborador fixo na prensa diária desde hai vários anos, o debuxante e humorista Pepe Carreiro viu como o
pasado 30 de Xuño o xornal La Voz de Galicia decidía non publicar o seu traballo do dia (na imaxe uperior),
quebrando asi o compromiso adquirido co debuxante de respeitar a norma da liberdade absoluta de expre ión.
Carreiro condicionou o seu regreso ás páxinas do diário coruñés á publicación desta viñeta.•
Caixa (Portugal) e The House
Band (Escócia); nos dias 6 e 13 de
Agosto prevense celebrar no
Palacio de Congresos da Coruña e
no Teatro Colón da mesma cidade
dous concertos. No primeiro deles
intervirán os húngaros de
Mákvirágék (Hungría), Julio
Pereira (Portugal) e Xarin (Galiza);
no segundo participará Banda de
Ribadeo, os escoceses The boys of
the lough e un grupo galego que
ainda non está confirmado.

a

Desde 1990 os programas dos

Encontros Musicais da Tradición
Europea convocaron a 34 grupos e
intérpretes representativos de 17
diferentes tradicións musicais
europeas. En Galiza, durante
1992, estímase que interesaron a
máis de 13.000 espectadores.•

• Galego? Non,
Xacobe-93
Desde o dia 2 até o 11 de Xullo as
ruas de Santiago están cheas de actos
reivindicativos e de protesta contra a

programación cultural do Xacobeo.
O Sindicato galego do Espectáculo
a Federación de Bandas Populares e
as asociacións de actores,
compañias de teatro, gaiteiros e
profisionais da danza, foron
realizando cadansua manifestación
de protesta, que culminarán o dia 11
ás 12 da mañá cunha manifestación
en San Caetano.
A Xunta ten contestado ás
mobilizacións a meio de anúncios
pagados da prensa. Rexeita as
críticas das agrupaci6ns mobilizadas

A fins de Xuño celebrouse no
Carballiño a Festa das Parróquia ,
así denominadas porque na ua
financiación participan as 15 p73
parróquia do concello. Nacida
por iniciativa do movimento
viciñal para fomentar a relación
interparroquial, interviron en
enllo acto Xo é Fariña J amardo
e Cé ar Varela. Fariña, ecretário
do concello no ano 50, foi o
principal impul or da Biblioteca
Municipal e adicou algun do eu
libro a esta vila. César Varela,
desenvolveu o tema 'O nomes
do lugares" , título co que
durante anos mantivo unha
sección ne te mesmo emanário.
Segundo informa Eduardo
Bemárdez, houbo moita
participación aberta do
parroquiano , que contaron
conto cantaron e participaron en
várias competición de xogo
populares. O comentário xeral
entre os asistentes era' que ben e
pode pasar con pouca cou a',
facendo referéncia ao total de
106.000 pe etas gastado , que
financiou tarnén un xantar de
irmandade entre os asistente . •

Carlos Santana, máxico latexo de guitarra latina
Actuará o Mércores 14 en Compostela
• ÓSCAR LOSADA

Carlos Santana nado en 1946 nunha vila chamada Autlan, pertencente a Jalisco (México) é un dos
mellores guitarristas do mundo (e
particularmente un dos meus predilectos).
O seu pai tocaba o violín nun conxunto típico de mariachis e puxo
aos seus fillos (catro mulleres e
dous homes) a tenra idade a receber clases de música. A Carlos
asignoulle o seu proxenitor o estudo do clarinete e saxo e, clarn, a el
gorentáballe esa cousa con cordas
da que, co pasar do tempo, foi
quen de tirar unhas melodías emocionantese arrepiantes (que outro
calificativo vale para "Europa"?).
Cando emigra a EEUU ten que
traballar fregando pratos e nos
momentos de lecer a guitarra é a
sua mellor compañeira. Santana
tívo que se embeber de blues, ensaiar e escoitalo moitas horas, para asimilar un estilo musical alleo
a un mexicano que si coñecia todo o que atinxe ao folclore do seu
país.
Asimilouno perfeitamente e xunto
aos ritmos latinos imprescindíbeis
nos seus temas, cunha percusión
moi elaborada e que dá unha forza

a algunhas das cancións, son o
costelar do son da banda. Axitado
convenientemente fan que a formación sexa única, por esa fusión,
dentro do mundo do rock.
A actuación, con moito "feeling",
no festival de Woodstock, fainos
coñecídos para as grandes masas e
apreciados, como posteriormente
se confirmaría co éxito a grande
escala. Foi co segundo disco
"Abraxas", cando isto último sucedeu. A revisión dunha peza de
Pe ter Green, "B lack magic W ornan" pasada polo son característico do grupo, a incursión latina en
"Oye como va" ou a primeira
grande obra mestra en temas instrumentais que é "Samba pa ti",
son claves do éxito.
Co pasar dos anos acentuouse a
espiritualidade de Carlos, o que o
leva a ter un guia espiritual, o guru Sri Chinmoy, e adquirir un novo nome, Devadip ("Luz de lámpada divina"), cortando o pelo e
tendo a cor branca, símbolo de
pureza, sempre presente no vestuário.
1978 e o disco "Inner Secrets" é
clave no evoluir da banda. Santana troca a sua conceici6n musical
e achégase máis ao pop-rock con
cancións como "One chain, don 't

make no prison" que os leva ás
listas de éxitos, ainda que escoitando todo o traballo segue habendo momentos que cadrarian plenamente na anterior etapa. Este é o
intre da ruptura musical de certas
conceicións na formación e por
iso marca o que eu definiría como
a segunda etapa da banda e que
chega até os nosos dias.
Nestes 15 anos da nova andaina,
Santana tennos dado de todo:
novas cancións con forza e garra a eito, delicadas xoias de
ourivesaria musical, composicións salientábeis tan só pola
guitarra de Carlos, e alguns
devaneos polo gume do pop
máis comercial para esquecer canto antes.
A cada nova obra da banda
esperase que arrede isto último e que se centre na
excelente base rítimica e
na máxica guitarra, que
nos ten proporcionado
alguns dos menores temas da história do rock.
Vai ser moi emocionante ouvir os grandes
éxitos de Santana (non
poe esquecer os clásicos nunha ocasión como esta) en directo, por
primeira vez en terras galegas.•
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ela, e mais outros autores o chamado grupo de Harlem, do que sairian L. Hughes e Richard Wright-,
eran pioneiros dunha literatura: a dos escritores negros
dos Estados Unidos. Compre non esquecer que en
l 920 só se contaba cunhas
vinte novelas escritas por
negros norte-americanos.

Unha novela
fundadora
O seu albar posta

em Deus de Zora
N. Hurston
Pouco a pouco as diversas editoriais galegas van publicando traducións de escritores doutros países.
Nonnalmente, por aquilo das vendas, adoitan a ser versións de novelas e autore coñecidos. Mais de
cando en vez tradúcense ao galgo
obras que on de autores non moi
coñecidos no noso ámbito, ou
obras de autores coñecidos que
non e tán publicadas en español,
que é o no o máis directo rival.
Recentemente edicións Laiovento
deu ao prelo unha novela, o seu olhar posto em Deut 11 , de Zora Neale Hur ton ( 1891 - 1960), e critora
afro-americana (norte-americana)
e e ue completamente -senón
completamente- de coñecida para o leitor ibérico, como moi ben
avi a a tradutora e prologuista da
novela Elvira Souto.
Elvira Souto pon un prólogo moi
útil á presente novela. Introduce ao
leitor na obra, e un pouco na vida,
de Zora Neale Hurston. Anota como o eu traballo como anrropóloga 'haveria de converter-se no instrumento que a facultaria para entender cabalmente a cultura negra
do Sul'. Este traballo de antropóloga é a base da linguaxe dialogada
da novela. A tradutora, intelixentemente, e contra aqueles que están a
facer do galego un ubdialecto do
español bota man do modelo coñecido en portugué . Modestamente
pensamo que atinou plenamente a
tradutora na ua eleición. A fala
do negro do Sul do Estado Unido tan maltratada, por e emplo, en
moita da ver ión e pañola , e
portugue a , da novela de W.
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Zara Neale Hurston.

Faulkner, adquire na presente versión galega unha dignidade completamente literária. Se a novela
non tivese outros valores, pagaría a
pena só polo
traballo lingüístico feíto
por E. Souto. A tradutora,

o

inteli:xente-

seu olhar
posto em Deus mente, e
é, antes de na- contra
da , unha no- aqueles que
vela reivindiestán a
cativa. Non da
condición hu- facer do
mana do ne- galego un
gro. A autora subdialecto
era preta e
do español,
non necesitaba reivindicar bota man
tal condición do modelo
(a parte <liso, coñecido
quizais as novelas que rei- en
vindican a portugués.
condición
"humana" do
negro non on
máis que aquelas que se dirixen
aos brancos dominadores). Hurston na sua obra reivindica a condición da muller dentro do mundo
negro. Daí que a presente novela
se desenvolva, na maior parte do
tempo nunha cidade construída
por negros e para negros. Mais tamén hai outra reivindicación: a do
papel da muller dentro da socieda-

de negra e a liberdade de amar.

A protagonista de O seu olhar ...
casa tres veces. Unha para alcanzar
unha posición. O casamento é encirrado pola sua avó e pola educación que esta lle dá. A segunda ere
encontrar o amor. O que encontra
é, en realidade, un papel subalterno. E á terceira que encontra o que
buscara toda a sua vida, cun home
máis novo do que ela. Encontra o
amor na aventura. Janie -tal é o
nome da protagonista- é, en certa
maneira, unha madame Bovary.
Mais non unha madame Bovary da
campiña francesa, engaiolada por
leituras, senón unha muller que a
medida que transcorre a acción, se
encontra a ela mesma.
Mais as concomitáncias coa novel a francesa, non se deteñen nun
destino, ás veces converxente, das
protagonistas. Hurston narra a novel a en terceira persoa, e para
apresentar aos leitores os pensamentos da protagonista usa, como
Flaubert, do estilo indirecto libre.
Son estes, quizais, os mellores
momentos da novela. Cando foxe,
tamén, da etnografía, da reprodución de conversas entre homes, do
costumismo. Costumismo que enche muitas páxinas, de fácil lectura, e que a autora non consegue
desinchar debido á falta de ironía.
Unha ironía que, talvez, era imposíbel que pudese exercer, xa que

W~ MONTES E FONTeS

Segundo a notícia que dá no
prólogo Elvira Souto, Zora
neale Hurston, esquecida até
hai ben pouco, está a ser reivindicada e redescoberta no
seu país. Unha redescoberta
da que poemos disfrutar os
galegos mercé a esta versión ao
noso idioma dunha novela fundadora: O seu olhar posto em Deus.
A novela que funda, como se di,
con outras palabras, na contra-capa: "umha tradi9om-dentro-da-tradi9om: a voz da mulher negra".
Unha tradición que acada o seu
ponto máis alto -<le momento-en escritoras como Toni Morrison
ou, esta tamén descoñecida case
que completamente entre nós,
Carlene Polite, autora dunha novela de grande agresividade verbal: Lesflagellants.•

XGG
(1) Edicións Laiovento. Santiago,
1993. 196 páx.

A densidade
da emoción
Fuxidíos,
de Eva Veiga Torre
Unha das poucas cousas positivas
que teñen os certames literários é
a descoberta de escritoras e escritores inéditos que unicamente <leste xeito poden chegar a ver publi-

.

O mellor de cada mesa

Eva Veiga.

cada a sua obra, nomeadamente
nunha literatura como a nasa ainda en vías de desenvolvimento
que camiña parella a un idioma tamén en vías de normalización.
Nesta oportunidade o descobrimento chéganos através dun certame, de sona recoñecida, que leva
tras de si unha dúcia de convocatórias. Trátase do primeiro libro
de poemas de Eva Veiga Torre,
intitulado Fuxidíos, que foi Accésit do XII Prémio Esquio.
Este poemário da poeta eumesa (e
non dicemos "poetisa" por non
gostar desta palabra) é un conxunto de cuarenta e seis textos de de1iciosa leitura e ben pegados por
unha argamasa lírica que os xunta
como se fose un único poema en
lento discorrer.
Fuxidíos garda unha cerra semellanza cun outro livro de poemas
de voz feminina, Baleas e Baleas
de Luísa Castro (Accésit do VII
Prémio Esquío) e non só por compartir ambos e
dous o mesmo
galardón literário e por se- A poeta
ren palabra de que se
muller (pois
para este rese- estrea con
ñador si existe Fuxídíos
unha literatu- acada por
ra diferencia- veces a
da, que pode
ser boa ou má altura lírica
como todas) que calquer
senón tamén escritor ou
por se tratar
escritora
da opera prima das duas desexou un
escritoras e dia para si
por teren un próprio.
gosto parello
pola brevidade dos versos
e por non se
ornamentar de sobexo adubio no
tocantes á linguaxe.
·

De feíto vinteun textos de Fuxidíos non pasan dos dez versos, concisión que lonxe de estragar ainda
fai máis gorentosa a leitura como
grolos dun licor augardentoso que
queima e prace ao mesmo tempo
por máis que o seu contido sexa
agre. Nun <lestes poemas curtos
dícesenos: "Nada é certo, sen embargo, / agás este sentimento triste
que agora existe".
Sensación dolorida que percorre o
poemário desde o texto primario ...
"nada sei senón este presente / íntegro / tráxico ... " até o poema que
fecha a porta do libro cunha exclamación doída "¡Maldita Sombra!" e despois de ter descoberto
que a preséncia sombriza é unha
ferida que se abre.
Ao noso ver o encabezamento do
libro é tremendamente simbólico,
{continua na páxina seguinte)
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(ven da páxina anterior)

e Eva Veiga Torre pudo, secadra,
precisar ainda máis como acontece nun <lestes textos; "Pola silueta
tremelante / da túa voz / cabalgan
/ fuxidíos / horizontes" pero a
constatación do transcorrer do
tempo ben se reflicte nesa palabra
deliberadamente escollida para
testemuñar que co fuxir do tempo
tamén se deixan sentimentos atrás
porque "nada ata o de agora pronunciado / ou esquecido /pode
alimentar o voraz principio".
A auséncia é aquela argamasa que
solidifica a totalidade, poemas sobre a noite, haivos un precioso
cunha sinxeleza expresiva (case
de adolescéncia) que princípia
"No sue rebique dourado /leva a
lúa/ o meu amor engaiolado". Ou
aquel outro de deliciosos paralelismos e correlacións, no que ternos " ... que nos teus ollas verte
flor de auga / ... que no teu sexo
estala dor de ausencia".
Fálasenos da melancolía, do outono no carpo, de fontes de desamor feridas, dos versos que se
!'!masan, da nave que retorna, do

nome que aprendemos sen sabelo, sempre na procura de recorréncias e iterando obsesivamente
as mesmas cousas como se resume neste texto breve que ousamos reproducir por inteiro: "Sería tan doado / caer / agora / deliberadamente / caer / en ausencia
e min / caer / na ausencia toda".
A poeta que se estrea con Fuxidíos acada por veces a altura lírica
que calquer escritor ou escritora
desexou un dia para si próprio e
de feíto hai poemas que condensan en poucas palabras unha
imensidade e hainos que rematan
dun xeit9 fermoso como o penúltimo: "E tempo de seca. / Ninguén o sabe / pero nalgún lugar
medra/ un sicomoro", onde non
pode ser casualidade que se escoII a como imaxe unha árbore de
madeiras incorruptíbeis e que non
se xustifica nun exotismo pouco
oportuno senón como metáfora
dun vento esperanzado que sopra
no meio de tanta dar.
A inocéncia e a candidez do amor
tamén son metáfora naque] poema
que comeza e remata cos mesmos

_ _ _ _ _ _ _ ___.,.¡

conta de libros

versos "Cerva corría / que non sabía dos barrancos" e nun outro texto breve que reproducimos de seguido para fechar a nosa intromisión nesta Jaita amor/ desamor que
é cerna de tantos e tantos poemários e ao tempo de ser comun tamén é ben diferente. Velaqui: "Hai
tardes que espero / nunha tristeza
cóncava / o tenro tren / da infáncia
/ regalo ou soño / que nunca chega
/nin tan sequera roto".
Hai outros poemas e outros versos
ben conseguidos e ben bonitos
que deixamos para a leitora/o leitor, pero se vosté que me ten seguido até aqui quer comezar cun
sopro de brisa mariña co que mitigar o estio non deixe de ter este
poemário nas suas mans.
Fuxidíos de Eva Veiga Torreé un
libro lixeiro e a un tempo denso na
emotividade que de nengunha maneira lle vai deixar indiferente e a
nós quédanos agardar por futuras
entregas poéticas desta nova voz
de muller que pode dicer moito e
ben no noso panorama literário. +
MIROVILLAR
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Teatro para
pequenos
Ir Indo edita na sua colección
Nabarquela o libro de Xesus Santos
Suárez A fraga (des)animada. Unha
peza de teatro pensada para ambientes
escolares, que se converte nun alegato
intenso de amor á natureza, pola
conservación da nosa floresta,
ameazada pola tolémia incendiária e
as imposicións de espécies foráneas.+

acreditación do record Guinnes
pasando por un percorrido das
alineacións da equipa desde os tempos
do Fortuna. A idea foi de Lalo R.
Yillar, que escolleu as imaxes de
dezaoito fotógrafos habituais de
Balaidos, compoñendo en máis de
duascentas páxinas de grande formato
e impresas con luxo, un agasallo para
todos os afeizoados. t

Neira Vilas

Dario Xohán Cabana entrega na
colección Arbore, de Galaxia, un
relato pensado para rapazolos de máis
de doce anos e de adultos. É a história
dun príncipe que non tiña moitas
gañas de seto, porque a el góstalle
andar con libros, conversar e ir
pasando o tempo. En As viaxes do
príncipe azul cóntanse as suas
aventuras polo mundo adiante, porque
os seus país non conceben un nobre
sen facer méritos. Cerúleo, que así se
chama, cumpre cos desexos de seus
país á sua maneira. t

Homes e
máquinas
Con ese título recóllese nun luxoso
libro a história recente e pasada do
Real Clube Celta através do traballo
dos fotógrafos de prensa da cidade.
Desde a foto que recebeu a
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Duas
versións do
Mediterráneo
Mª del Mar Bonet
interpreta a Mikis
Theodorakis

Un de

Príncipe azul

Maria del Mar Bonet.

Chegan Forasteiros é o título do
último libro que entrega o escritor de
Gres. Un mangado de cenas ilustradas
por X. Vizoso, nas que un rapaz de
cidade con ta as visións e as cousas que
suceden na Aldea Vella, onde foi
visitar ao seu tio Felipe. "Deste vez
botei ali unha tempada. E paseino moi
ben, falando con xentes dos arredores
que sabían quen eu era; deprendendo
novos xogos; vendo cada dia
ferramentas e animais que denantes só
vira nos libros ..." Un traballo para
rapaces novos e gorentoso para todos
os que sempre gostan das narracións
do escritor galego e cubano. t

Todo un reto, W del Mar Bonet'''
interpretando ternas de Mikis Theodorakis. Un desafio que condiciona previamente a calquer afeizoado, consciente da importáncia
de ambos artistas. Tanto a mallorquina coma o grego superaron hai
ben tempo os lindeiros da música
popular para se converteren en
· símbolos dunha expresión artística
que mantivo as portas permanentemente aberte_s á frescura do folclórico, ao tempo que acadaba
misteriosas cotas de estética exquisitez. Ambos criadores son representativos de sendas pátrias artísticas, ás que pertencen por direito próprio, pero o seu talento
ven dado non só pota firmeza desa
identidade, senón pola sua capacidade para transcendela. No caso
que nos ocupa, o disco continua
unha liña encetada por Mil del Mar
Bonet hai máis de dez anos, a carón da Orquestra das Xuventudes
Musicais de Túnez; desde aquela
a sua traxectória veuse acompañada dese arrecendo mediterráneo,
que é xa unha constante máis na
sua obra, perceptíbel tanto na procedénc ia coma nos arranxos de
moitas das suas cancións. Nesta
ocasión, o implacábel ritmo rebético delata a orixe musical.
Chegados a este ponto, ante esta
nova produción suscítase unha
imediata cuestión, é este un disco
máis sobre o mítico Theodorakis,
apegado fielmente ao seu estilo
persoal, ou trátase dunha recriación, na que as composicións do
músico grego recobren unha nova
visión? Indubidabelmente, decántome por esta segunda opción.

ción de orixe; Pson is participa nos
arranxos e toca
vários instrumentos, nomeadamente de percusión.
Outro nome decisivo neste traballo
é Albert García,
presente noutros
discos da Mu del
Mar, que ne ta
ocasión adaptou o
texto de boa parte
das cancións. O
guitarrista Feliu
Gasull, definitivamente incorporado
ao grupo de acompañam en to da intérprete , pre tíxia
unha gravaci6n
que inclue plet6ric a pa axes lírica ; pero que ninguén pen e ne te
particular que e
trata do primário
Luis BARA recurso á espectacu laridade; en aboluto, pala contra, violin , viola ,
violoncello e contrabaixo rubrican con austeridade algun tema ,
de su pletoricamente lírico . O clasici mo de Jaume Cortadella á
flauta convive coa nota jazzi tas
de Horacio Fumero 6 contrabaixo.
A xeito de leda alutación, o di co
ábrese con Abril que acolle á florecente primavera. Ciutat Preciosa ebulla un prácido serán en dave melódica. Ollar lírico e directo,
centrado na persoa en quen de posita os seus sentimentos : A noite
nos teus olios. Breve descrición
costumista en Commemoració. A
batida do vento moti va o laio na
Petita Tramuntana. O efeito purificador chega coa Auga de rosa .
Mozas á beiramar, fugaz travesía
coa voz de
Manolo García -El último de la fi- A cantante
la- por com- mallorquina
pañia. Patetic amente recria
abandonada compo iapre énta e- ción d
n o A rua
descalza. Unha engaiolante en amblaxe
1
de oboe e ección de corda
vi i ,, n.
antecipa unha
extasian te
Noite máxica,
inda que no
texto o autor mantén un diálogo
frustrado co eu entorno. A ledfcia
contida egue pre ente Na praia,
onde o ritmo evoca o vaivén da,
ondas. A xeito de canción de berce relátase a quietude do descanso
nun tema horizontal, sen obresalto nengun, O soño engaioláhate.
Conclue o disco cun acidentado
relato, con violéncias por meio, 18
de Novemhro: O mo:o do sorriso.
Substanciosas anédotas, observacións que transcenden o conxuntural; a palpábel demostración de
que non é preciso devanarse moito
os miolos para acadar perecedeiras obras de arte. A beleza non está ao alcance de calquera. Mil del
Mar Bonet hai tempo que deu con
ela, e nela permanece instalada.+
XOÁN M. ESTÉVEZ

A conotación autóctona ven dada
no disco pola presenza de Dimitri
Psonis, que procedente da Grécia
deu ao conxunto das cancións ese
pouso que testifica a sua nomea-

(1) Mu del Mar Bonet actua acompañando a Emílio Cao, o Venres dia 9 no
Auditório de Santiago. Interpretará unha canción en galego.
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"A interpretación persoal'': non é
estrictamente unha opción en teoría
literaria, pero ten implicacións para
esta) non é de todo congruente con
determinadas posicións antes defendidas.

Para unha
teoría crítica
do sistema
literario
gal ego
Claudio Rodríguez Fer, recoñecido poeta e profesor universitario,
de de a aparición da súa Poesía
Galega, leva entregando, case con
puntualidade anual, unha serie de
texto que na miña opinión encerran un valor dificilmente esaxerable para o noso ámbito cultural. O
obxectivo de te traballos é perfectamente definido polo propio
autor na introducción do último
do aparecidos: " ... aqueles libros
e e ta colectánea non pretenden
mái que contribufr a fundamentar
e con olidar con rigor a teoría crítica e a metodoloxía analítica no
i tema literario galego, aínda defectivo ne te terreo no entido propo to pola polysystem theory elaborada por Itamar Even-Zohar".
Sen dúbida, é certo que un dos espacio no que a no a cultura reulta particulannente deficitaria é
o da crítica e a inve rigación. Déficit que, por outra parte, non
afec ta ó nin principalmente ó
campo da literatura. Analjza-los
factore que contribúen a manter
e e déficit (entre o cales quizrus
non exa o máis determinante pero tampouco é o menor, a febleza
do no o mercado editorial: as editoriai raramente e atreven, e
desde logo non e timulan a publicar traballo deste tipo), upera o
limitado marco de te artigo. Interé ame, aquí e agora, tan ó en
primeiro lugar de de logo aportala miña pequena co ntribución a
alientar como é debido un traba11 que ho e por hoxe é un luxo
para o no o enno panorama· e en
egund lugar, mode tamente,
pr p r un diálogo (q ue 6 poderá
r apuntado e n certo a pecto
do u t teórico do autor que
nlazan coa que, na miña opinión,
con titúe a problemática cru ial
do n
tempo: a fin ou a per i tencia do proxecto ilu trado da
modemidade.
Comezo por aclarar que e te diálogo deixa de lado a cue tión e trictamente analítica e metodolóxica ,

Claudio Rodrlguez Fer.

intrínsecas ás diversas teorías literarias. A miña óptica é a da reflexión epistemolóxica e, desde esta, a
interpretación filosófica (neste caso
de orde estética), óptica que nos
textos comentados está só a penas
apuntada (e eu quixera pensar que
esta intervención puidese anjmar ó
autor a un afondamento). Rodríguez Fer propón, como modelo para a análise e o comentario crítico
dos textos literarios, un "sincretismo totalizador', fundado nun pluralismo á vez "intermetodolóxico"
e "interrusciplinar". De de un punto de vista meramente analítico, Arte literaria cataloga e describe os
recursos que ese sincretismo permite integrar: elementos intratextuais,
nos que distingue entre os que afectan ó que tradicionalmente é chamado fondo ou comido", os que
afectan á "forma ou expresión" e os
relativos á "estructura"; e elemento extratextuai , desde o 'hlstórico-literarios' ata os " biográficop icolóxico ".
Poesía galega constituía xa unha
aplicación práctica deste modelo á
análi e de obras e poetas, case todos da no a historia máis recente
(análi es todos eles dun impecable
rigor, e algúns particularmente cheo dun enorme potencial revelador:
a f o adicado á poesía de Ferrfn e
Arcadio López-Ca anova como
igno do "cambio de rumbo" poético de 1976). Comentario de textos
contemporáneos reitera o mesmo
modelo, ben que desta vez Rodríguez Fer é só o editor compilador
de e tudio feitos por outros autore , e o textos comentados non se

limitan ó xénero poético.
Paréceme indiscutiblemente lexítimo este modelo, que por outra parte coincide coa tendencia na meirande parte dos campos das ciencias sociais, superada xa a vella ilusión sistemática. Pero, como moi
ben advirte o propio Rodríguez Fer,
cómpre non confundir sincretismo
(integración de elementos efectivamente integrables, isto é, non contradictorios entre si) co simple
eclecticismo
(uso oportunista de modelos
teóricos de O proxecto
facto incompa- ilustrado
tibies). É claro
que Rodríguez non está
Fer é coheren- morto;
te coa primeira ó contrario,
opción. Non
obstante, ocó- aínda lle
rresenme dúas queda
obxeccións: a moito
primeira, que o camiño por
esforzo de exh a u s ti vi da de andar.
na recollida de Taménno
cantas teorías campo da
son relevantes ciencia
en cada un dos literaria.
campos (esforzo practicamente enciclopédico) ten como contrapartida que non sempre
se evidencien as contradiccións entre elas e case nunca se explicite a
posición do autor verbo desa contradicción; a segunda, que na miña
opinión a opción persoal que finalmente o autor expón (capítulo 2.5,

Paréceme claro que as análises
formalistas intratextuais son perfectamente compatibles con análises extratextuais. Máis discutible é
que, por exemplo, no plano da
análise ideolóxico-filosófica
(aceptando a terminoloxía do propio autor), sexan igualmente aplicables modelos analíticos tan abertamente opostos como o idealista
diltheyano e o materialista marxista, ou mesmo a hermenéutica metafísica de Heidegger e Gadamer.
De feito, Rodríguez Fer si adianta
certas afirmacións (ou adopta certas eleccións) que proporcionan
indicios sobre a súa propia posición. Así, cando se decanta a favor
dunha concepción aberta da literatura, no sentido de Eco, salientando a ambigüidade e a polisemia
como elementos consustanciais á
literatura, pero á vez se desmarca
das correntes deconstructi vistas
(Derrida, grupo de Yale) por considerar que a súa "esaxeración do
principio de liberdade interpretativa" (pax. 161) as afasta da estricta
análise textual. Este desmarque é
subliñado cunha cita de Popper
que suxire a aceptación da validez
do seu principio de falsación tamén no campo da ciencia literaria.
Por outra parte, é nidia a súa posición favorable á autonomía dos
valores literarios. Neste punto, o
específico literario (é dicir, o que
fai que un texto, á marxe de falar
disto ou de estoutro, sexa un texto
con valor de literatura: "a verdadeira literaturidade", di Rodríguez
Fer) reside para el no plano da expresividade e na organización estructural. Mediante a análise estructural, chégase a unha "conclusión totalizadora que integra estructuralmente o establecido nas
análises do fondo e da forma"
(pax. 199). Conceder prioridade a
estes aspectos implica, entendo,
que neles reside a clave do valor
estético dunha obra literaria, e non
nos compoñentes temáticos ou
moito menos nos extratextuais.
Ou dito doutro xeito: as análises
destes últimos compoñentes por si
soas non nos proporcionan un criterio para a avaliación específicamente literaria dunha obra. Isto
pódese aclarar cun exemplo: Rodríguez Fer salienta o carácter fortemente culturalista tanto da poesía de Carballo Calero, como da
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maioría dos poetas posteriores ó
cambio de rumbo do 76. Pero é
evidente que o culturalismo pode
ser tanto un factor positivo como
tamén negativo (o exceso culturalista pode facer a unha obra artificiosa e pedante). É o uso expresivo e a integración na unidade estructural da obra o que concederá
a este compoñente temático un
valor positivo ou negativo desde o
punto de vista literario.
Son só algúns aspectos que apuntan á constitución dunha teoría literaria que, se ben se nutre das
contribucións de modelos analíticos diversos, establece xerarquías
entre eles, tanto en relación coa
maior validez duns e menor doutros, como da pertinencia respecto
da determinación da riqueza especificamente literaria dun texto.
Neste sentido, non parece que Rodríguez Fer se apunte ó coro de
quen proclaman o "todo vale" e
que, como denunciaba Finkielkraut, nos queren facer crer que
non hai distancia entre un concerto de ópera e un partido de fútbol,
ou entre Shakespeare e Supermán.
A reivindicación do carácter cognoscitivo da experiencia literaria,
que fai na súa "interpretación persoal", abunda nesta mesma dirección. Sen embargo, a adopción da
"ética do coñecemento" de Monod e a metafísica do artista nietscheana non estou seguro que sexa
congruente coa teoría literaria implícita que alomenos eu crin descubrir a través dos seus exercicios
de análise literaria. Entendo que
non é preciso reivindica-la reducción da ética á estética (que en definitiva é o que mbxace ás posicións nietzscheanas) para xustifica-lo carácter libertario, refractario a toda preceptiva, da literatura.
En cambio, é esa unha dirección
difícilmente compatible coa crenza na posibilidade de discriminar
entre análises correctos e incorrectos, e en definitiva avaliacións
críticas xustas e inxustas (Derrida
sería aquí máis coherente). A
morte de Deus -penso-- non é a
morte da razón. É dicir: non a
morte da posibilidade de xulgar
segundo argumentos compartibles
intersuxeitivamente. O proxecto
ilustrado non está morto; ó contrario, aínda lle queda moito camiño
por andar. Tamén no campo da
ciencia literaria. Con contribucíóns como as de Claudia Rodríguez Fer, e malia as obxeccións
(se cadra descamiñadas), ese camiño avanza.•
MIGUEL V ÁZQUEZ FREIRE
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conxunto da obra poética
de Xavier Barrio, cales son os
temas principais deste último libro e de que novas aportacións
se poderia falar?

En 'Antiga claridade' tratei de facer unha compilación poética que
recolle, no fundamental, a eséncia
temática dalguns dos meus libros
anteriores, pero desde distintas
preocupacións e desde certezas vitais xa definitivas. Sen abandonar
ese tránsito insubomábel de indagación na linguaxe no que levo
traballando desde hai máis de vinte anos, recobro a linguaxe elexíaca para facer de todo o libro un
grande canto á inocéncia, á nenez
perdida e mesmo a cerras idades
irrepetíbeis. Retomo incluso nalgun poema versos meus anteriores
para construir asi novos climas
poéticos cambiando o sentido antigo das palabras, das miñas palabras. O resultado deste traballo é
case sempre un complexo exercício de máscaras, de poesia vivencia], que a crítica literaria ten chamado poesia da expe¡iéncia.

Os seos libros van sempre xunguidos a importantes prémios literários. Son tan importantes e
necesários os prémios na obra
dun escritor?
Téñenme feíto xa moitas veces esta pergunta, e eu neste tema teño
as cousas moi claras. Nun país coma o noso, no que a cultura, no
sentido máis puro da palabra, non
se paga ou se paga mal, paréceme
unha atitude coerente que o escritor, o criador en xeral, opte desde
unha honrada e necesária autocrítica á convocatória de determinadas compensacións, e non me estou a referir unicamente á parte
económica. Pero, o que en todo
caso debe ser o fin esencial, por
riba do acontecimento máis ou
menos exitoso, é ter claro que o
importante radica na calidade do
libro escrito. De tal maneira que o
prémio sempre será unha circunstáncia secundária para o criador e
a sua obra, asi que tampouco neste
tema hai que radicalizar.

A crítica tense pronunciado sobre
o poemário "Antiga claridade"
dicendo que é un dos libros galegos máis renovadores e emotivos
dos últimos anos e que aporta unha gramática poética certamente
orixinal dentro do panorama actual da poesia galega.
Teño que recoñecer que a crítica
lévalle dispensando unha acollida
unánime á miña obra. Eu sempre
escrebin en absoluta liberdade, na
medida de que traballo á marxe de
modas e escols poéticas, e a crítica escrebia, aló polos anos 70, que
eu era "un raro" da poesía galega.
A conceición persoal de renovación e mesmo esa complexidade
léxica, de ruptura gramatical sempre xustificada, recursos que aparecen en todos os meus libros lévanme custado moitos olvidos e
siléncios por parte dos manipuladores literários, que tamén aquí os
hai. Non estaban por aceitar a intromisión da irracionalidade comedida ou dos conceitos de liñaxe
surrealista no discurso poético.
Dez ou quince anos despois o
tempo estame a dar a razón, penso
entón que por aí pode estar un dos
camiños concluintes para alcanzar
a dignidade poética no panorama
actual da Galiza.

Poetas alleos ao ensino
Non hai moitos poetas na Galiza
hoxe en dia?

Xavier Rodríguez Barrio
'Nunca se pode dicer que un país ten demasiados poetas'
•ANTÓN GRANDE

Xavier Rodríguez Barrio deixaba abraiados aos seus
compañeiros de terceiro de bacharelato co recitado
de poemas que, na meirande parte dos casos, eran
da sua autoria. Un poeta de sempre, polo tanto, un
poeta que, mália a su mocidade, ten acadados os

prémios mái importante que conc d n na
Galiza e mesmo fora dela e mo rec nte P r "mi
da Crítica Española e do que e p d die r qu
xa un clásico, unha referén ia obri ada na hi t,, ri
da poesía galega.

Nunca se pode dicer que a un país
lle sobran escritores ou poetas.
Ternos lido artigos que falan con
expresa má uva de que na Galiza
tocan non sei cantos poetas por
metro cadrado. A afirmación, por
suposto, con moita dose de histrionismo, ten unha segunda leitura moito máis cerra e profunda, e
hai que interpretala pola banda
das seleccións e calidades, pero
esta será unha cuestión que só o
paso do tempo -o mellor crítico
literário, na miña opinión- irá

moitos poetas, sen abandonar
plenamente a poesía, fixéronse
narradores e publican libros de
narracións. Vostede mesmo ten
un prémio de narracións no Modesto R. Figueiredo.

dictando de se todos os que están
son, ou viceversa. Eu considero
positiva a incorporación de novos
e numerosos autores ao panorama
poético ga1ego, polo que ten de dinámica animadora para a nosa escrita~ Boto de menos quizá.poetas
que non teñan nada a ver coas cátedras, co ensino, se ben é certo
que esta é unha circunstáncia comuna todas as literaturas.

Un feito curioso que se ven dando duns anos para acó e é que

'Boto de menos poetas que non
teñan a ver co ensino, se ben é certo
que é unha circunstáncia comun a
todas as literaturas"

Existe efectivamente esa atitude
na prática maioria dos nosos po etas, que están a centrar na actualidade o su traba11o Jiterário
no campo narrativo. Este fenómeno pode obedecer a moitas e
determinadas particularidades,
sempre desde a plena liberdade
de cada escritor. Está claro que o
xénero narrativo é case sempre
moito máis exitoso, tanto a nível
de compensación editorial, como
de recoñecimentos, coa avantaxe
engadida de ter moitas máis posibilidades de se poder introducir
nos circuítos rendábeis do mundo do ensino, aos que sabemos
do difícil ou case imposíbel que
resulta desde os libros de poemas. lsto pola banda máis mate ..
ria] do feíto creador.

Logo exi te, e i toé o mái importante, o enfoque coerente e ério d
escritor que en pleno exercício da
liberdade criadora decide incorporar á sua obra literária novo xéneros. Eu, en contra do que ven endo
norma de que primeiro chega a poesia e logo a narrativa, cando empecei a publicar hai máis de vinte
anos, alternei a poesía coa narrativa
e mesmo co ensaio; teño ainda
moito material narrativo inédito daqueles anos, pero a partir de finais
dos setenta, centrei todo o meu traba11o de escritor na poesia case exclusivamente e nesa idea sigo actualmente, o que non quer dicer que
descarte, chegado o momento, cultivar outros xéneros. De feito sempre me chamou moito o teatro.

"6 novas voces galegas", "Cravo
fondo", colectivos aos que pertenceu ou "Rompente", son grupos inesquecíbeis na literatura
galega dos anos setenta, especialmente para a poesia, que
serviron para catapultar a poe-
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tas mozos e configurar unha
unidade xeracional que nalguns
casos foi definitória. Hoxe non
quedan grupos poéticos ...
Aqueles foron grupos que ainda
nacidos por coincidéncias ideolóxicas entre os membros, e de claras intencións renovadoras para a
nosa poesía, son xustificábeis e
válidos, vistos hoxe, polo que
comportaban de postura de liberación ante o feito criador. Sen dúbida a estética que máis callou foi a
do grupo "Rompente", polo que tivo de proxecto insólito e influinte
na poesia da Galiza, que logo foise
incorporando e asentando noutros
campos da arte, asi que cumpriron
con máis ou menos fortuna a intención coa que se criaron. O mesmo aconteceu co grupo "Alén'', de
por aqueles ano , cunhas preocupacións máis fondas por determ inada opción de tipo idiomático.

: Vinte anos
•
: de poesia ·
••

Xavier Barrio está que non ;
• para. Nos alzadoiros da miña
biblioteca amoréase a obra
deste poeta lugués que, con só
trinta e sete anos, ten
publicados oito volumes, un
opúsculo e dous libros máis
en colectivo. O último,
"Antiga claridade" Jevou o
prémio "Martin Codax", o
Prémio da Crítica Española e
foi proposto para o Prémio
Nacional de Literatura.

O poeta

xoga en de vantaxe
Que é mái duro, ser poeta na
Galiza ou galego exercente nesta
terra de autonoxo?
Con brevidade afirmo que por circun táncia que a ninguén e lle
e capan e que aí e tán, o poeta galego xoga en de vantaxe por razón de todo tipo, tanto editoriai
como ociai ou me mo per oais,
male que on discreto bens, comun a case todo o que e refira á
poe ia en calquer paí , pero entre
nó acentuado por políticas culturai ainda tan alleas á realidade e a
certo avance de aceítación que
a e apalpan na ociedade, propiciado quizá por certo cámbios
de atitude que é re po ta a moitas
decepcións vitais.

Seguen funcionando as camarillas literárias -as de Vigo as de
Compostela mesmo as de Lugo- que vetan escritores, marcan estilos e devocións e obrigan
a adeptos?
Son pouco experto ne es temas na
medida en que empre, e de de
empre, vivin apartado de todo tipo de tinglado líterário . Aquí tivo moito a ver a miña profi ión,
tan allea por outro lado ao mundo do en ino, d congre o literári . Profi ión que me ocupa de
tal maneira que a miña participación fí íca en acto e tertúlia é
ca e nula p la circun tán ia que
e mento de ter un horário de empre a privada que me obriga a viver a vida literária da Galiza de de un di creto di tanciamento.
Sempre fun moi independente,
moi olitário, quizai de mái . Só
no ano de e tudante de Direito
en Compo tela participei nalgun ~
proxecto de grupo paralelamente
ao di frute de moito outro goce
e tudanti . Por todo i o, 6 teño
moito e grande amigos entre o
compañeiros escritore .

•

Atrás quedan traballos,
esforzos, recitais e libros
como "6 novas voces das
letras galegas", o primeiro que
vería Xavier publicado con
poemas seus e nun colectivo
do que formaban parte Beatriz
Pin, Fiz Vergara Vilariño,
Paco Campos, Carlos Rábade
Pallarés e Manolo Blanco
Rábade. Eran anos de
bacharelato e, xa en
Compostela, pronto viria
"Pranto irmán", a "opera
prima" do Barrio ou o
opúsculo "Verbas violentas na
dor de concencia", hoxe unha
xoia bibliográfica co que
acadara o prirneiro prémio de
poesía en Guimaraes. Era polo
ano 73 e deica o 77 non
voltaria publicar.

Daquel ano é "Antífona da
redención", que upuxo un
• ponto de vista diferente na
poesia <leste poeta lugués, e
eguirian despois o libro
colectivo "Cravo Fondo"
(1979): "Herdo e alucinación
en Fisterra" ( 1981 )~ "Os
laberintos da xerfa" (1984),
co que acada o prémio Celso
Emilio Ferreiro; "Os
aposentos silenciados"
( 1987): "Celebración do
gozo" (1989), coque gaña o
prémio E quío e chega a er
finali ta, en 1990, do Prémio
Nacional de Literatura. O
pasado ano publicou "Torre
para o día ", volume que
reune tre libro pertencentes
a un me mo ciclo poético e
mais "Antiga claridade".+

en Fi terra". O poema era unha reflexión obre e e exílio forzoso
chamado "míli", ese tempo perdido de "valor, e le upone", e nesa
meditación lembro ao amigos
que, compañeiro naqueles anos
de tanta esperanzas ainda hoxe
inconclusas, tocoulles ao mesmo
tempo ca min facer todo un exercício de escura sumisión.

Con que poeta galego se quedaria agora, relendo?
Imposíbel ficar cun nome só. Eu
citaría, entre outros das miñas preferéncias, tres nomes de poetas
con estéticas ben diferentes: Salvador García Bodaño, Méndez Ferrín e Arcádio López Casanova.

Véñenme á memória uns versos
seos, Xavier: "Ferir, tire, canseira aceda, / e sempre Xulio,
memoria, Antón e Paco Campos, / eternos, vellos amigos ... "
Si, si, como non ... ! son dun poema
titulado, coido, "Tempo-robot no
antepeito da noite" que pertence
ao meu libro "Herdo e alucinación

'O importante
radica na
calidade do
libro escrito e os
prémios sempre
serán unha
circunstáncia
necesária"

Vostede era un deles, cito tamén
neste poema ao poeta Xúlio Valcárcel, que por aqueles anos estaba en Madrid, e ao xornalista
Paco Campos, que andaba de
porto en porto con base en Cartaxena; eu pasei aquel ano e médio en Melilla.
Este libro meu, "Herdo e alucinación en Fisterra", que foi publicado
na Editorial Akal de Madrid no
ano 80, é en certa medida toda unha lición vivencia] deses tempos de
desalento, tamén ten moito de poética á rebeldia desde un ton épico
que non acabou de ser entendido
como tal, ficando en leituras elementais de barroquismos de corte
surrealista. Así e todo, pasados xa
ruáis de quince anos de ser escrito,
mantén intacta a sua profundidade
conceitual e mesmo o simbolismo
estrutural en tempos en que moi
pouco se tiña feíto na Galiza con
este tipo de discurso poético.
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Arte e país
Por certo, que o Xúlio Valcárcel
escrebeu unha vez, referíndose á
sua obra, da presenza de existencialismo literário.
Xúlio Valcárcel, que é un dos
grandes poetas galegos da nosa
xeración, con quen manteño unha
amizade xa de moitísimos anos,
sabe como ninguén das miñas atitudes ante a vida e, nesa medida,
ternos compartido todo e de todo.
Efectivamente o existencialismo
que nalgunha ocasión citou é un
matiz real presente sempre en todos os meus libros, acentuado segundo o tema a tratar e a estética.
"Antiga claridade", por exemplo,
ten moito de existencialista.

Queda algo despois da poesia?
Mentirira se dixese que non. Claro
que quedan moitas causas. Eu son
dos que discrepan de sempre desa
frase feíta que afirma "maos tempos para a lírica". Os tempos son
bons, nunca foron mellares, e non
hai falso vitalismo na afirmación.
Na Galiza, detrás do colectivo de
poetas, e de escritores en xeral,
hai un todo de sensibilización de
cara a correxir moitas anomalías
estruturais que nos veñen de antigo; aí o grande pouso esperanzador do traballo do poeta, isto só
por si mesmo xa é reconfortante e
animador a seguir na poesía.Queda pois a conciéncia solidária que
xungue arte e país coa única meta,
secundariamente á realización
persoal, de alcanzar plenamente a
dignidade e a conciéncia en tempos que tanto escasea.

Como ve o estado actual do galego na sociedade e a atitude dos
galegos frente á sua língua e literatura?
Ainda que sen triunfalismos, á
vista está que duns anos a hoxe
experimentáronse determinadas
atitudes por parte de colectivos
sociais que se están a achegar cada vez máis á língua e ao feito
criador, e polo tanto, ao literário.
Con matices, por suposto, a sorte
da nosa literatura corre parella á
doutros países, e está escrito e
constatado o crecimento de leitores no noso idioma. De feito nestes últimos anos podemos observar que aos grandes grupos editoriais que xa existian, estanse a sumar, non sen atrancos, outras empresas ruáis modestas pero exemplares que están a fomentar unha
dinámica moi necesária e válida,
dando alternativas a aspectos e
campos literários desatendidos
deica agora. •

Tomo I
II
III

IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

1978 4.000 pta
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 6.000 pta
1989
1990
1991
1992

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

A colección
completa
(15 tomos)
aoprezo de
60.000pta.
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Domiciliación bancária: D 3 recibos de 20.000 pta.
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D
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O trinque

Festas
e romarias

Comic
Pretty Baby. O autor de El
condón asesino,
o xermano Ralf Konig, continua neste libro
cos personaxes que xa
apresentara en El hombre
nuevo.

Pretty Baby relata a crise
dunha parella heterosexual
-ela está embarazadanun ambiente homosexual
descrito con moito humor
e bon estilo narraüvo.
Editado por La Cúpula.+

Para o Domingo 11, hai festas en
Allariz (Ourense), Porriño e Arbo
(Pontevedra). O mesmo dia Romaria de S. Bieito de Cova de Loba
(Ourense), de Herbón (Padrón);
Romaria de San Benitiño de Lérez
(Pontevedra), e de San Benito de
Seráns no Porto do Son. O Xoves
15, Romaria de San Bieito en Soutelo de Montes (Pontevedra). •

-· (

A asociación Érguete-Baixo Miño
convoca un novo curso de manualidades, dirixido a mozos-as de 14 a
30 anos, dentro do Programa de Prevención e Reinserción Social de
Drogodependéncias. Dará comezo o
13 de Xullo e continuará até o 31 de
Agosto, cun total de 26 horas. As
inscripcións pódense facer no local
(Edifício «0 Pescador», 1ª planta(986) 61 44 07) até o 12 de Xullo.
Prazas limitadas.

Danzas de Bretaña,
Escócia e Irlanda
A Asociación de Viciños da Salgueira organiza para 17 e 18 <leste mes un
curso de danzas de Bretaña, Escócia e
Irlanda; que será impartido por Suso
Cancelas no própio local da Asociación (R/Lourido s/n. Vigo). O prezo
do curso é de 5.000 pta. (2.500 para
sócios). Máis información no (986) 42
28 74, perguntar por Suso.

Campamentos de verán
A Casa da Xuventude de Vigo proporciona información e tramita as inscricións dunha série de campamentos
de verán, para idades comprendidas
entre 8 e 30 anos, a un prezo que vai
das 19.000 ás 45.000 pta., segundo o
caso. A oferta da Casa da Xuventude
comprende destinos coma: O Grove, O
Porto, Toledo, Málaga, Asturies, Paris,
Fráncia, Suiza, Itália e Checoslováquia, entre outros. Tanto inscripcións
coma maior información na Casa da
Xuventude de Vigo, r/López Mora 31.
(986) 81 01 94 ou 81 01 95.
(

Concurso de Pop Rock
A Concelleria de Xuventude do
Concello de Vigo, convoca un concurso de Pop Rock. O primeiro prémio permite a grabación de 8 temas para editar un LP, e o segundo
a grabación dunha maqueta de 4 temas. Poden presentarse ao prémio
grupos noveles de Vigo, con idade
media non superir aos 30, e que non
teñan editado ningún disco ou fita.
O prazo de inscrición está aberto até
o 20 de Xullo, na Casa da Xuventude de Vigo.

Concurso de deseño
gráfico
Convoca a Concelleria de Xuventude

Oferécese director de bandas de música populares. Evéncio Baños. Xan
XXIII, 13-7º Dereita (Ouren e). (988)
21 05 85.
Particular vende piso en construcción,
praza de garaxe e tra teiro. É de protección oficial. Zona de San Roque en Vigo. Para máis información chamen ao
(986) 47 17 03.
Véndese piso na Rua Ervedelo 72
(Ourense). (988) 21 05 85.
Aluganse magníficas oficinas na Rua
Colón de Vigo. Prezos moi intere antes. (986) 22 49 33.

Convocatórias
Artesania en vímbio

Anúncios de balde

de Vigo, e poden acceder todos os vigueses menores de 30 anos, a un prém io dividido en duas fases, o deseño
dun cartaz e o da portada dun disco. O
gañador sairá dunha exposición integrada polas obras participantes. Máis
información no referente aos prazos
de inscrición pódese conseguir na Casa de Xuventude de Vigo.

Cursos de verán da
Universidade da Coruña
A Universidade da Coruña oferece
unha série de cursos de verán que
comprenden títulos coma: Problemá-

tica ambiental e educación, Pablo
Serrano e a sua obra, O sistema das
administracións públicas e o novo
procedemento administrativo, A eliminación de documentos na administración, A empresa e a competitividade na economia española , A reforma do sector público, lnterferéncia
das contaminacións masivas na dinámica dos ecosistemas, Novas tecnoloxias e a sua xestión nas grandes cidades, Arte e cidade; Industria , sociedad e meio ambiente, Os meteríais
do automobil, A cidade e o mar, Curso de perfeccionamento de danza
clásica, e Unha mirada crítica á psiquiatría, amais dalgún outro. A duración de cada curso é de 4 dias aproximadamente, e a celebración do derrade i ro vai para o 25 de Outubro. O
prazo de matrícula remata o Venres
anterior ao comezo de cada curso. Información e solicitudes na Secretaria
de Alunos da Universidad Internacional Manendez Pelayo: R/Juan Flórez
8, 5º. 15004 A Coruña; ou no seu teléfono (981) 14 08 30.

Campamento de Verán
na Serra do Courel
A asociación Orballo de animación socio-cultural orgaiza dous campamentos de verán para nenas e nenos de 9 a

r---------------------,
Evie os seus avisos,
anúncios, actos e todo tipo de
convocatórias
con 7 dios de antelación, por
correo ou polo número de fax
(986) 22 31 01
ANOSA TERRA
_____________________ J

1S anos, en Seoane, no corazón da Serra do Courel. O primeiro denomínase
«Tempo Libre» e será desde o 23 de .
Xullo ao 1 de agosto, cun programa de
excursións, obradoiros e animación. O
segundo decorrerá do 1 ao 1O de agosto baixo a devisa de Ecolóxico, e comprenderá itinerários naturistas, obradoiros e comprensión dos problemas
me ioambientais. O prezo para cada
campamento é de 17 .000 pesetas e incl ue viaxe e seguro. A pre-inscripcion
é de 7.000 pesetas con entrega do resto
antes do 14 de Xullo. Orballo, apanado 8259-36200 Vigo. (986) 22 43 63
ou 379757.

Turismo Solidário
con Cuba
A Coordenadora Estatal de Solidariedade con Cuba oferece os programas

Cuba Verde e Turismo Pola Paz. A
viaxe denominada Turismo pola Paz,
dura catorce días (tres noites na Habana, catro en Santa Clara, 1 na Habana, tres en Santiago de Cuba e 2 na
Habana). O programa inclue debates
sobre aspectos económicos, visitas a
obradoiros, campamentos, centros de
producción, lugares históricos e
praias. As saidas son o 4 e 18 de Xullo, o 1, 8 e 15 de Agosto, o 12 e 26
de Setembro e o 1O e 24 de Outubro.
Os prezos varian entre 125 .500 e
155.900, segundo datas. Cuba Verde
é unha viaxe de 14 dias (sete noites
na Habana, 3 en Cienfuegos, 2 en
Ciego de A vil a e 1 na Habana) con
debates sobre ecoloxia e visita a centros piloto de agricultura e gandeiria
ecolóxica. As saidas son o 11 de Xullo, 22 de Agosto e 5 de Setembro,
con précios semellantes á oferta anterior. Mais información e reservas na
Asociacion de Amistade Francisco
Villamil, (986) 43 28 92 ou na Coordenadora Estatal (91) 53 21 747 ou
(91) 522 28 091.

Viaxes a Rusia
A Asociación Maximo Gorki promociona viaxes moi económicos a distintos países da antiga Unión Soviética.
Nos meses de Xullo e Agosto e desde
108.000 pts. pódense facer vi axes a
Moscu, Nogorod e S. Petersburgo.Tamén excursións polo lago Baikal e
cruceiros polo rio Volga desde Moscu
e S. Petersburgo. Para máis información pasar polo local da Asociación en
Marqués de Valladares 14, 1º· Telf.:
22 44 57 de 5 a 9 da tarde.+

Búscase vivenda económica para alugar
nos arredores de Vigo. (986) 43 94 44.
Interesaria intercambiar películas
en galego por películas en catalán e
castellano. Perguntar por Miguel Tostón no (972) 20 38 34, de 8 a 3.
O Grupo Ecoloxista O Brote, vende
árbores de espécies autóctonas a particulares e asociacións. Teléfono (988)
23 06 63, de 2 a 4.
Oferécese traductora e intérprete de
alemán. Teléfono (981) 52 30 23.
Cursiño de encaixe ruso. A A ociación Maximo Gorki vai impartir no
mes de Xullo un curso de encaixe ru o
a dous níveis: iniciación e perfeccionamento. Máis información no (986) 22
44 57, todos os días de 5 a 9.
Véndese, alúgase ou traspásase A
Baiuca; en Cangas. (986) 30 02 62,
perguntar por Rubem .
Maquetación gráfica por ordenador
Macintosh. Búscase traballo, xomada
completa ou por horas. Experiéncia no
sector. Acéptase calquer outro tipo de
traballo. Telf. 30 30 88.
Oferécese presentador a a ociacións,
discotecas, pubs, etc. Para espectáculo
de todo tipo, desfiles, actuación , etc.
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48.
Autocaravana pequena, 3 prazas,
ITV, bon estado. 700.000 negociabeis.
(981) 22 33 78 a partir das 20 h.
1

Véndese finca de 2.000 m aproxi madamente, no centro do Calvário.
Alta densidade. Oportunidade. Teléfonos (986) 25 OS 25 e 49 13 O1; perguntar por Mercedes e Xullo respectivamente.
Alúgase ou véndese piso amoblado,
moi grande e en boa zona (Avda. Samil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37.
Desexo receber pegatinas, folletos ou
páxinas informativas de temas ecoloxistas, políticos ou musicais. Enviar a:
Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña.
Desexo receber enderezos ou teléfonos de contacto de sáas, ou locais onde den concertos en directo. Son representante na Galiza dun grupo de

rock que cen 3 LP editado . Enderezo:
Manoel. R/ San Vicente 43, 4 11 I.
15.007 A Coruña.
Teléfono Verde. S rvício d infonnación in tant ánea e gratuita obre m io
ambiente, medicina alternativa , alimentación natural, produto e o lóxico , turi mo alternativo: e calidade de
vida. (988) 23 86 86.
Cerami ta imparte clas e de cerámica criativa a mao (inclui aprendizado em molde para de enho em
porcelana). Forno a ga de bai a e alta
temperatura . Coc~ón a particulare
de obra em barro (pequena e culturas, alfarería, etc). Bairro do Poi orim
14, 1º dta. Ourense. (98 ) 23 54 25.
Cándido Ventim.
O grupo ZAUM está a realizar o
vello proxecto da Bibliografia da
Contracultura. Contamo con medio
milleiro de exemplare de publicacións marxinais comentada e analisadas. Solicitamos nos mandede un
listado de direccións para poñemo
en contacto. Temo a intención de
abranguer outro campo : maqu eta
musicai colectivo okupación ,
etc. ZAUM , Aparcado 2.22 . 180 O
Granada .
Gu tariame contactar con grupo
ecoloxistas ou xente interesada no
problema do meio ambiente . Rub n
Chao Franco. Povoado do Barreir G3, 311 direita. A Ponte . A oruña.
Bú camo ca a de pedra para re taurar, con terreo, perto d mar, que
non obrepa e o 3 millón d pta.
Agradecemo toda información . Digna
Hermo Vi las, R/ Menéndez Pidal N'
1 - 611 - 15007 A Coruña.
Vénde e caravana en óptim e tad .
Cinco praza . Neveira. Moncciyo Mod.
395 serie Europa. hamar de poi da
3 da tarde ao (9 8) 41 31 O1 , preguntar por Berto.
Véndese semanário A Nosa Terra,
desde o N 415 en diame. Prezo 150
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27,
en horas de traballo. Adriám da-Cunha.
O Concello de Chantada pretende
facer unha recopilación de fotos antigas. Con este obxectivo chama a todos os chantadinos que teñan fotos anteriores ao 1975 e que presenten unha
temática de interese xeral nun estado
de conservación aceitábel para que,
proporcionándoas temporalmente, o
Concello poida reproducilas para unha
exposición e, de ser posíbel, unha publicación específica. Entregar na Casa
da Cultura xunto ca data de realización, referéncia ao motivo representado, nome do autor e nome da persoa
que a proporciona.
Busco pegatinas políticas, sindicais e
ecoloxistas da Galiza, desde a transición até os nosos dias. Contestarei todas as cartas. Chorche Paniello. Centro
de Recuperación de Pegatinas. Aptdo.
de Correos 139. 22.400 Monzón.
Huesca.+
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Concerto dos 1. 000 anos

Festa Folk

Pintores portugueses

O Concerto dos 1.000 anos, abranxe tres días de actuacións no Riazor. Dia 8, Sting, Neil Young,
Gary Moore e Chris Isaak. Día 9,
Bob Dylan, R. Plant, The Kinks e
John Mayall. Día 10, W. Pickett,
Jerry L. Lewis, Chuck Berry,
Eric Burdon e Bo Diddley.

Sábado 1O, a partir das 21,30, no local da A.VV. da Salgueira {R/Lourido s/n. Vigo), vai ter lugar unha festa folk amenizada polo quinteto tradicional galego Semente nova e os
grupos de folk internacional Clon
Mela e Pé de Boi. Entrada 500 pta.

Até o 1 de Agosto na Galeria Trinta de
Santiago, expoñen Areal, Pedro Calafez, José Guimaraes, Alburquerque Mendes, Pedro Portugal, Paula
Rego, Júlio Resende , Joaquim Rodrigo, Juliao Sarmento, Vieira da
Silva, Angelo de Sousa e Pedro Tudela.

Júlio Pereira e Na Lua

Concerto Ju ventus

Documentos

Sábado 1O e Domingo 11, ás 1O
da noite no Auditorio de Galicia,
concerto con motivo do Encontro
Europeo de Xóvenes Músicos.
Prezo: 200 pta.

Edicións do Castro celebra o número
100 da sua série Documentos, cunha
monstra no Círculo Mercantil de Vigo.

Tarxa

O Pazo do Horreo, recolle perto de
200 obras de Xaime Quesada e Adsclo Manzano, nunha selección representativa da sua traxectória artística
desde 1960.

Venres 9, ás 12 da noite, no Paseo
do Malecón do Barco. Un dos
grande músicos portugueses abre
a noite que segue ca actuación de
Na Lua. Júlio Pereira, volve actuar o Sábado 1O ás 12,30 da noite
no Paseo da Porta Faxeira, e o Domingo 11, ás 10,30 da noite no
Café Liceum do Porriño.

E pecial Ernílio Cao
O día 9, ás 10 da noite no Auditorio de Galicia, conta e coa actuación de Emílio Cao, Maria del
Mar Bonet, John Rembourn e a
Orquestra lásica de Madrid.

Davi Quartet

O Venre 9, á 12,30 da noite na
Praza do Toral (Santiago), o ciclo
Mú ica en pedro viva oferece a
actuación do Tit e J esse Davis
Quartet.

Ballet Clá ico
de Mo cova
Actua o día 9 e 10, ás 23,30 h.
na Praza da Quintana. A dirección
corre a cargo de Natalya Kasatkina e Vladirnir Vasilyov.

Sábado 1O, no auditório do Centro
Cultural Caíxavigo, concerto de
folk da man do grupo Tarxa.

Siniestro Total
O Domingo 1 1, ás 1O da noite na
Alameda de Santiago, terá lugar un
concerto da man de Siniestro total.
Domingo 11, ás 12,30 da noite, na
Praza do Toral (Santiago). Concerto de John Rembourn, dentro do ciclo Cantautores de Compostela'93.

n r faixo para e lestina

entro Dramático GaJego
( D ). p n n cena U11 refaixo
para Celestina d
uardo Blanco
O

Amor, o fu> 11 da n ite na Praza
de Ma ia de Padr n,
15 á
mesma h ra na Praza de efíñán
d ambado.

ldad

A pr ducción do CDG, ba eada
na obra de Stravin ky e Charle
Ferdinand Ramuz, na Praza de
Macias d Padrón o día 9 á 23 h.,
e na Praza de Fefiñán de Camba-

Brath
O 15 de Xullo, na Porta Faxeira
(Santiago), concerto do grupo galego Brath, no ciclo Raices musicais europeas.

Kathryn Tickell Band
O dia 8, ás 12,30 da noite no Paseo
da Porta Faxeira; concerto da
Kathryn Tickelf Band de Escócia.+

do o 16 á me ma hora.

Camiñ d e trelas
A montaxe Camiño de estrelas,
conxunto e cultórico de pedra, ferro madeira; do arti ta alemán
Helmut Lutz, fica in talada no
parque Música en Compostela, até
o vindeiro 9 de Ago to. A montaxe ten carácter de exposición permanente, para converterse nos Xove , nun espectáculo de luz e son
obre o renacemento do home na
fin de éculo. A mú ica débe e ao
compo itor Cristobal Halffter. •

Cme
Cineclube Lumíere-Vigo
A programación do Cineclube Lumiere-Vigo para o mes de Xullo
comprende os seguintes títulos.
Mércores 14, Todas as mañás do
mundo de Alain Comeau, Fráncia
1992. Día 21, A lanterna vermella de Zhang Yimou, China-Hong
Kong 1991. Mércores 28, A tarefa de Jaime H. Hermosíllo, México 1990. Os pases son en versión
oríxinal, ás 20,30 h., no Audítórío
do Concello de Vigo. Máis información e aclaracións no (986) 43
67 73 de 14,30 a 17 h.

Vídeos dos 80
O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), oferece un ciclo adicado aos vídeos nos 80, que abre o
seu apartado Da literatura ao ci-

VII Prémio BMW de
pintura
Unha selección dos apresentados ao

VII Prémio BMW de pintura na Casa

Trazos e camiños
Até o 24 de Xullo na Casa das Artes
de Vigo, pódese ver a segunda parte
da monstra Trazos e camiños que
Péxinas coordenadas por

Teatro

e"ria d
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Galicia hoxe,
Galicia sempre

das Artes de Vigo.

John Rembourn

Kathryn
Tickell
Band.

Hi
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ne, o día 12 coa película A sang ue fria de Richard Brooks,
EE.UU. 1967. Para o día 13, Breve encontro de David Lean, G.B.
1945. Día 14, O idiota de Akira
Kurosawa, Xapón 1951. O Xoves
15, Dr. Jekyll and Mr. Byde de
Rouben Mamoulian, EE.UU.
1931. Os pases empezan as 20, 15
h., precedidos dunha conferéncia
ás 18 h., na sá do CGAI, Rua Durán Loriga 10. A Coruña. Máís información no (981) 20 34 99.

Noite na Terra
Dentro da programación do Cine
Clube Pontevedra, para o día 14,
ás 9 da noite, no Teatro Principal
de Pontevedra, pasan Noíte na Terra (Night on Earth), de Jim Jarmusch. EE.UU. 1991.+

IAGO LUCA

Actos
Encontro de
Embarcacións
Tradicionais
Os dias 9 e 10 de Xullo, na Casa
da Cultura de Santa U xia da Ribeira organizado por diversas entidades (Cofradía da Dorna, Amigos
da Vela Latina, Amigos da Doma
meca, A Buxaina, Escola Taller de
Carpintería da Ribeira e o Museo
do Pobo Galego), vai ter lugar o
Colóquio Internacional Sobre
Embarcacións Tradicionais na
Europa Atlántica, que coincide
co Encontro de Embarcacións Tradicionais, do 9 ao 11 no porto da
Ribeira. As asociacións organizadoras pretenden chamar a atención
sobre a conservación do patrimónío marítimo, dando a coñecer as
embarcacións tradicionais e as suas
posibilidades no eido deportivo e
de lecer, ao tempo que se fai un
chamamento cara á conservación
da riqueza biolóxica do mar.
Acompañan o Encontro as exposicións Onde Galiza é mar e Cultura tradicional mariñeira. •

Televisión
Horizontes de grandeza
Venres 9, en Venres Cine da TVG.
EE.UU. 1958. Director: William
Wyler. Intérpretes: Gregory Peck,
Jean Simmons, Charlton Heston,
Carroll Baker e Charles Bickford.

A muller do cadro
Sábado l O, en Butaca Especial da
TVG. EE.UU. 1944. Director:
Fritz Lang. Reparto: Edward G.
Robinson, Joan Bennett, Raymond
Massey, Dan Duryea e Edmon
Breon. Obra clásica do xénero negro, A muller do cadro é un dos
filmes máís representativos do director de orixe alemá Frítz Lang,
afincado en Hollywood desde a
chegada do nazismo ao seu país.
Ainda que protagonizada por Edward G. Robinson, a verdadeira
estrela da película é Joan Bennett, que constitue o eixo da trama.
Ao xogo de luces e sombras característico do xénero, engádese un
suspense ben dosificado que mantén o interese desde o comezo até
o final.+

comprende unha chea de obras de artistas galegas inspiradas no Camiño.

Santiago, Camiño
de Europa

Multiart

O Mosteiro de San Martiño Pinário en
Santiago acolle, até Setembro, unha
escolleita de 184 pezas (códices, documentos, tallas, pinturas e outros obxectos relacionados coa peregrinaxe)
ordenadas en dez salas temáticas, baixo o patrocínio da Xunta, Caja de Madrid e o Arcebispado de Santiago.
Aberta toda a semana agás luns.

Até o 15 de Xullo en La Galería de
Vigo. Compoñen a monstra Multiart,
obras de Mario de Souza, Castelao,
Laxeiro, Lodeiro, Barreiro, Luis Seoane e Xavier Pousa entre outros.

O Século XX en Portugal
O día 1O, abrese no Auditório de Galicia a monstra Tradición, vangarda
e modernidade do século XX portugués.

Jorge Peteiro
Pinturas de Jorge Peteiro, até o 19 de
Xullo no Centro Cultural Caixavigo.

Avelino Gómez Ledo
Na Casa da Cultura de Chantada permanece aberta até o 31 de Xullo a exposición «Fotobiografia: Avelino Gómez Ledo, 1893-1993». Está composta
por máis de 40 fotografías acompañadas de textos que percorren a vida deste chantadino ilustre do que se cumpre
o centenário. Organiza a Coordenadora
de Asociacións Culturais de Chantada.

Senda vertical

Ramón Baixeras
Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña.

As pontes no Camiño
Pintura, escultura, gravado e fotografía, conforman esta monstra exposta
na Deputación de Pontevedra.

Eco-Art
Arte na defensa da ecoloxía, na Casa
da Parra de Santiago.

Suso de Toro e Tino Viz
Amosan as suas fotografías na Galería
Citania de Santiago.

E. Álvarez González
Expón a sua obra até o 20 de Xullo, na
Galería Sargadelos de Vigo.

Até 1O de Xullo, na Galería Sargadelos de Santiago. Pinturas e.esculturas
de Rosalia Pazo Maside.

Antoni Tapies

Pilar A. Pablos e
Carmen Hermo

Camilo Caamaño

Duas pintoras intemacionais no Café
Liceum do Porriño.

Litografías de Antoni Tapies, na Galería Ad Hoc de Vigo.

Vintecinco anos de pintura escultura e
paixón. O Castelo de Soutomaior acolle a obra do pintor de Cangas.

Diego Antona

Blanca Besteiro

Até 19 de Xullo, óleos de Diego Antona, na Sala de Arte Caixavigo.

Gravados e serígrafias no Cafetín de
Lugo.•
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Angel Gómez Montero, Anxel,
a cultura viva na poza do cabalo de Atila
•B. LAXE

Era un brillante profesor, amigo e
contertúlio de Risco, Cuevillas,
Ben-Cho-Shey, Otero Pedrayo e
tamén de Quiroga Palacios.
Galeguista, católico e de direitas,
cando venceron na Galiza os
sublevados tivo que escapar de
Ourense para Vigo. Anos máis
tarde refuxiaríase na sua
Chantada natal e paria a andar
diversas iniciativas culturais
mentres escrebia, pintaba,
tallaba, modelaba ... Seguia a
asinar como Anxel e como Anxel
recorda aqueles anos.

Fea
e vermella
• XOSÉ A. GACIÑO

D

M

arcial, .o torero, Marcial ti es o
máis grande ... , dicia o pasodobre, pudo ser seu compañeiro de lídia
nun festival que se ia celebrar en Ourense auspiciado polo governador. O nome
artístico escollido para a ocasión era o de
El Niño de los carteles, pero os encarregados de comprar os becerros en Portugal "trouxeron unha espécie de cabuxas
que escapaban e quedáronse cos cartas,
polo que foron ao cárcere". Non houbo
corrida e El Niño de los carteles (fara el
quen fixera os reclamos publicitários, por
isa o nome) só durou uns dias, unicamente o tempo no que se dedicaba a
darlle pases a unha carretilla con cornos.
Voltou a ser Anxel. Anxel o seminarista,
Anxel o organista, Anxel o porteiro de futbol; Don Angel o profesor. Anxeliño para
Otero Pedrayo, Risco, Cuevillas e demais galeguistas de Ourense, cuxa tertúlia compartia senda profesor na académia Concepción Arenal ourensá. Un Risco que se empeñaba en que non presionase a un seu filio por non saber dividir.
"Qu en sabe dividir?", dicia o Risco. "Eu
non sei dividir. Sei sumar. Resto se fai
moita falta. Acórdame algunha táboa de
multiplicar de cantilena ... Pero dividir ...
Quen sabe dividir Anxeliño? Ti estás tolo".
Outro seu aluno, o Andresiño, non só
debia saber dividir, senón que lle ensinou
mesmo história a todo un catedrático, ao
próprio Don Ramón Otero Pedrayo. Andresiño era de Allariz. Un rapaz simpático, pillabán, pero que tiña a cabeza a páxaros, voaba tanto nas clases que nen
sequer lle daba a lata ao seu profesor
Don Angel. Pero chegaron os examens

PUCHEIRO

e, claro, o lóxico era que suspendese ,
sobretodo facéndoos diante dun tribunal
no instituto. Pero o Andresiño aprobou.
"Na académia dixéranme que Otero Pedrayo pasárao moi ben no exame con
Andresiño. Atopeino na rua e pergunteille polo exame de Andresiño", canta Anxel. "Mira Anxeliño", díxome Don Ramón,
"foi o primeiro aluno que me fixo o exame en galega. Respondeume unhas
cantas vulgaridades, pero díxome unha
causa que eu non sabia. Pergunteille por
Henrique IV e díxome que morrera de indixestión de fabas lobas. Coas enchéncias que se daban daquelas os reis!
Aprobeino. Deille nota. Non podia ser
doutro xeito xa que lle deu unha lición ao
mesmo catedrático".

A sublevación
Pero coa vitória dos sublevados feixistas
comezaron os problemas. Anxel recorda
como a unha aluna sua, que era Miss
Carba/liño, lle pasearan o pai. "O único
delito que tiña era ser o alcalde da vila,
nengun outro. Pero detivérono. Un dos
directores do Concepción Arenal, don
Ruperto Trincado, tiña amigos en Burgos,
onde estaba o governo de Franco e intercedeu por el para que o soltasen. Mandaron un oficio para que o puxesen en liberdade e cando fun acompañando a miña aluna para excarceralo, comunicáronnos que xa non estaba na cadea. Fara
paseado a víspera".

Ao rematar o curso, á vista dos problemas
existentes en Ourense, "polo único delito
de dar clases nunha académia que tiña
sana de galeguista", Anxel decide marcharse. De Vigo reclámano uns antigos
alunas e comeza a dar clases no coléxio
Labor. Máis tarde ensinaria tamén no Coléxio Alemán de Vigo, no que estudaban
os fillos dos alemáns na Galiza. "Era unha
xente que se portou moi ben comigo porque lles tocaba o piano e lles facia os decorados para as festas", canta Anxel , que
recorda como o director se quixo suicidar
"nunha tasca que habia detrás do García
Barbón, con viña envenenado, cando se
inteirou das atrocidades que estaban a cometer os seus compatriotas".
Uns anos despois monta uns negócios
na sua vila de Chantada. Un café e unha
pastelaria que levan por nome Los Angeles. Despois asume a dirección dunha
caixa de aforras. Escrebe e debuxa nos
xornais, colabora coas rádios, fai libros,
pinta, modela, esculpe, dá conferéncias
sempre referentes á sua comarca, funda
asociacións: está en todas as actividades
que hai. Firma Anxel e é o Don Angel.
Cando comeza o rexurdir cultural os novas ignoran o seu pasado. Anxel segue a
traballar e tampouco di nada. Agora, xa
perta dos noventa anos, comézase a saber da sua vida. Que seria das nasas vilas se o Cabalo de Atila non esmagase
coas suas pisadas o pasado? Ou, mellar,
se deixase medrar a planta da cultura
sen enxertos e atadallos? •

Prepárate para as vacacións
~@§¿¿] (h!JlJ~

Avda da Florida, 161
Teléfono 20 23 79
36210 VIGO

•Rodas
•Aceites
•Alineados
•Amortiguación
•Frenos

SERVICIO OFICIAL

emasiado fea e demasiado
vermella para estes tempos,
comentaba unha compañeira a propósito de Lola Gaos, con esa ponta de
ironia que utilizamos "nestes tempos"
para disimular tantas decepcións.
Nesta época de produtos, xestos e
ideas lights, a dureza física e moral de
Lola Gaos non encaixaba. Viña da rebeldia profunda dos perdedores da
guerra civil e non pasou de compoñer
personaxes duramente castigados palas circunstáncias (quer dicer, polo
Sistema con maiúsculas. o único que
perdura e contra o que moi poucos
podemos), e rematou senda como un
dos personaxes que tan maxistralmente representara: morreu na máis
literal miséria e esquecida de todos,
mesmo dos que se serviron da sua figura como toque de autenticidade.
Nesta época de despilfarros subvencionados para as máis variadas aventuras, estéticas ou financeiras, a nengun socialdemócrata con má conciéncia se lle ocorrera inventarse unha
pensión especial -por méritos de
guerra ou de paz- para cobnr os mínimos vitais dos derradeiros anos de
vida desta muller sen dobrez. lso que
non ten que agradecer.
Desde a sua maravillosa e entrañábel
fealdade, desde a profundidade da
sua voz rota xa para sempre, desde a
pureza vermella do seu corazón de
esquerdas, desde a sua marxinalidade marcada pala história (a de ante e
a de hoxe), Lola Gaos ofereceu un
exemplo tráxico de integridade. •

VOLVER AO REGO

Y

olanda -a muller que inspira
a canción de Milanés existe
realmente- vive a Cuba da escasez.
O ter un compañeiro brasileiro permítelle viaxar e acceder a bens escasos
como a pasta dentífrica. "Aqui estou ,
di Yolanda, eu que semente son unha cidadana cubana, mesmo discrepante de tantas causas , que por un
azar podo ter pasta de dentes e xa lla
deixei a un alto cargo do partido que
vive na miña cuadra . El non ten outra maneira de conseguila".
Un xornalista, experto en fregados ,
deciao despois da sua última estáncia
no país: "En Cuba non correrá a sangue, porque hai bloqueo e hai erros
Q·@_Ves dos dirixentes, pero non hai
pri~i!éxios, non hai violéncia acumuladaHio pavo e as gañas de desquite
a(ia~arian nun supermercado".•

