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O peche de 
Frigsa deixa o 
mercado 
aberto á 
multinacional 
Vivico 
Nos anos setenta Frigsa 
chegou a ter máis de mil tra
balladores, pero baixou até 
113 na actualidade tras un 
longo proceso de anos, nos 
que se foi deteriorando por 
unha série de operacións fi
nanceiras de descapitaliza
ción que beneficiaron a em
presas estranxeiras. (Páx. 5) 

José Posada: 
'Un 51% dos 
galegos votaria 
nacionalismo de 
centro' 
José Posada tomou posesión 
do seu escano como parla
mentário européu en Estras
burgo o pasado 15 de Xullo. 
Posada afirma que as dificul
dades de integración de Gali
za na Comunidade Europea 
dependen sobretodo do es
forzo próprio. (Páx. Centrais} 

O Mago Antón 
apresenta o 

• ma1or 
espectáculo 
do mundo 
"A Via Láctea" é o novo es
pectáculo do mago Antón 
que se estrea en Santiago 
neste mes. Unha hora e mé
dia de teatro, cine, música e 
máxia para contar unha his
tória ambientada no Camiño 
de Santiago. (Páx. 19) 

O mecanismo deseñado en Maastricht aumenta as desigualdades entre 
os países e a especulación coa moeda é a primeira mostra 

A Unión Monetária desune 

Ainda que semelle 
unha paradoxa, o 
Tratado de Unión 
Europea, asinado 

en Maastricht, está 
·a resultar 

perxudicial para a 
unidade do 

continente. O 
motivo é que tal 

como foi formulado 
provoca un 

incremento das 
desigualdades 

entre uns países e 
outros. Agora coa 

práctica ruptura do 
Sistema Monetário 

Europeu, os 
Estados optan por 

se defender 
elaborando 

políticas próprias. 

aos europeus 

Anxo Quintana: 
'Quen se corrompe é porque quer' 
Anxo Quintana, alcalde de Allariz, 
ficará inabilitado durante seis me
ses despois da recente senténcia 
do Tribunal Supremo, que por fin 
ao conflito iniciado no verán de 
1999. O edil nacionalista amósa
se satisfeito da traxectória inicia-

da na vila nestes catro anos, rati
ficada nas eleicións municipais, e 
afirma que os políticos, se serven 
á colectividade, non teñen porque 
ceder á presión dos intereses 
económicos ou outra caste de co
rrupcións. (Páx. 8) 

ANXO IGLESIAS 



O Sistema Monetário Europeu entra en crise ante as desigualdades 
que provoca 

Os Estados retoman as políticas 
nacionais para frear a acometida dos 

especuladores 
M. VEIGA·G. LUCA 

Os que coidaron que Europa se unia co ECU, cun carnet de europeo e sobretodo cun estricto control de précios, 
esquecendo os salários, as rentas e as diferéncias de partida entre uns paises e outros, están a dar as primeiras mostras 

do seu fracaso. Fracaso anticipado, sen dúbida, polos cámbios ocurridos no Leste, sobre todo a partir da unificación 
alemana 

Segundo un estudo realizado 
polo Prémio Nobel de Econo
mía, Maurice Allais, os intercám
bios financeiros no mundo su
peran 37 veces aos intercám
bios de produción e de servizos. 
Os grandes intermediários de 
divisas, Merrill Lynch, Solomon 
Brothers e Shearson Lehman 
gañaron 500 millóns de dólares 
en comisións nunha única xor
nada durante a crise dos merca
dos de cámbio do 16 de Setem
bro pasado. Algunhas estima
cións sinalan que só o 10 ou o 
15% das operacións en divisas 
son debidas ao pago ou cobro 
de intercámbios comerciais de 
mercadorias ou servizos. O res
to son operacións puramente 
especulativas concentradas no 
curto prazo. 

O Banco de 
España ten 
gastado nun só dia 
máis de 2 mil 
millóns de dólares 
para soster á 
peseta. 

Un plan 
estricto e esixente 

Os mercados están interconec
tados e as tensións trasládanse 
de contado duns mercados a 
outros. O 1 de Xullo de 1990, 
Europa decretou a liberaliza
ción completa de capitais. Todo 
estaba pensado para que os 
Estados deixasen de ter políti
cas monetárias independentes. 
A filosofía que inspira a Unión 
Económica e Monetária, como 
sinala o catedrático de dereito 
constitucional, Diego López 
Garrido, "é que a unión mone
tária sexa semente a culmina
ción dun proceso prévio de 
converxéncia de políticas eco
nómicas e de observáncia dun
has normas macroeconómicas 
mínimas". Como xa se ten 
apontado en numerosas oca
sións a UEM abriga a cada Es
tado a manterse nuns límites de 
inflación, deficit público, débeda 
pública, tipo médio de interés e 
tipo de cámbio da moeda. 

A UEM, segundo o previsto en 
Maastricht, entraría en funcio
namento a todos os efectos o 1 
de Xanei ro de 1997, se u nha 

maioria de paises cumprise os 
requisitos fixados. De non exis
tir tal maioria, dous anos des
pois a UEM entraría de todos 

modos en funciona
mento pero só con 
aqueles paises que 
cumpran as condi
cións, o que na prácti
ca significa .que queda
r i a instaurada unha 
Europa de dous níveis 
ou duas velocidades. 
Na actualidade só Ale
m añ a, Fráncia e os 
paises do Benelux es
tán no camiño de cum
plir estas esixéncias, o 
que contrasta ca forte 
optimismo depositado 
no Tratado de Maas
tricht. Os demais pai
ses non avanzaron na
da nos últimos meses 

~ e Fráncia, afectada por 
fil unha forte recesión, é 
<9 incapaz de soster a 
:i sua mo~da. 

Sen visión global 

Como xa explicaron os críticos 
ao Tratado de Unión Europea, 
o acorde carece dunha visión 
global da economía e ignora 
caseque por completo aspectos 
tan vitais como o fiscal, laboral, 
de renta etc. Quer dicer que a 

Só º 1s01º 
das operacións en 
divisas son debidas 
a intercámbios 
comerciais. O resto 
son especulativas. 

PEPE CARREIRO 

Europa diseñada en Maastricht 
controla os prezos, pero non os 
salários, os impostas, as nor
mas laborais etc. Nese terreo 
as desigualdades poden au
mentar. Contra isa avisaron os 
sesenta economistas alemans 
asinantes dun manifesto en 
Maio de 1992: "Non hai argu 
mentos económicos poderosos 
que permitan apoiar a implanta
ción dunha unión monetária 
nunha Europa desigual econó
mica, social e políticamente". 
Outros críticos apontaron, anti
cipándose aos feítos, que unha 
política monetária restrictiva im
plicaría tamén unha política or
zamentária restrictiva, quer di
cer unha redución dos investi
mentos en infraestruturas, edu
cación , seguros sociais e de 
paro, investigación etc. 

A crise veu anticipar as previ
sións máis negativas. Os gas
tos da unificación alemana de-

(continua na páxina seguinte) 



"A libra esfórzase por mantera sua cotización" rezan os cartaces dun xornal vespertino á salda do metro de Londres. 

(ven da páxina anterior) 

sataron a crise nese país que 
necesita de fortes inxecións de 
capital de toda Europa para su
fragar os seus descomunais in
vest i m entos. Para atraer aos 
financeiros debe manter os ti
pos de interés altos. Alemaña 
chucha o aforro europeu men
tres as demais moedas fican 
desamparadas. 

A situación vese agravada polo 
modelo que tenta impoñer o 
proxecto de Unión Europea. Os 
Estados fican sen marxes de 
manobra. O Sistema Monetário 
é ríxido, permite unha fluctua
ción das moedas entre o 2,25% 
e o 6% (até o cámbio destes 
dias que amplia a marxe ao 
15% e que de feíto pon ao SME 
en cuestión). Nen sequera se 
contempla o control por parte do 
Parlamento Europeu ou da Co
misión, e a previsión é que todo 
o mecanismo quede en mans 
dun Banco Central Europeu e 
duns poucos organismos máis. 

Estoupido 
antes do previsto 

Pero antes de que isa se che
g u e a producir estoupan as 
contradicións. O 17 de Setem
bro de 1992 a libra e a lira ven
se abrigadas a sair do SME de
bido ao asexo dos especulado
res e se daquela se talaba dun 
regreso ao Sistema tan pronto 

Bolsa de Düsseldorf. 

Non quedaba máis 
remédio que 
romper coa Unión 
Monetária. E se 
non se fai dunha 
forma máis clara é 
polo descrédito que 
traeria consigo, 
despois de anos 
presentando o 
Tratado como un 
mito incuestionábel. 

fose posíbel por parte de am
bas, a estas alturas a idea que
dou case desbotada. Os ingle
ses felicitáronse esta semana 
da quebra do SME. Fálase xa 
dunha "renacionalización" da 
economía, dado que os Estados 
vense abrigados a recuperar 
mecanismos monetários para 
sair das suas respeitivas crises. 
Todos queren baixar os tipos de 
interés, por unha parte, para re-

lanzar a economia, á marxe do 
que faga o Bundesbank, e, por 
outra, deben librarse das aco
metidas dos especuladores que 
atacan as rnoedas febles: ven
den pesetas ou escudos para 
adquirir marcos. As primeiras 
devaluanse e a este último su
cédelle o contrário. Como aos 
Estados non lles é permitido 
acudir a nengun tipo de meca
nismo que poida facer repuntar 
a inflación (posta que iso entra
ría en contradición coas esixén
cias da converxéncia comunitá
ria), non poden máis que apoiar 
a sua moeda comprándoa coas 
reservas do seu banco central 
que asi vai quedando despro
visto de divisas. A situación po
de ser alarmante: o Banco de 
España ten gastado nun só dia 
máis de 2 mil millóns de dólares 
para soster a peseta. 

Nesa situación non quedaba 
máis remédio que romper coa 
UEM. E se non se fai dunha for
ma máis clara é polos custos po
líticos e o descrédito que traería 
consigo, despois de anos de pre
sentar o Tratado como un mito in
cuestionabel. Dado que a crise 
parece estrutural e non cíclica 
pódese dicer que o Tratado de 
Unión Europea asinado na cida
de holandesa de Maastricht o 7 
de Febreiro de 1992 está morto. 
As maxestades e presidentes 
que asinaron o acordo demostra
ron ser máis utópicas ca os seus 
opositores.• 
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A mesma medicina 
para enfermos 
distintos 
Até agora os partidários de Maastricht, desde os que 
propugnaban un si crítico aos que defendian o Tratado como 
dogma de fe, brandiron frente aos partidários do non o 
tautolóxico argumento de que: independentemente do que se 
pense, Maastricht está aí. Unha vez dado o paso da asunción 
do Tratado por todos, o marco de discusión cinguiriase aos 
aspectos millorábeis dunha Europa asentada nos indiscutíbeis 
pilares da Unión Económica e Monetária. A primeira alarma 
sonou cando os profetas do non gañaban o referendo danés e 
andábanlle ás beiras en Fráncia. Pronto se viu que a política 
baseada nos feítos consumados dáballe resultado a Reagan e 
a Bush, pero era ben máis difícil de aplicar nun marco 
complexo como o da CE. Maastricht mostrouse de contado, 
non como unha realidade consolidada, senón como un 
proxecto, un dos vários posíbeis, e que ademais comezaba a 
unidade europea polo tellado. 

Despois de 15 meses de treboadas financeiras, a cada máis 
graves e incontrolábeis, resulta que o evidente, como figura 
nos manuais de economia, é que a liberalización dos 
movimentos de capitais trae consigo a especulación. Pero, ao 
contrário, do que di a economía oficial, a especulación non 
conduce ao equilíbrio, senón ao reforzamento dos desaxustes, 
máxime en época de recesión. Entre 1979 e 1992, antes que 
comezara a tormenta, o marco revaluouse sete veces. Un 
marco valía 65 pesetas en 1989, cando a peseta entrou no 
Sistema Monetário Europeo, pero estaba xa a 83,20 o pasado 
Luns cando o SME deu practicamente en quebra. 

Solchaga sentiuse feliz mentres os especuladores europeos 
traían a España diñeiro quente na procura dunha peseta 
sobrevalorada. Pero cando a economía real ( é dicer a 
produtiva e non a financeira) fixo baixar a peseta, o Ministro 
clamou contra a "especulación pura e dura dos mercados 
financeiros que só van na procura dun beneficio moi rápido e 
dunha enorme gañáncia de capital". Pero fara el mesmo quen 
afirmara poucos meses antes que "España é o país onde se 
pode facer máis diñeiro é máis rápido". Ao cambiar a situación, 
modificouse tamén a sua opinión sobre os especuladores. 

O fenómeno da especulación resúmese en que a Unión 
Monetária Europea pon fin á independéncia monetária dos 
respeitivos Estados. Estes xa non poden modificar apenas o 
seu tipo de cámbio (non máis do 2,5% na banda estreita e do 
6% na ancha, na cal estaba España), nen os tipos de interés. 
Conscentes disto os especuladores ian contra as moedas 
febles, sabendo que o banco central do país atacado sairia en 
defensa da sua moeda, esgotando asi as suas reservas. O 
mercado puido máis que os Estados e estes acabaron por 
defenderse ampliando ao 15% a banda de fluctuación das 
moedas, é dicer botando abaixo na práctica a Unión 
Monetária. A moralexa está clara: non se pode proporcionar a 
mesma meiciña ou esixir os mesmos requisitos a economias 
con pontos de partida e níveis de desenrolo moi diferentes. 

Alemaña segue mantendo os tipos de interés altos para evitar 
a inflación, o seu medo histórico (abonda con lembrar que nos 
anos 30 a inflación chegara ao 2.000 %) e atraer capitais que 
financien os seus enormes gastos no Leste. Os demais paises 
tiveron que distanciarse agora de Alemaña. Pero non hai un 
plan europeo alternativo. Os Estados e a Comisión Europea 
levan vários meses dando testarazos contra a realidade. Non 
se quere recoñecer que en Europa hai várias velocidades. No 
canto de facelo e de ir as raíces da economía, insístase en 
introducir mecanismos formalistas (moeda, précios ... ) que 
incrementan as diferéncias. 

En Maastricht ignorouse a política fiscal, a industrial e a de 
rentas. Despreciouse a visión globalizadora da economía e 
dispúxose que cada país sometese toda a sua política 
(produción, emprego, investimentos) á converxéncia 
monetária. Hai máis dun ano que un documento asinado por 
sesenta económistas alemáns decia ben claro que "coa 
implantación dunha moeda única e o conseguinte aumento da 
competéncia, os países máis febles e de menor produtividade 
rexistrarán un considerabel incremento nas cifras de 
desemprego". 

Resulta asombroso que os mesmos líderes políticos que 
asinaron Maastricht boten desde hai algunhas semanas 
irreprimíbeis bágoas polo incremento do paro en toda Europa.• 

ANOSA TERRA 



A MORTE APRAZADA DE MAASTRICHT E 
A NOVA XEO-ECONOMIA 

J.F. PÉREZ ÜYA 

A actual crise do Sistema 
Monetário Europeo (SME) é . 
consecuéncia dunha defi
ciéncia básica. O problema 
repítese porque o sistema 
non pode aguantar as pre
sións especulativas. As re
servas do grupo dos sete 
paises máis desenvolvidos 
suman 300.000 millóns de 
dólares, pero as transaccións 
nos mercados de divisas su
man diariamente entre 900 e 
1000 millóns de dólares. Po
lo tanto, o que está a aconte
cer non ten que ver con co
rrentes comerciais e sé nun
ha pequena parte con deci
sións políticas. 

Esquecemos demasiado fre
cuente mente as crises an
teiorese que o obxectivo de 
acadar a unión económica e 
monetária, fixado para 1980, 
tivo que ser aprazado. A pro
visória solución da crise ac
tual parécese moito ao Plan 
Fourcade (1974) que amplia
ra as marxes de fluctuación 
das divisas da chamada en
tón serpe monetária para 
convertila nunha boa que 
non saise do tobo. 

tico. Será unha morte apraza
da. 

O Bundesbank di que ten 
que se defender e leva ra
zón. Non hai reservas esta
tais que podan aguantar o 
xogo da especulación. Na 

Marcos devaluados na época da República de Weimar. Os alemáns gardan na sua memória a xigantesca inflación daqueles anos. 

Na economía mundial apare
cen duas estratéxias. Dunha 
parte, Lester Thurow entende 
que vivimos un proceso de 
constitución de tres grandes 
áreas comerciais; doutra, 
Marco Petrella sinala unha 
tendéncia á globalización con 
acordes tecnolóxicos a nível 
mundial nunha economia po
lítica a cada máis dominada 
polas multinacionais e os 
acordes entre elas. Personal
mente entendo que a mun
dialización das tecnoloxias de 
avangarda convivirá coa ten
déncia á rexionalización. A 
desaparición do bloque socia
lista deixa cada dia máis en 
evidéncia as caréncias do 
sistema mundial (Wallerstein) 
e a sua incapacidade para 
afrontar os retos do desem
prego e da crise ecolóxica. 
Pero a podrémia do sistema 
pode durar lustros mentres 
non se xenere unha utopia al
ternativa. No entanto, os me
canismos de mercado segue
rán a xerar dif eréncias a cada 
máis abisais entre o Norte ri
co e o Sul esfameado. As 
guerras de meia intensi
dade e as novas tecnoloxias 
de guerra biolóxica poden al
terar este equilíbrio inestábel 
do poder hexemómico e xerar 

crise de Setembro de 1992, un particular 
sen facer outra cousa que xogar con va
lores contra o Banco de Inglaterra, gañou 
máis de tres mil millóns de libras esterli
nas. Vemos como a desregulación do 
mercado de capitais 'está a producir con
secuéncias funestas. 

déncia as contradiccións entre o capita
lismo financeiro e as políticas económi
cas baseadas no endebedamento e o 
mantemento do emprego. 

A esquerda adoleceu nas suas análises 
porque considerou o 
capitalismo como 

Detrás dos actuais 
movementos especu
lativos hai quen identi
fica a intención do dó
lar e da moeda xapo
n es a por manter a 
sua posición hexemó
nica e non permitiren 
o establecemento do 
ECU. En A Guerra do 
Século XX, Lester 
Thurow descrebe as 
áreas económicas do 
dólar e do yen, ben 
definidas, e a da CE, 
ainda por estruturar e 
lembra que Alemaña 
practicou sempre un
ha política monetária 

- - - - - - - - - - unidade integrada e 
non advertiu as dife-

Detrás dos actuais renzas entre os mo
delos anglo-saxón, o 
xaponés e o alemán. 
A Guerra Fria fixo 
que se operase con 
esquemas simplistas 
por demais , pero o 
capitalismo xaponés 
estaba moito máis 
centrado na adquisi
ción de mercados e 
menos nas taxas de 
benefício, que é o 
único que interesa 
aos Estados Unidos. 
O capitalismo xapo-

movimentos 
expeculativos hai 
quen identifica a 

intención do dólar e 
da moeda xaponesa 

por manter a sua 
posición 

hexemónica. 

máis restrictiva e anti-
i nflaccio nista. Eu en-
tendo que este critério ten relación direita 
cunha política demográfica pensada para 
fixar a povoación no território e evitar a 
colonización por outro país. Asi resulta 
que mentres Inglaterra e a Franza se
guen políticas reflacionistas, o Bundes
bank mantén unha norma máis moneta
rista e restrictiva que molesta aos demais 
paises comezando por Norteamérica. 
Contra o Bundesbank tronan Estados 
Unidos e a Franza que desexan tipos de 
interese máis baixos para estimularen as 
suas economías. Todo isto deixa en evi-

nés caracterizouse 
por un nível alto de 
cartelización integra

da dos capitalismos industrial e financei
ro o que lle permite operar con horizon
tes temporais máis altos, menores cus
tes de finanzamento e planificación co
ordenada de política industrial e tecnoló
xica. De certo, tanto o capitalismo como 
o socialismo real operaban dentro do 
que Meszaros chama a relación capital, 
pero unha esquerda renovada ten que 
ver non só as últimas esencias senon os 
modus operandi dos diferentes centros 
de poder económicos e as suas insti
tucións. 

Os economistas acubillados nas xerar
quias do poder poñen moito interés en 
argumentar que non hai máis que unha 
ortodoxia económica. De Mair e F. Mi
ller no seu coñecido compendio de doc
trinas económicas citan non menos de 
sete escalas. Marx decia que non hai 
cencia máis política e ideolóxica ca da 
economía porque supón unha visión 
global totalizadora da sociedade. Viva
mos, doutra parte, un momento de su
peración dos mecanismos de comércio 
internacional. A teoría da avantaxe 
comparat;va está a ser desprazada pala 
da avantaxe competitiva, que concede 
maior importáncia ao que vai desde os 
sistemas de ensino até a planificación 
da investigación e o desenvolvemento a 
nível da empresa e o 

novas formas de barabárie. A curto pra
zo, o sistema poderia ainda acadar unha 
certa estabilidade polo reparto de áreas 
de influéncia máis acordes co poder eco
nómico real dos tres grandes centros, po
lo control dos movementos de capital e 
Pola reposición do papel do outro nas 
trasaccións entre os grandes centros a 
eliminación da débeda externa dos pai
ses pobres etc. Para isto compriria un 
acorde mundial entre os estados hexe
mónicos o que parece lonxano no mo
mento actual. 

Se a loita polo control dos espazos co
merciai s foi a causa das duas últimas 
guerras mundiais, hoxe os mercados do
mí nanse non polas armas, a traveso do 

domínio espacial , se-
nón pala tecnoloxia e fomento da difusión 

tecnolóxica. - - - - - - - - - - o comércio de novos , 
Con níveis de produti
vidade moito máis 
baixos ca a meia eu
ropea, á economía es
pañola cómprelle un-
ha nova política in
dustrial e tecnolóxica. 
Non se pode ter unha 
banca norteamericana 
e unha política indus-

E evidente que a 
asunción de marxes 

de cámbio máis 
amplos supón a 

marte de Maastricht. 

ou vellos produtos 
abaratados por deslo
cal izaci ó n , tecnolo
xias de proceso e en
xeñeria cara atrás (ou 
revisión crítica dos 
sistemas de fabrica
ción a partir dun pro
ducto terminado de 
éxito no mercado). O 

trial xaponesa, que é 
o que agora vemos 
entre espasmos mi
méticos e alardes mediáticos. 

No entanto, é evidente que a asunción 
de marxes de cambio máis amplos supón 
a marte de Maastricht. Pero esta realida
de non será recoñecida polos governos 
da CE a causa do seu enorme custe polí-

papel do Estado en
coura, pero ainda é 
importante no reparto 
de novas mercados. 

As predcicións neste campo non son do
adas. Por exemplo, o mercado mundial 
da televisión de alta definición, correrá 
ainda polo domínio tecnolóxico xaponés, 
por acordes horizontais a nível mundial 
(estratéxia Petrella) ou por áreas de in
fluéncia semi-comercial (Thurow)? • 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA ·-·-STNf.ON 
Está en todas as partes, destaca pota sua calidade e sobretodo vese. 

Como os nosos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas. 

RÓTULOS E SINALIZACIÓN INTEGRAL 
VIGO: Gregario Espino, 27 (Doblada) Tel. 37 95 21 

FÁBRICA: Estrada do Porriño a Mosende, km. 1,5 Te/: 33 08 79 Fax: 33 65 05 Apdo. 3136400 O PORRIÑO 
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CRISE NA AGRO-INDÚSTRIA 

A cárnica luguesa serviu para unha multinacional se enriquecer 

Co peche de Frigsa, Conagra gañou 
400 millóns e Vivico quedou a pre 
•FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

Nos anos setenta 
Frigsa chegou a ter 
máis de mil 
traballadores, pero 
baixou até 113 na 
actualidade tras un 
longo proceso de 
anos, nos que se 
foi deteriorando por 
unha série de 
operacións 
financeiras de 
descapitalización 
que beneficiaron a 
empresas 
estranxeiras. 

Vivico, pola sua banda, nos 
poucos meses que controla 
Frigsa, procede á sua descapi
talización, para o que asina un 
acorde coa filial galega para re
mesar semanalmente á Franza 
3 ou 4 camións de carne, sen 
especificar calidade, prezo e 
método de pagamento. As con
dicións eran leoninas: aviso de 
calquer eventualidade con 45 
días de antelación e crédito por 
máis de 12 millóns de pesetas, 
en realidade todo os cartos que
daban aló. 

Futuro escuro 

As relacións comerciais entre 
Vivico, na Franza, e Frigsa no 
momento de declaración da 
bancarrota, xa supuxeron para a 
multinacional francesa ingresos 
superiores ao millón de francos 
que, no millar dos casos, recu
perarán o resto dos acredores 
de Frigsa mediante un proceso 
xudicial que terá que se producir 
na Franza. 

A pasada semana os traballadores de FRJGSA volveron mobilizarse palas ruas de Lugo. J. VÁZQUEZ / EL PROGRESO 

Os acredores de Frigsa son os 
seus traballadores e os gadeiros 
aos que a cárnica adquiría por
cos para facer pensos que logo 
lles vendía. A empresa cárnica, orixinaria

mente do INI , pasa a mans de 
Carcesa (un consórcio de em
presas de alimentación) no 74. 
Daquela comeza o declive de 
Frigsa, que se agrava no 77. No 
83 é traspasada a lndiasa , e 
moi logo á multinacional belga 
Conagra, que en Maio deste 
ano, despois de que no 90 a 
Xunta inxectara 225 millóns , 
véndea a Vivico, otra empresa 
multinacional francesa do ramo, 
que tan pronto entra en Frigsa 
anúncia a bancarrota da cárnica 
luguesa. A conivéncia entre Co
nagra e Vivico é total e o negó
cio é millonário. 

No operación de venda Conagra
Saprocarne hipoteca por 1.200 
millóns os terrees e o edifício 
que posue Frigsa e avala un cré
dito de 800 millóns a Vivico. So-

bre a empresa luguesa, daquela, 
pende unha hipoteca, un crédito 
e unhas débedas arrastadas de 
247 millóns, ainda que só se re
coñecen contas pendentes por 
valor de 100 millóns. 

Venda ás agachadas 

Mentres se producia a venda -
ás agachadas, pois ninguén co
ñeci a a operación-, Conagra 
estaba a negociar un convénio 
colectivo e mostrando grande 
flexibilidade, o que tranquilizou 
aos traballadores. U nha vez 
vendida a factoría, o novo pro
p ri etári o , Vivico , anúncia ao 
Comité un plano de viabilidade, 
pero vai pechando seccións da 
empresa até que declara a 
quebra. 

En X~llo do 92 Conagra utilízou 

Frigsa para financiarse ; a sua 
filial Saprocarne amplia o capi
tal e Frigsa subscrebe accións 
pagando cunhas propriadades 
en Lamablanca, lindantes coas 
instalacións da cárnica e que 
mercara no seu dia pagando a 
prezo político. O valor dos te
rrees é 19 millóns, pero en 
Maio do 93, súmandoos ao res
to das instalacións, facilitan un
ha hipoteca de 1.200. 

Descapitalización 

Vivico adquiriu Frigsa sen pagar 
un can por ela, unicamente de
positou na Franza un millón de 
francos (23 millóns de pesetas) 
como garantia. Oeste modo Co
nagra, no momento de pechar 
Frigsa, pagaría os 800 millóns 
do aval a Vivico, pero quedaria 
cun saldo de 400 millóns, so-

Vivico adq u i ri u 
Frigsa sen pagar 
un can por ela, 
unicamente 
depositou na 
Franza 23 millóns 
de pesetas 
como garantia 

brantes da hipoteca sobre as 
instalacións. 

Cando os bancos exerzan a hi
poteca sobre as instalacións -
Conagra xa non está vencellada 
á cárnica e non vai responder 
por ela-, unha promotora na que 
está integrado Vicente Quiroga, 
ex alcalde de Lugo, tratará de 
montar un campo de golf onde 
estaba Frigsa. 

Resta unha posibilidade: que 
Conagra libere a hipoteca so
bre os terrees e que un grupo 
de empresas interesadas asu
ma o seu pagamento para, me
diante un plano de viabilidade 
que custaria unha redución de 
case a metade do persoal, pór 
de novo en marcha a cárnica 
galega. Cabe perguntarse can
to cobrará Conagra para librar 
a hipoteca.+ 

AFUNDIR FRIGSA PARA ELIMINAR COMPETIDORES 

Frigsa non pasa por unha crise conxuntu
ral, senón que padece xa unha crise es
trutural continuada. Desde que foi vendi
da polo INI nos primeiros anos da década 
dos 80 esta empresa pasou por distintos 
danos, pero nunca acadou o esplendor 
pasado nen o prometedor futuro que se 
esperaba dunha cárnica que, cando foi 
regalada polo Estado, estaba a ser rendá
bel a sua explotación e viña de inaugurar 
unhas modernas instalacións que daque
la custaran xa uns 1.500 millóns. 

Xoán Fernández ven de convocar aos 
competidores Frigsa para que se fagan 
coas suas instalacións. Nestes últimos 
meses veñen de librar unha guerra de 
prezos, e agora espera que saian en de
fensa do seu inimigo, para aboialo, e se
guir a competir con el. 

O argumento de fondo que xustifica a 
non intervención da administración, coma 
no caso de Larsa, é a falta de rentabilida-

XoAN CARLos GARRIDO 

de. Altos Hornos de Vizcaya perde miles 
de millóns cada ano. A minaría asturiana. 
O PER andaluz. O plátano de Caná
rias ... , ninguén se pergunta se son sol
ventes. Pero calquer proxecto agro-in
dustrial galego debe demostrar que é dá 
diñeiro por si só. Se non é así, dáselle 
unha subvención a unha multinacional 
para que se faga cargo da empresa. A 
multinacional colle os cartas, a cuota de 
mercado e pecha as instalacións. É a his
tória de sempre. 

Pero por que non é rendábel Frigsa, ou 
mellar, por que dan perdas os matadoi
ros? A administración sementou de mata
doiros comarcais o país, con estuturas in
dustriais, pero imposíbeis de facer rendá
beis, tanto pelas limitacións da produción 
coma do mercado. Moitos deles queda
ron pechados tan logo foron inaugura
dos, pois non había maneira de amortizar 
o investimento nen os gastos de funcio
namento. Cada Concello quería o seu, 

sen que houbese unha iniciativa por par
te da administración. que tirase por un 
plano recria que proporcionase unha ma
téria- prima de cualidade, e cun marcha
mo e prestíxio que abrisen mercados, 

------------
O de Frigsa é un 

timo ao país: 
privatización en favor 
das multinacionais e 

eliminación de 
f erramentas 

de desenvolvimento 

nen unha diversificación dos produtos 
transformados, indo mais alá dos canais, 
chourizos e callos, cara outra gama mais 
ampla na que se atopa maior valor enga
dido. Na Galiza faise a 1 ª transformación, 
que difícilmente pode facer viábel un ma
tadoiro, mentres que en Cataluña fan 
eles unha 2ª e mesmo unha 3ª transfor
mación, polo cal ainda tendo máis mata
doiros, son moi rendábeis. 

Pero se os matadoiros galegos son ruino
sos, ·por que os compran as multinacio- . 
nais? Teñen intención de os rentabílizar? 
As multinacionais non se moven por cri
térios altruístas. O de Frigsa é un timo ao 
país, pois non fai mais que cumprir as li
ñas de política económica comunitárias 
para a Galiza: privatización en favor das 
multinacionais e eliminación de ferramen
tas de desenvolvimento integral do país, 
para exterminar competidores nun mer
cado onde sobran produtos e falta a 
igualdade de oportunidades.+ 
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DIAS 

• Na Pastoriza 
• usan me1os 

públicos para 
fins privados 

O Sindicato Labrego Galego 
denunciou que o alcalde de 
Pastoriza convocou con 
membretes do concello aos 
militantes de Xóvenes 
Agricultores ("todos os nosos 
afiliados", dicia a nota) a unha 
reunión a celebrar en locais 
públicos para o Concello 
facerlles o pago fracionado do 
IRPF. 

"Conductas deste tipo sementan 
o confusionismo e constituen 
procedimentos coactivos, por 
dar a entender a comenenza de 
afiliarse a certo sindicato que 
ten relación direita co concello", 
asegura o Sindicato Labrego 
Galego na sua denúncia. + 

• Outro insubmiso 
condenado 

O insubmiso coruñés Rubem 
Centeno Paradela, que fara 
xulgado n'A Coruña o pasado 6 
de Xullo, por negarse a facer a 
mili, foi condenado a un ano de 
prisión menor. A senténcia non 
será recorrida, pero o mozo non 
terá que cumprir a pena imposta 
ao non exceder esta de un ano 
de cárcere.+ 

•España aposta 
por un Sahara 

• marroqu1no 
Un crédito especial de 50.000 
millóns de pesetas a baixo 
interese, concedido polo 
Governo de España a Marrocos, 
permitirá a este último país 
adquirir un cargamento de 
armas españolas. O negócio 
coincide cun momento no que 
se pretendia reiniciar o proceso 
de autodeterminación da ex 
colónia española. 

Segundo a Frente Polisária, o 
material de guerra que España 
vai vender a Marrocos "é 
altamente ofensivo na guerra do 
Sahara ocidental". Un portavoz 
do Governo da República Arabe 
Saharaui tamén asegurou que a 
operación é moi grave e que de 
levarse a cabo seria "un 
aliciente para Marrocos na sua 
persistente rebeldia á legalidade 
internacional". A atitude 
española levou ao Polisário a 
pedir explicacións por este 
comportamento. + 

•Un &on vivant 
substitue ao rei 
belga morto 

A marte de infarto fulminante do 
rei de Bélxica, Balduino, o 
pasado Sábado en Motril 
(Andalucia); .. non surprendeu a _ 
ninguén -a saúde do monarca 

SESTINI 

•A OTAN prepara un bombardeo en Bósnia 
A OTAN rem~tou por tomar partido na guerra dos eslavos do Sur e optou por preparar un b~r:nbar
deo sobre as posicións dos sérbios que asédian a capital bósnia de Saraxevo. A pretens1on da 
Alianza Atlántica é evitar a perda desta cidade por parte dos bósnios. 

Mentres non chega o ataque os próprios bósni?~ d.enunciaron ao~ cascos ~uis españois, aos que 
acusan de subministrar armamento aos seus 1rnm1gos. As sospe1tas de trafico de armas na zona 
son cada dia maiores, pero até o momento da ONU non iniciou unha inv~stigación para coñecer se 
efectivamente se viola o embargo de armas decretado contra os contendientes.+ 

era delicada-, pero provocou 
unha tormenta política pala 
sucesión. 

A cadea dinástica sinala ao seu 
irmán, Alberte de Liexa, como 
lexítimo herdeiro, mais a sua 
traxectória persoal -como play 
boye bon vívant-
desacreditábao e convertíao en 
non apto para o pasto. 

Bélxica, e as duas nacións que 
conviven nese Estado, a 
flamenca e a valona, formularan 
antes da morte do monarca a 
necesidade de reforma do 
Estado e mesmo a posibilidade 
da separación. A difícil 
substitución, e o feito de non ser 
consultada a nación flamenca, 
derivou nun conflito no que 
novamente foi suscitada a 
posibilidade da independéncia. 

Mentres o carpo do defunto non 
achou sepultura, meios políticos 
francófonos xa indicaron que a 
sustitución de Balduino por 
Alberte era desexada polo 
primeiro. Pero a difusión da 
notícia despois da treboada non 
convenceu aos flamencos, que 
continuan a se perguntar sobre 
a oportunidade de seguir 
integrados na Bélxica. + 

•Folga de 
empregados 
públicos en 
Cangas 

O abono de atrasos, que non 
dan chegado, provocou que os 
traballadores do Concello de 
Cangas convocasen unha folga 
indefinida que se iniciou o 
pasado Luns. O Comité de 
persoal deste concello reivindica 
o cumprimento do convénio 
colectivo e o pagamento de 116 
millóns de pesetas en conceito 
de atrasos (900.000 pesetas de 
meia a cada traballador). 

A negociación non deu frutos e 
o governo municipal que preside 

· o.Partido Popular unicam,~nt~. , 
solicitou o cumprimento dos 

servizos mínimos sen entrar nas 
cuestións palas que foi 
convocada a folga. En todo 
caso, o alcalde Xosé Manuel 
Chapela asegurou que hai 
demasiado persoal no concello. 

Debido á folga está paralisado o 
servizo de recollida de lixo e o 
alcalde mostrou a sua 
disposición a pactar con 
algunha empresa para que 
proceda á limpeza da vila. + 

•Pacto social 
para conxelar 
so Idos 

O Governo estatal está a 
determinar as liñas de 
negociación do pacto social e xa 
adiantou que no 94 haberá que 
conxelar os salários e modificar 
a sua estrutura para que perda 
peso a base e o gañen os 
complementos salariais. 

Os sindicatos UGT e CCOO (a 
CIG non foi convocaba mália ter 
representación abando) 
aceitaron un temário de 
negociación proposto polo 
Executivo, situando no terreo do 
Governo a decisión de recortar 
conquistas sociais acadadas 
nos últimos anos. A renúncia 
parcial ao estado de benestar é 
invocada constantemente polo 
Governo recén constituido.+ 

• Morreu o rei 
das tartas 

Mondoñedo perdeu o pasado 
Luns a Carlos Folgl!eira 
García, o reí das tartas, que 
faleceu no hospital Juan 
Canaleja da Coruña a 
consecuéncia dunha doenza 
renal pala que estaba 
internado. O reí das tartas 
fixérase moi coñecido grácias 
ao negócio da repostería e a 
sua especialidade chegou a ter 
releváncia internacional. O 
pasado 25 de Xullo recebeu a 
medalla de bronce de Galicia, 
ql!e ~a tiv9 que recoller o seu 
tillo.+ 

• Turquia reprime 
aos kurdos 

O exército turco emprendeu 
unha ofensiva no território do 
Kurdistán, nas fronteiras 
interiores de Turquia para 
desarmar e prender aos 
rebeldes kurdos que loitan pola 
independéncia. A resultas dos 
ataques 30 membros desta 
nación sen estado morreron. • 

• Os EEUU pretenden 
derrocar a Violeta 
Chamorro, 
segundo Ortega 

O xefe das forzas armadas 
nicaraguanas, Humberto 
Ortega, asegurou que os 
EEUU pretenden a caída total 
do governo que preside Violeta 
Chamorro impondo unhas 
condicións retortas para 
entregar a Nicaragua 103 
millóns de dólares en conceito 
de axuda. A axuda é 
fundamental para a 
supeNivéncia do governo 
democrático e os EEUU 
preferirían un maior control por 
parte dos integrantes da antiga 
contra. O Senado norte
americano esixe que Chamorro 
garanta que nengun alto 
funcionário está vencellado ao 
terrorismo internacional.• 

•Comezou 
o congreso de 
empresários 
galegos no exterior 

O Mércores comezou en 
Compostela o 11 Congreso 
Mundial da Federación de 
Empresários Galegas no 
Exterior. Sob o lema "Cara á 
consolidación do tecido 
industrial galega", rematará o 
Venres. Nel participan vários 
centos de empresários. 
Anunciado hai anos como 
revitalizador da economía 
galega, nengun dos 
proxectos publicitados nas 
viaxes de M. Fraga a Brasil e 
México se realizaron, pésia 
ao que o presidente da Xunta 
anunciou que "o impulso será 
na vindeira lexislatura". • 

• Un grande incéndio 
no Barbanza 
trastoca as 
estatisticas da Xunta 

Nove incéndios de grandes proporcións 
-arderon 115 hectáreas, segundo as au
toridades- arrasaron os montes do Bar
banza tras arder vários días seguidos. 
Máis de 200 persoas traballaron nos la
bores de extinción do lume. Houbo que 
botar man de senllos hidroavións . 

Os fortes ventas e as altas temperatu
ras dificultaron a extinción, e a presen
za de numeroso persoal foi determi
nante para o control do lume. Porén, a 
superfície queimada disparou as esta
dísticas sobre lumes nesta tempada. A 
política da Xunta de dotar de moita in
fraestrutura ao servizo antilumes per
mite un control dos que se producen , 
pero novamente queda de relevo o 
enorme custo da medida e o abandono 
dos mecanismos de prevención e dos 
programas de educación no rural.• 

• Un informe estima 
escuro o futuro 
de Ourense 

A Universidade de Vigo elaborou un es
tudo, solicitado pola Deputación de Ou
rense e por unha Asociación para o de
senvolvimento de Ourense e Zamora, 
no que se augura un "espazo rural des
povoado e improductivo" no ano 2000 
na província de Ourense de non se aco
meter un plano xeral de modernización. 

A indústria ourensá non é que de ab
sorber os excedentes de man de obra 
do sector primário e a actividade está 
vencellada á transformación de produc
tos agrários e forestais, asi como á ex
tracción de pizarras e granitos. O nível 
tecnolóxico é baixo e o uso de recursos 
naturais non está racionalizado. 

É grave, segundo o informe, que está a 
haber un trasvase de actividade do sec
tor primário aos servizos, sen un paso 
polo sector industrial. A falta de infraes
truturas tamén é unha eiva significada.+ 

Salvador Fernández Moreda, presidente da De
putación da Corufla 

•O canon eléctrico 
baleira as arcas da 
Deputación da 
Coruña 

O pagamento por parte da Deputación 
da Coruña dos 3.900 millóns de pese
tas ao Concello das Pontes en concep
to de canon da enerxia vai deixar valei
ras as arcas da Deputación. O Tribunal 
Superior de Xustiza recentemente falla
ra a favor das Pontes estabelecendo 
que tiña direito á metade dos benefícios 
que a central términa situada neste mu
nicípio estaba a pagará Deputación. A 
falta de previsión do governo provincial 
e a auséncia de diálogo con As Pontes 
foron apontadas pola oposición como 
causantes da quebra técnica.• 



GALIZA E M NDO 
ELEICIÓNS AUTONÓMICAS 

As candidaturas non están rematadas pero as cabeceiras xa foron designadas 

Santos Ouio apreséntase polo PSOE, 
Mella non é candidato e Laxe é dubidoso 
•H. VIXANDE 

As direccións dos 
principais partidos 
apostan pela 
continuidade na 
elaboración das listas 
para as eleicións 
autonómicas de 
Outubro. O PSOE é a 
forza que introduce os 
cámbios máis 
significativos, 
incorporando a Santos 
Oujo e desbotando a 
Laxe. O PP repite a 
fórmula do 89 
apresentando a Fraga. 
O BNG reforza as 
candidaturas das 
últimas autonómicas 
con Francisco 
Rodríguez, e UG-EU 
opta por unha solución 
de compromiso 
nomeando a Nogueira 
candidato á 
presidéncia. 

Sánchez Presedo como candi
dato á presidéncia, "mália estar 
pendente da decisión definitiva 
do Comité Nacional", indicaba 
Blanco. De feíto, a Comisión 
Nacional de Listas manterá un
ha reunión na segunda quince
na de Agosto para analisar os 
posíbeis candidatos. Será a pri
m eiros de Setembro cando se 
proceda á elaboración definitiva 
das listas, a instáncia encarre
gada é o Comité Nacional Gale
go. Por outra banda, o próprio 
Sánchez Presedo apostou polo 
PSOE levará cabeza da lista de 
Ourense ao deputado coaga 
Santos Oujo Bello. Ante esta úl
tima posibilidade os órgaos des
te partido non se pronunciaron. 

Francisco Rodríguez, 
novidade do BNG 

O BNG designou a todos os ca
bezas de lista, que repiten: Bei
ras n'A Coruña, Alberte Xullo Ro
dríguez Feixoo en Lugo, Alfredo 
Suárez Canal en Ourense e Bau
tista Alvarez en Pontevedra. 
Ocuparán o segundo lugar nas 
listas Pilar Garcia Negro n'A Co
ruña, o sindicalista do agro Emí
lio López Pérez en Lugo, o con
celleiro do BNG en Ourense e ex 
conselleiro de Pesca polo PNG 
Xosé Henrique Rodríguez Peña 
nesa província, e Francisco Trigo 
en Pontevedra. Os terceiros en 
Pontevedra e n'A Coruña xa es
tán designados: Olaia Fernández 
Davila e Francisco Rodríguez, ~ 
que por primeira vez, e tras estar 8 
a piques de ser eleito congresis- ~ 
ta, concurre nestes comícios. ~ 

:J 

Silenzo do PP 

Tras dun "non podo opinar por 
respeito aos órgaos partidá
rios", escudábase o deputado 
do PP Manuel Diz Guedes pa
ra non difundir os nomes das 
persoas que conformarán as 
listas eleitorais do seu partido 
nos próximos comícios autonó
micos, agora ben, a Fraga, 
Cuíña e Vitorino considéraos 
incuestionábeis para ir en pri
meiro lugar pala Coruña, Pon
tevedra e Ourense. 

A fins de Agosto os Comités 
Eleitorais Provinciais do Partido 
Popular remesarán ao Comité 
Eleitoral Galega unha lista con 
propostas de candidaturas, será 
daquela cando se proceda á de
signación dos aspirantes. Con
tado, perfílanse os nomes dos 
integrantes das listas do PP e a 
continuidade é a nota máis sa
lientábel. 

É relevante coñecer o posta que 
ocupará Romay Beccaría na cir
cunscrición da Coruña. O ex 

presidente da Deputación da 
Coruña non ocupara escano na 
lexislatura que remata. Agora 
dase por feíto case con toda se
guridade que irá imediatamente 
detrás de Fraga. Pérez Vidal, 
conselleiro de Agricultura, se
guirá a Vitorino Núñez en Ou
rense. En Pontevedra Portome
ñe será o segundo. En Lugo na
da é definitivo. López Veiga , 
que non ocupaba escano, re
nunciará á sua participación pa
ra non perder a sua condición 
de funcionário européu. + 

A presenza do ex presidente da 
Xunta, Fernando González Laxe, 
no Parlamento que xurda dos 
vindeiros comicios non está ga
rantida. "Laxe figura nas propos
tas de tres ou catre das 313 loca
lidades que ten o pafs -informa o 
membro da Executiva do PSOE, 
Xosé Blanco. O ex presidente 
aceitou ser senador en represen
tación da Comunidade Autónoma 
e está incluido nalgunhas listas 
en sinal de agradecimento, des
de lago non hai unha batalla para 
que sexa reeleito". 
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As agrupacións locais do PSOE 
tiveron de prazo do 15 ao 30 de 
Xullo para faceren propostas de 
persoas a incluir nas listas, "na 
miña agrupación, en Lugo, ele
ximos uns 40 nomes, total para 
que vaian uns poucos", comen
taba Xosé Blanco. 

Unha reunión da executiva do 
PSOE xa designou a Antolin 

O ex vicepresidente Carlos Me
lla, a quen todos os indícios si
nalaban como moi posíbel nas 
listas do BNG, non se apresen
ta: "Mella fai o que quer facer, a 
política activa non lle interesa", 
dixo Encarna Otero , portavoz 
desta forza. As palabras de Ote
ro suxerian que houbo contac
tos entre o Bloque e Mella. 

O Consello Nacional do BNG 
pechará o proceso a princípios 
de Setembro, despois desenvol
verá unha campaña para dar a 
coñecer o programa, que está 
case perfilado. 

O EU-UG xa determinou que Ca
milo Nogueira será o candidato á 
presidéncia e que Anxel Guerrei
ro estará nun segundo plano pe
ro con amplas competéncias. 

Mella {á esq.) non mostra interese por voltar á política activa. Laxe, senador, poderia non comparecer nestes comícios. 

DEMASIADO ACENTO ALEMÁN 
MANuEL VEIGA 

É de agardar que co discurso preeleitoral o BNG partidos pola secretária dun Director Xeral, sen 
cámbie o ton empregado no debate sobre o re- outra cualificación técnica que a de acadar as 
gulamento. Se a postura do PP é a de restrinxir 250 pulsacións a máquina e sen outra directriz 
a democrácia, o Bloque, voz senlleira da oposi- que a de atender os compromisos. 
ción, rematou por situar a polémica no Berlin de 
1933. As razóns para ese paralelismo existen pe
ro non parecen suficientes e non convén desgas
tar as palabras por se algun dia compre usalas 
con máis propriedade. Pero, sobretodo, o BNG 
volta a incorrer nun erro seu tradicional: ¡·esulta 
pouco pedagóxico. Para o eleitorado, o do PP in
cl uído, é bastante máis grave que Fraga seña 
ineficaz a que alguén lle chame fascista. Calque
ra se alarma máis ao saber que 9 mil millóns da 
CE que xestiona unha Consellaria están a ser re-

Que o BNG é forza coa que hai que contar come
zan a sabela até os sectores máis reácios. Nas ceas 
de empresários e políticos do governo sábese que 
Beiras toca as feridas ainda que o que se vende pa
ra o eleitorado é a sua to/ería. Pero o BNG debe li
brarse ainda de moitas inércias. Está de máis a tei
ma persecutória que ás veces se palpa nas suas fi
las e sóbranlle os autoelóxios cos que trata de com
pensar esa marxinación. O BNG está maduro pero 
o menos convencido parece el mesmo.+ 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Anxo Quintana 
'O problema nos concellos é dos políticos, 

se defenden ao colectivo 

ou ceden ás presións dos intereses' 

• XAN CARBALLA 

Anxo Quintana, alcalde 
de Allariz, ficará 

inabilitado durante seis 
meses despois da 

recente senténcia do 
Tribunal Supremo, que 

considerou condenábeis 
alguns aspectos do 

conflito que viveu Allariz 
no verán de 1989 e que 

provocaron a qimisión 
do entón alcalde do 

Partido Popular. O edil 
nacionalista amósase 

satisfeito da traxectória 
iniciada na vila nestes 

catro anos, sancionada 
nas eleicións 

municipais de 1991 por 
unha maioria absoluta 

no governo (1 O 
concelleiros do BNG e 
3 do PP) e coida que a 

experiéncia dunha 
pequena vila pódese 
levar a calquer outra 

cidade. 

Cal é a situación en Allariz 
despois da senténcia do Tri
bunal Supremo? 

Non irnos recorrer a senténcia, 
ainda que quedaban várias ins
táncias, porque xudicialmente 
estamos cansos de tres anos de 
gastar tempo e diñeiro. Hoxe na 
vila hai tranquilidade porque ta
mén foi un dos nasos obxectivos 
principais, mesmo na fase máis 
dura do conflito. Nós propuñá
monos cambiar fondo e forma 
do concello, que estaba nunha 
situación administrativa caótica e 
de acción pública nula, para po
ñelo ao seNizo do cidadán e pa
ra que se modificase no posíbel 
o benestar da povoación. 

Apesar da condena vostedes 
apresentan a senténcia case 
coma un trunfo. 

Condénannos por desordes pú
blicas a seis meses e un dia de 
prisión menor e a inabilitación ne
se tempo para os que ternos car
gos, a pergunta que nos tacemos 
é: que viciño de calquer municí
pio de Galiza non se apontaria a 
unha senténcia asi se comporta
se que no seu concello houbese 
unha modificación como a que 
houbo aqui desde o 1989 a ho
xe? Desde esa perspectiva dá
monos por satisfeitos ainda que 
non nos contenta a senténcia. 

Cales son as marcas de dife
réncia nun governo municipal 
como o de-Allarjz1 -

O primeiro que ten que haber é 
un proxecto de município e no 
naso análise decatámonos de 
que Allariz non ten potencial 
agrário ou industrial. A reactiva
ción económica, tendo en conta 
a situación global, indicaba que 
habia que explotar os recursos 
que tiñamos a man: estar a 20 
quilómetros de Ourense e con
tar cuns valores arquitectónicos, 
artísticos e naturais difíceis de 
atopar na Galiza interior. Había 
que dotar á vila dun nível de 
servizos que a fixera atractiva 
mesmo para, ainda traballando 
na capital, residir aquí. 

Cidade dormitório 

·esa característica de vila-dor
mitório, incide na presión ur
banística? 

A planificación urbanística é o 
que lle dá contido a este proxec
to de cidade. O que pasa é que 
as cidades-dormitório teñen má 
prensa porque as· que coñece
mos son núcleos feítos desde a 
nada e sen idea de futuro, verda- . 
deiros ghettos pensados só co
mo desconxestión de grandes ci
dades. Ademais de conservar o 
noso património artístico tenta
mos potenciar os recursos natu
rais, fundamentalmente o rio Ar
noia que é o que nos caracteriza. 
Limpouse o río, que antes rece
bia todos os vertidos sen sanea- -
mento, e arranxáronse as mar
xes, de maneira que o Arnoia fo
se un lugar de encentro porque a 

vila empezaba a darlle as costas 
ante o seu deterioro. Río arriba 
restauráronse alguns elementos 
arquitectónicos, como muiños ou 
fábricas de curtidos, no camiño 
de facer un parque etnográfico 
ou para usos alternativos. 

Allariz é o modelo municipal 
ideal do BNG? 

Aquí non inventamos senón que 
aplicamos a política municipal 
xeral do BNG. Cada concello é 
específico e precisa adaptacións 
pero cónstame que o aqui face
m os é que se intenta noutros 
concellos. Por exemplo no caso 
do servizo interurbano de trans
porte, ternos dita qµe é preciso 
que os concellos utilicen as 

'Que viciño 
de calquer 
município da 
Galiza non 
aceitaría unha 
senténcia que 
modificase o 
concello como aquí 
sucede u" 

competéncias 'T 
que teñen en be- oda o mundo 

tión pero antes de 
tomar unha deci
sión importante 
preferimos convo
cará xente. Os re
sultados sempre 
son bós. Por 
exemplo, a xente 
é a que segue 
manténdo limpas 
as marxes do río 
porque sentiu que 
os arranxos que 
se fixeron son ta
mén cousa sua. 

nefício dos inte
reses xerais. É 
obrigatório face
lo en concellos 
de máis de 
50.000 habitan
tes e optativo 
aos menores, 
pero se nas ci
dades se precisa 
ese servizo máis 
o é no rural. Far
támonos de es
coitar que a dis
persión da povo
ación na Galiza 
interior é un pro-

viu que o de 
Allariz non 
sucedeu porque 
a sua povoación 
sexa 
revolucionária 
nen haxa 
grandes 
axitadores" Pódese aplicar 

ese xeito de go
verno igual nun
ha vila que nun
ha cidade de vá
ri os centos de 

blema pero non 
se dan pasos 
para remediar a 
situación. Nós ternos 5.400 habi
tantes dispersos por 92 núcleos 
de povoación (2.000 na vila), te
rnos 82 km 2 de extensión e hai 
distáncias de parróquias á vila 
de até 5 quilómetros, e os servi
zos que pagan todos, e todos te
ñen direito a utilizar gratuitamen
te, están maiormente na vila. 
Con iso tamén tentamos frear a 
tendéncia á despovoación que 
nos levou a ter unha pirámide de 
povoación invertida, cunha mé
d i a de idades nas parróquias 
alarmante. 

Poucos 
governos municipais 

Por que é tan limitada a pre
senza do BNG en governos 
municipais da província? 

O primeiro governo nacionalista 
na província foi Vilar de Santos, 
antes como lista indedependen
te e agora no BNG, e ás veces 
esquecemos que o nível de in
fraestrutura ali está moi por riba 
de calquer dos concellos da sua 
categoría en toda a província. O 
caso de Allariz é, secadra, sin
gular, pero a única razón é que 
houbo sempre un fato de perso
as que entendeu que a política 
debía ser participación do povo 
nos asuntos municipais e que a 
posibilidade de sacar adiante 
ese proxecto necesitaba organi 
zación. As circunstáncias e a in
sisténcia durante anos facilitou 
nos a posibilidade de governar. 

Todo o mundo se decatou de 
que o de Allariz non sucedeu 
porque a sua povoación sexa 
revolucionária nen haxa persoas 
especialmente dotadas para a 
axitación política. E cuestión de 
tempo. Neutros concellos da 
bisbarra xa se notou esa in
fluéncia. 

Participación popular 

Cre que participación da xen
te na vida municipal é real
mente viábel? 

A participación é unha base fun
damental da nasa política, e apli
cámola na oposición e agora no 
governo municipal. A xente só 
se involucra se sinte os proble
mas do concello como próprios. 
Mantivéronse asambleas diárias, 
no momento máis forte do confli
to, de trescentas e catrocentas 
persoas, e era doado porque 
existía a tradición anterior de 
asistir a unha asamblea viciñal 
ante un problema. Agora que es
tamos no governo aplicamos o 
mesmo critério. Seria ilóxico que 
nos isoláramos nestes catre mu
ros a elaborar grandes opera- e 
ción de bruxaria. Algunha podia 
sairnos ben pero afinal deteriora
riase o concello. Non nos reuni
mos para cada pequena cues-

miles de habitantes? 

Pódese porque salvando moitas 
características o critério é o mes
mo. No meio urbán é máis fácil 
transmitir unha determinada polí
tica municipal que no meio rural, 
ainda que nunha dimensión pe
quena é máis asequíbel o con
tacto persoal. Pero hai exemplos 
de que as causas están máis na 
vontade política de facer unha 
cousa que noutros obstáculos . 
Nós acabamos de redactar as 
Normas Subsidiárias de Planea
mento, e aplicando a máxima da 
participación fixemos máis de 20 
reunións coas asociacións de vi
ciños, explicamos en todas as 
parróquias as Normas, abrimos o 
concello várias fins de semana, 
domingos incluidos, para que a 
equipa redactora explicara per
soalmente todas as cousas , e 
atendimos individualmente até 
400 suxeréncias que se fixeron 
ás normas, todo isto antes xa do 
periodo de exposición pública. 
lso levou a que afinal só houbera 
50 alegacións e conseguimos 
unhas normas asumidas pola 
maioria da povoación . Este pro
ceso coincidiu no tempo co pla
n eam ento urbanístico dunha 
gran cidade galega, no que hou
bo 20 ou 30 alegacións e a maio
ria da povoación non coñece o 
Plan porque moito tempo estivo 
pechado en caixóns nun cuarto 
con todo segredo. Son distintas 
formas de facer política. 

A presión da especulación é 
moito maior nas cidades. 

Esa presión, quizais a outro nf
vel , tamén existe nas vilas pe
quenas. O problema afinal é dos 
políticos: se un está para defen
der o interese colectivo ou ceder 
ás presións dos contratistas pa
ra quedar ben. 

Como se governa cando nos 
poderes provinciais ou na 
Xunta hai opcións polfticas 
apostas? 

Tivemos sempre a máxima de 
deslindar o campo institucional 
do político, e esiximos un trato re
cíproco, porque a relación de for
zas é eventual e pode mudar. En 
xeral isto conseguiuse e hai boas 
relacións cos governos central e 
autonómico. Tamén soubemos 
apresentar proxectos abando 
atraintes e ben elaborados que 
facian difícil unha negativa. Por
que pode haber sintonía política 
entre institucións pero incapaci
dade para apresentar alternati
vas. Allariz, governado polo PP, 
recibia ao cabo do ano non máis 
de 5 ou 6 millóns de axudas da 
Xunta e nós, nos tres anos que 
levamos aquí, ternos unha média 
de firma de convénios e traspaso 
de cartas da Xunta que se aproxi-
ma aos 200if1L

1
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RE CON V E R S l Ó N AGRÁRIA 

O Grupo Lácteo Galega proposto pola Xunta 
é calificado de propagandístico polos sindicatos 

A Xunta cria un Grupo Lácteo 
cambiando o nome 

• a un xa existente 
• X.C. GARRIDO 

Ao tempo que o 
Parlamento admitía a 
trámite a Iniciativa 
Lexislativa Popular pro 
Grupo Lácteo Galega, o 
Conselleiro de 
Agricultura facia pública 
a asinatura dun 
convénio con Leyma e 
Colaga para a criación 
dun Grupo do mesmo 
nome. 

Colaga está formada por diver
sas cooperativas de leite que no 
seu momento foron convocadas 
pola Xunta co fin de participar en 
Larsa, aportando vários millóns 
de pesetas cada cooperativa. 
Frustrado este proxecto pala 
operación de Unión Leiteira Nor
manda, volven de novo a ser 
convocados en torno a este Gru
po xuntamente con Leyma. Ley
m a está participada nun 50% 
pala empresa asturiana Glas. 

O rexistro do nome de Grupo 
Lácteo Galega, realizado por 
Leyma e a Consellaria hai xa 
tempo, provocou a denúncia do 
conxunto dos sindicatos agrá
rios e obreiros autores da inicia
tiva ao considerar o feito como 
unha cortina de fume. 

Os asinantes da iniciativa popu
lar non foron informados do pro
xecto. Os sindicatos consideran 
ademais que o grupo lácteo que 
necesita o país debe ter capaci
dade para recoller, transformar 
e comercializar máis do 50% da 
produción do leite, e non o 25% 

Onde remata 
a tecnolox{a, 

comenza 
a nosa Arte. 

Factoria de LARSA en Vilagarcia. A. IGLESIAS 

da cuota de produción -como 
contempla o actual proxecto da 
Consellaria. 

fantasma" para afrontar propa
ga nd is ti cam ente a campaña 
eleitoral. Segundo os sindicatos, 
Fraga segue submetido ás pau
tas das multinacionais europeas 
do sector e nen sequer recebe 
aos representantes laborais ga
l egos. Contrasta esta atitude co 
convénio asinado coa empresa 
suíza Nestlé para a promoción 
dos iougures Chamburcy nos 
Coléxios. Esta mesma empresa 
a cesar a recollida do leite da
queles produtores que acadaron 
o límite marcado pela láctea. 

Fraga con Nestlé 

Por outra parte a Xunta non 
aportará as accións que posue 
en Larsa e que representan o 
12% do capital desta empresa. 
Os 220 millóns aportados consi
dé ranse unha feble contribu
ción, máxime cando a Xunta 
deu a Larsa 750 millóns pouco 
antes de que fose adquirida por 
Unión Leiteira Normanda. 

Tocante á iniciativa popular ad
mitida a trámite polo parlamento, 
os sindicatos están á espera de 
que a Xunta Eleitoral remese os 
fólios correspondentes para co
mezar a recollida de si naturas.+ 

Os autores da iniciativa popular 
entenden que a Xunta carece 
de vontade para levar adiante o 
proxecto . Tratarfase, segundo 
esta versión de criar un "grupo 
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Chegará á Galiza 
o inaná de Bruxelas? 

MANuELCAO 

Polos meios de comunicación tivemos notícia da existéncia dunha 
importante liorta entre os países máis pobres da Europa comunitá
ria. España, Portugal, Grécia e Irlanda mantiveron unha loita fratri
cida polo reparto duns Fundos estruturais que finalmente decidirá 
a Comisión no mes de Setembro. En realidade, tamén se verán 
beneficiados polo botin o Mezzogiorno italiano, a ex RDA, Irlanda 
do Norte e outras rexións de Franza, Reino Unido, Bélxica e Ho
landa. Desde a famosa reconvención preeleitoral de F. González e 
Aznar por chamarlle "pedigüeño" no Cúmio de Edimburgo esta vez 
case todos os grupos sociais e institucións políticas saudaron albo
rozados a chegada do novo maná comunitário. 

Sobre a cuantia real dos Fundos que tocarán a España non se 
pode dar unha cifra exacta porque non existe. Diseque a cantida
de oscilará entre 6,2 e 6,5 billóns de pesetas ou entre 37.500 e 
39.400 millóns de ECUS para o período 1993-1999. Esta falta de 
concreción non revela incompeténcia ou falta de profisionalidade 
senón que se trata dun pronunciamento calculado, pois permite 
que cada.país membro poda modelar a leitura politicamente máis 
axeitada para convencer ás diversas opinións públicas e xerar ex
pectativas positivas para a reactivación económica. Certamente, 
esa é unha das misións dos políticos e non a menos importante. 

Os Fundos da CEE veñen ser a contribución que os países ricos 
e dominantes de Europa teñen que pagar polo apoio dos países 
máis pobres ao Tratado de Maastricht. Tal contribución é vista 
con enormes reticéncias pelas opinións públicas dos países ricos 
pola existéncia de necesidades próprias que atender e pola co
rrente de neoliberalismo e insolidariedade dominante. Ademais a 
propensión a pagar tende a reducirse cando se compraba que no 
Mezzogiorno as axudas reproducen as máfias ou cando en Es
paña se dilapida en Aves nocturnas e diurnas. Interesa resaltar 
os efeitos que as sucesivas tronadas monetárias teñen sobre o 
valor real destes Fundos. Ao estar denominada en ECUS a de
valuación das moedas febles, receptoras de Fundos, aumenta 
nominalmente o valor dos mesmos, en moeda nacional, ao tem
po que disminue a aportación real dos países contribuintes. 

Para a Galiza os Fundos que cheguen nunca serán abando dada 
a enorme crise sofrida polo tecido produtivo galega relacionada, 
en boa parte, cunha entrada na CEE negociada por persoal alleo 
aos intereses do noso povo. En todo caso, é fundamental, por 
unha banda, negociar un reparto intraestatal diferente aos ante
riores que permita aumentar moi significativamente os recursos 
obtidos e, por outro lado, proxectar investimentos que teñan en 
conta as prioridades próprias e diferentes da economia galega e 
a dinámica de desenvolvimento económico previsíbel que pasa, 
inevitabelmente, por unha maior integración coa rexión norte de 
Portugal eco resto do Arco Atlántico. A presenza en Europa xa 
non é compatíbel con deseños centralistas custosos e ineficien
tes economicamente, e menos en tempos de crise.+ 

OS NOSOS DISTRIBUIDOR~$ EN GALICIA: 
Santiago: 
EX. SMVEDRA BOADO, S.L. - Tel .: 981-58 44 65 

A Coruña: 
EX. LIMIA- Tel.: 981-60 2712 
Lugo: 
BODEGAS ALVAREZ -Tel.: 982-24 35 38 

Ourense: 
DISMYN - Tel.: 988-45 10 88 
Pontevedra: 
DITAFER -Tel.: 986-29 35 81 



MENINOS DA RUA 

Os meninos de rua son 
famosos desde hai anos 

pola sua morte. 
Os xornais publicaban 

notícias de asasinatos de 
meninos na rua -por 
pistoleiros a soldo. 

Alguns foron 
encarcerados e 

manifestaban a sua 
convicción de qu~ a 

mellor maneir~ de 
rematar coa miséria era 

eliminar aos seus 
protagonistas. 

Os meninos de rua 
críanse nas favelas, os 

suburbios que nas 
capitais ocupan a maior 

extensión. A pasada 
semana 7 meninos foron 

asasinados en Rio, moi 
pouco despois de que se 

celebrara o Cúmio 
Latinoameicano de 

Bahia. As investigacións 
realizadas puxeron de 

relevo que os asesinos 
foron policias secretos, 

membros dos Escadróns 
da Marte. Un dos nenos 

estaba acusado de ter 
roto o parabrisas dun 

automovei" policial a 
maña anterior. 

As autoridades calculan 
que no que vai de ano 

son xa 600 os nenos 

! 

Os comerciantes brasileiros contratan a pistoleiros para eli 

Nenos á caza do t 
• ANXOS G. SALGADO 

aSaSinadOS. Nenos nas favelas da Bahia. Moitos deles dedícanse á venda ambulante. REPORTAXE GRÁFICA ANXOS G. SALGADO 

NOTÍCIAS DO HORROR OU O HORROR DAS NOTÍCIAS 
Dia tras dia, invariabelmente, asáltanos "o horror das notí
cias internacionais alteradas coa prosódia arrabaleira de 
locutores e políticos" frase esta de Onetti que se cinxe á 
máis estricta das verdades non só pala caótica realidade 
social, senón tamén polo ruin papel dunha grande parte 
dos meios de comunicación de masas e dunha maioria do 
que se ten denominado "clase política". 

Trátase de reflexionar verbo da convivéncia internacional e 
das posíbeis vias para a resolución dos conflitos. Trátase, 
en suma, de pensar o mundo no que vivimos e o mundo 
no que queremos viver: de entender -como diria Spino
za- e de transformar -como proclamou Marx. 

Entendimento baseado en grande parte para a sua realiza
ción na leitura de textos xornalísticos, na visualización de 
imaxes transmitidas por televisión ou na comunicación oral 
que nos oferece, a rádio ; entendimento, xa que lego, me
diatizado e en moitas ocasións adulterado pela informa
ción patial deses grandes meios de comunicación. 

Como f lar de convivéncia internacional nun intre no que 
fracasa os os reximes socialistas (que non o socialismo), 
aplacada asimesmo a eufória dos autodenominados países 
libres Europa retorce as suas entrañas na antiga lugoslávia, 
hai moftos en Moscova o dia da celebración do 1 º de Maio e 
en ltália políticos e empresários poden chegar a colapsar os 
tribunais e os éárceres despois do seu abnegado traballo a 
pral da democrácia, a igualdade e a xustiza social? 

Como agardar, pois que algo mude -a non ser que taña
mos fe nos remorsos dos culpábeis- se seguimos a man
ter status e priviléxios, se a única diferéncia admitida e le
galizada é a que proporcionan os cartas e se é através de
les que se xera explotación, fame, miséria, morte ... ? 

CHELO RUBIANES 

Como entender a pluralidade e honestidade dos meios de 
comunicación cando no 11 Cúmio Iberoamericano celebra
da en España aunan todos os seus esforzos en criticar -
para destruir- a Fidel Castro e a situación cubana e non 
mencionan sequer os asasinatos, torturas, desapariciós de 
miles de latinoamericanos que viven en reximes democrá
ticos: os nenos brasileiros, as mulleres salvadoreñas, os 
homes peruanos ... ? 

Cando saúdan os nasos governantes "rectos e sinceros" a 
presidentes que venden os seus pavos por afán persoal, 
por lucro, por domínio e non selles cai a cara de vergoña, 
como entender, como confiar nos nasos governos por moi 
lexítimos "urnamentalmente" que sexan? 

Hai unha declaración universal para a totalidade dos ci
dadáns? Coido que en nengun: non na Franza ou Espa
ña, menos en Etiopia ou Guatemala, tampouco na China 
ou nos E.E.U.U. 

Xogar a imaxinar posíbeis vias de solución cando nen os 
presuntos entendidos de hoxe saben -ou queren- parar 
a guerra na ex lugoslávia non pasaria de ser unha frívola 
baralla de posibilidades na que calquer carta é posíbel e 
todas probabelmente falsas. 

Nen o crime, nen a miséria 
son eternos: nen sequer é eterna 
a democrácia 

Só o devir da maré dos povos, só a vontade do indivf duo 
que se quer un e se quer todos, pode dalgun xeito axudar 
a transformar. 

Coido que a educación , esa que enlaza o corazón e a 
mente como unha mesma causa, pode criar indivíduos pa
ra os que o respeito á vida e á dignidade da persoa en to
das as expresións do seu desenrolo sexa a primeira inque
danza e a principal responsabilidade. 

E. Galeano escrebeu que o Che facia o que dicia, dicia o 
que pensaba e pensaba como vivía ; esa coeréncia entre 
o facer, o dicer, o pensar e o viver é a que desde unha 
educación respeitosa cos valores humanos e buscadora 
da máis alta expresión da liberdade, a igualdade e a xus
tiza debe de ser pretender en cada un dos indivíduos que 
formen unha sociedade e só desde esa plenitude das fa
culdades humanas podo entender eu o xiro revolucioná
rio que transforme as nasas esperanzas de marte en es
peranzas de vida. 

"Ninguén sabe se no mundo hai máis sangue que fame" 
volve dicer Onetti, pero todos sabemos que as causas per
manecen se as deixamos permanecer. Nen o crime, nen a 
miséria, nen a tortura, son eternos: nen sequer é eterna a 
democrácia que vivimos hoxe en dia. 

Cando as sereas canten, moito antes do fin do mundo, 
nós terémonos antecipado ao seu son e até Ulises escoi
tará o chamado que mar e vento espallarán polos costa
dos do mundo que é moi simples e moi fermoso: solida
riedade ... para que nengunha muller teña que volver di
cer coa tristeza e a desolación da vida arrancada: "a el 
levárono e desde aquela sentinme enferma. doeume o 
corazón".• 
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Un menino, 

ruas é doado ato
par un grupo de 
negros bailando 
"capoeira": danza 
ao ritmo de be
rimbao , prove
niente dunha for
ma de loita nas 
tribos africanas. 
As vistosas fa
chadas esconden 
en realidade unha 
favela, casas en 
ruinas habitadas 
por indixentes , 
que o Concello 
está botando á 
rua sen contem
placións. 

A venda ambu lante é o ofíc io 
máis socorrido polos nenas en 
Bahia. Pódeselles ver todos os 
dias percorrendo os quilómetros 
de paria que rodean a cidade. 
Nos fins de semana, cando as 
prais se enchen de -xente, pode 
haber un por cada cinco bañistas. 
Cacauetes , xelados , ensaladas, 
globos, barras de queixo "fundi
do" ao calor do carbón que levan 
en pequenas latas, pescado, la
gostas, sortixas, xornais, avións 
de follaáelata , cintas do "Bom 
Fin" para a boa sorte ... calquer 
causa serve para vender. 

:;ando Sotia Loren chora ao ver 
)S esqueléticos nenos de Somália 
:i a violéncia do racismo na Euro
)a é protagonizada por loiros de 
)el branca, semella que a miséria 
3 a xenofóbia volven ser protago-
1istas da actualidade. Nenes dou
ros países no hemisfério Sul po-
1erian ocupar as primeiras páxi -
1as dos xornais polo mesmo moti
'º· Só faria falta que un artista 
;on sona mundial dese unha volta 
>olas favelas de Bahia, por exem
>lo, como cando Sting pasou polo 
~mazanas , se ben moitos antes 
:a deran a voz de alarma ainda 
1ue non foran escoitados. 

duns 13 anos, foi 
sacado do maleteiro 
dun coche policial, 
no centro da cidade, 
ante a ollada 
temerosa da xente O Pelourinho, construido con man de obra escrava, é dos 

bairros máis populares da Bahla. Nel é doado atopar gru

Se a policia colle 
algun destes me
ninos roubando 
ou molestando a 
un turista, unha 
tunda de golpes é 
o menos que po
de pasar. Os di

Outros adícanse a contar fantásti
cas histórias de Bahia, chistes e 
adiviñanzas aos máis curiosos. 
Paulo, de 13 anos, -vive en Praia 
do Forte, povoado turístico ao 
Norte de Salvador, onde cada fin 
de semana chegan grupos de 
gringos para ver as tortugas na 
sua piscifactoria, mercar artesa
nia e bañarse. Paulo oferecia un 
repertório extensísimo de adivi
ñanzas que narraba como un pro
fisional de tv, mostrando un per
feito domínio da linguaxe, voz e 
mí mica. Cando o seu enxeño non 
era recoñecido, Paulo tiña outros 
recursos, podia negociar desde 
"macoña" (maria) até cámbio de 
dólares ou prostitutas. 

)s meninos vóltanse mestres da 
1icaresca cando son os responsá
>eis de levaren os cartas á casa e 
:ompiten entre eles, amparándo
;e en pandillas. Os meninos de 
ua son os nenas das favelas que 
>asan todo o dia á caza do turista 
1 percorren de porta en porta as 
1rbanizacións ricas de Bahía, co
no Victoria ou ltapuá. 

'iolación, pelexa entre pandillas, 
rime paixonal , axuste de contas 
•U suicídio, son notícias diárias 
'ª prensa local e refírense a es-
3s "bairros de negros". O xornal 
on fala da sua precária situación 
·conómica e sanitária. Non se 
ubl ica por exemplo, o caso de 
faria dos Santos : lngresou no 
1es de Xullo de 1992 á sua tilla 
e dous anos nun hospital público 
e Salvador (capital de Bah ia), 
or un problema dixestivo e saiu 
unha parálise cerebral. Non po
e apresentar unha denúncia, 
en optar a unha indemnización. 

analfabeta. Maria estaba con
encida de que cos seus rezos 

conseguirá sanar á sua filla. Non 
lle queda outra opción. 

Tampouco se len novas referen
tes aos asasinatos de nenas que 
moran na rua, publicáronse hai 
uns anos cando empezou a cadea 
de asasinatos nas favelas de Rio, 
pero pronto cairon no esqueci
mento. leda Machado, profesora 
de Antropoloxia no CEAO (Centro 
de Estudos Afro-Orientais) de Sal
vador, traballou tamén como guia 
turística e conta o seguinte: 

-As axéncias sinalan un itinerá
rio para levar aos grupos de turis
tas por Bahía. Estes lugares con
vértense nun fervideiro de noves 
negócios relacionados coa hoste-
1 aria e o comércio . Os nenas 
cheiran o diñeiro e acuden como 
moscas, os turistas, ao princípio, 
son amábeis, cando cansan, pro
testan nas axéncias que mudan o 
itinerário e os negócios arruínan
se. Que fan daquela os comer-

pos de Capoeira. 

ciantes? Simplesmente, contratan 
pistoleiros que matan os nenes. 
Esa zona quedou limpa por un 
tempo. Xa poden voltar os grin
gos e non seren molestados. 

Moitos meninos vagan polas ruas 
porque non teñen casa ou non 
queren voltar a ela, saben que son 
un estorbo para os seus pais. Nun
ha família sen recursos, con cinco 
ou sete nenes, cada dia hai que 
estirar a comida para alimentales, 
a perda dun é un drama, pero non 
chega a ser unha traxédia. Alguns 
cansos de mendigar, cansados de 
correr para escapar das bofetadas 
dos comerciantes, optan directa
mente por integrarse nunha pandi
lla. Sentíndose deste modo máis 
protexidos, rouban nos coméricos 
e asaltan ao turista solitário que 
P?Sea despistado polo Pelourinho. 

Pelourinho 

Pelourinho, construído con man 
de obra escrava, é unha boa mos
tra do pasado colonial de Salva
dor. Un dos bairros máis popula-. 
res, é a visita abrigada para o tu
rismo polo seu colorido, tendas e 
preciosas fachadas. Nas suas 
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Atentamente (sinatura) 

reitos humanos non son o que 
máis se respeita, cando deteñen 
a un negro na Bahia por un pre
sunto roubo ou asasinato. 

Para empezar, o de "presunto" de
saparece. O primeiro serán uns 
cantos golpes por atoparse onde 
non debia. Un menino, duns 13 
anos, foi sacado do maleteiro dun 
coche policial, no centro da cida
de, ante a ollada temerosa da xen
te que viu como o metian a golpes 
na comisaria. Supostamente, rou
bara. Despois poden suceder · vá
rias causas: que morra "camiño do 
hospital porque estaba malferido", 
que morra nun enfrentamento coa 
policía que "actuou en defensa 
própria", que o metan no cárcere 
de onde sairá con algunha lem
branza, tipo sida, sífile , alguns 
dentes de menos, etc. · 

Non todos os meninos favelados 
pasan o dia na rua. Moitos traba
llan. Con cantos anos? Non hai 
idade límite, como non a hai para 
comer. Nun informativo da tv di
xeron que habia uns cinco mil 
meninos de oito anos traballando 
en fábricas de Sáo Paulo. Cantos 
hai traballando na rua? 

As "borracharias" (obradoiros de 
recauchutado de rodas), chapis
tarias, coméricos, bares, restau
rantes, tendas ou vendedores do 
mercado empregan nenes como 
man de obra barata. Uns son 
chapeiros, recadeiros ou mecáni
cos de coches, outros están na 
descarga de camións ou na reco
llida do lixo, onde tamén se ato
pan moitas nenas. Algunhas fan 
a rua, pódense ollar nos bairros 
do Pelourinho, Barra ... Cando 
son excesivamente menores, o 
seu traballo desenvólvese en cír
culos moi pechados: directamen
te do proxeneta aó cliente. Al
gunhas son mais con 12 anos, 
outras están enganchadas á co
caína. Fora desde ofício, que em
prega unha boa proporción de 
meninas , é frecuente ollalas 
atendendo postos na rua, no 
mercado, comércios e bares.• 

Accordéons diatoniques en 
Brelogne. Sete acordeonistas 
representativos do novo xero
ción, vitrina do acordeón diató
nico na Bretaña. A Pennec, E. 
Grondieon, P. Lefebvre 

La Passión Ce/fique. 
Fabuloso trobolo musical de 
Christian Desbordes, recuperan
do a tradición musical do 
"Pasión" maniendo o seu 
espíritu primitivo. (2 CD) 

BAffiEFIELD BAND, Quiet Days 
Clásico do Folk escocés. C.D. 
Alon Reíd, Austoir Russell, 
Jahn M.c Cusker, Ion Ma: Donold. 

ENRIQUE X. MACÍAS é un 
compositor galego, considerado 
entre os máis importantes do 
músico clásico contemporáneo e 
experimental. 

Xunlonza dos máis grandes 
gaiteiras do Europa en Kemper. 
Potrick Molord, Free! Morrison, 
Carlos Núñez, Poddy Keenon, 
Petko Stefonov, J.P. Van Hees .. . 

BAGAD KEMPER 
E~olmo dos lemas móis represen
tativos dos cotro discos edilodos do 
bando de gaitas de Kemper. Ares 
bretóns, irlandeses e escoceses. 

2.000 pta . unidade + 300 de gastos de envio 

3.600 pta .dobre CD 



AGRESIÓN ISRAELITA 

150.000 campesiños refuxiados vagan por todo o país 

O ataque ao Líbano 
motivado pola firmeza 
da lntifada palestina 

Ataque aéreo en Beirut. MEHMET COSKUN ARAL 

Un novo ataque con artiillaria pesada, 
bombardeos aéreos e sabotaxes desde 
barcos de guerra contra povoacións civis, 
con máis de 100 mortos, vários milleiros de 
feridos e centenares de casas destruídas foi 
conducida polo exército de Israel contra o 
Líbano na última semana de Xullo. A acción, 

a máis importante do ponto de vista militar 
desde a invasión do país e o asédio a Beirut 
de 1982, visaba esmagar todo rasto de 
actividade de combatentes islamistas da 
organización Hezbollah na franxa de 
seguridade de 1 O Km de profundidade que 
ocupa Israel no Sul do seu viciño. 

• FERNANDO CARBALLA 

A realidade é que Israel desen
cadeou no Líbano un interno mi-
1 itar de enormes proporcións. 
Buscando aterrorizar á povoa
ción civil para conseguir unha 
mobilización en contra da Hez
bollah, utilizou todo o seu poten
cial bélico contra obxectivos tan 
ao Norte como Trípoli (accións 
de comando de mergulladores 
da Armada), onde non hai gue
rrilleiros islamistas, Tiro, Saida 
(Sidón), deica os mesmos arra
baldos do martirizado Beirut. Os 
bombardeos artilleiros, indiscri
minados en cenários onde non 
hai exército inimigo despregado, 
con obuses autotransportábeis 
de 155 e 175 mm, arrasaron al
deas inteiras, despovoándoas, 
enchendo de campesiños refu
xiados as estradas cara a capi
tal do país, en vívido exemplo 
da política de terra queimada. 

Finalmente, o governo de Israel 
non conseguiu o seu verdadeiro 
alvo, manter o estado de guerra 
na zona que lles permita anular 
na prática o proceso de nego
ci acións cos palestinos. Cos 
apelos á "solidariedade nacio
nal" logra que a maioria parla
mentária apoie as accións mili
tares. Nunha consagración ri
tual, típica do liberalismo israeli
ta, o governo de esquerda no
minal laborista-Meretz e o lexis
lativo sancionan favorabelmente 
as medidas de forza e represá
lia que decreta o exército, ver
dadeiro e único poder no Esta
do. Baste saber que o Tribunal 
supremo nunca anulou unha 
medida tomada polo Estado 
maior nos 45 anos de história 
deste estado confesional. O últi
mo caso, a deportación dos 415 

palestinos este pasado inverno 
ao Sul do Líbano, en aberta vio
lación do convénio de Xenevra, 
condenada por todas as instán
c i as políticas e xurídicas do 
mundo, e que contou co apoio 
incondicional do alto tribunal is
raelita. 

O que sucede é que a segurida
de de Israel xa non está amea
zada, nen verbalmente, polos 
países árabes, e que a repre
sentación legal dos palestinos 
colonizados, a OLP, coa aceita
ción da existéncia do estado is
raelita e das resolucións da 
ONU que afectan á Palestina, 
desactiva calquer pretexto para 
a acción militar. As cinco guerras 
gañadas por Israel non lle permi
tiron gañar a batalla máis impor
tante, a da paz. Por outra parte, 
estratexicamente Israel xa non 
ten a importáncia dos tempos da 
guerra fria, apesar dos intentos 
do Primeiro ministro Rabin de 
equiparar, nunha analoxia digna 
de mellor fin, "ameaza comunis
ta= maré islámica". 

Reacción 
internacional contrária 

Xa a princípio da semana dos 
ataques, as opinións no mundo 
manifestáronse contra a despro
porción e a saña da operación 
Axuste de cantas ( é significativa 
a retórica de bairro baixo á hora 
de batizar a acción militar). En 
Londres, a BBC identificou ine
quivocamente as conversas de 
paz cos palestinos como o alvo 
do ataque contra o Líbano. Le 
Monde do 27 de Xullo escrebia 
que a vítima principal do estado 
de guerra seria o proceso de paz, 
doente xa en por si, e que esa 

seria a principal vitória de Hezbo
llah , inimiga xurada de calquer 
negociación e compromiso. Sim
plesmente un err9 de cálculo por 
parte de Israel? E difícil de admi
tir, segundo un analista de El Pa
ís. Na política de Israel, mesmo 
cos laboristas sempre houbo pro
pensión a buscar pretextos que 
afirmen a sua superioridade mili
tar sobre os viciños árabes. 

O grande problema do estado 
sionista neste momento é a 
inércia. Lastrado por décadas 
de economia de guerra, subven
cionado con auténticas fortunas 
palas administracións norte
americanas en axuda militar e fi
nanceira para viabilizar unha es
pécie do estado do benestar á 
ocidental no corazón do Tercei
ro mundo, a sociedade israelita 
só sabe fuxir. E escapa, contra 
toda léxica, contra toda noción 
de convivéncia, negando a exis
téncia dos palestinos, decruan
do e re-colonizando os territó
ri os que ocupan ilegalmente 
desde 1967 en Gaza e Cisxor
dánia, mantendo aos palestinos 
nun vergoñento estado de sítio 
permanente, con toque de que
da eterno, disparando contra 
manifestantes civis todos os 
dias desde hai seis anos. 

Esta deriva perpétua cara o en
frentamento, a sempre pór un 
obstáculo detrás do que se aca
ba de remover negociando, a 
contestar ás lóxicas renúncias da 
outra parte con novas negativas, 
paradoxicamente, só pode con
ducir á paz. O intento de enquis
tar, co Axuste de cantas, o confli
to e reducilo á guerra fracasou. A 
única aJternativa é paz por terri
tórios. E o que di a lei internacio
nal e é o que hai que cumprir. • 

Fraga protexe á agresora 
de Rosa Miguélez 
"É evidente que a persoa na que (a activista do PP, proprietária 
dun bar de alterne en Vigo) se protexe Karina Falagán ten 
nomes e apelidos: Manuel Fraga". A deputada do PSOE Rosa 
Miguélez, golpeada dentro do Parlamento pola militante do PP, 
conta nunha entrevista publicada polo FARO DE VIGO de 3 de 
Agosto a violéncia física de que foi obxecto hai quince dias. 

A deputada do PSOE considera que a sua agresora é protexida 
de Manuel Fraga. "lsto non ten volta de folla. O deputado Manuel 
Fraga foi o único que non se achegou a min para expresarme a 
sua dor, o seu apoio e a sua solidariedade. O secretário xeral do 
PP veume ver sen eu buscalo para asegurarme que esa señora 
quedaba expulsada de vez do PP. Lembro que lle tomei a 
palabra e díxenlle que esperaba que asi fose. Despois vexo que 
abren un expediente por ver se me dera ou non a labazada. ( .. . ) 
A cada teño máis claro que a agresión foi de tipo político, sobre 
todo atendendo a que nas declaracións a posteriori desta señora 
o que destaca é a miña condición de socialista. Máis que nada, 
preocúpame que foi unha agresión a mantenta e isto chega a 
asustarme. Hai unha parte do PP troglodita, da derechona, entre 
os que está esta señora. Este sector asume mal o xogo 
democrático. Non é o seu eido. Non xogan cómodos ai. Xogan 
máis cómodos no terreo do insulto e da agresión". • 

Os pecados das palabras 
Os autores dos diccionários, danlle importáncia aos escritores? 
Dario Xohán Cabana contesta a este pregunta no número de 
Xullo de ADIANTE "Lixeira cousa debe ser (a literatura) e de 
importancia escasa cando o estudiante se vai metendo polos 
seus camiños e embelecando nun balicate, poñamos por caso 
nunha palabra de Eduardo Pondal , busca socorrerse dun 
diccionario e non encontra a ignota palabra: e o mesmo valeria 
pra Curros ou pr? Rosalia ou pra Castelao, xa non digamos pra 
Otero Pedrayo. E que a Literatura nada vale? causa lixeira e 
lábil. Non importa que os grandes clásicos usasen a tal palabra: 
se ao leixocógrafo non lle gusta, non lle faltarán argumentos pra 
excluila do seu diccionariño: que é un arcaísmo, un vulgarismo, 
un lusismo, un castelanismo, un hiper-enxebrismo. ¿A que caste 
pertence a palabra saudade que xa ven no Padre Sarmiento e 
forma título de libros? ¿Que pecado cometeu a tal palabra que 
non se encontra en certos diccionarios? Eu paréceme que 
cometeu o pecado de ser moi literaria. Porque cando unha 
palabra é moi literaria é sospeitosa de gafume e bastardia. A 
Literatura é causa que de seu desperta desconfianza e moitos 
lexicógrafos e gramáticos galegos, decididos a seren orixinais, 
téñena por elemento de desautorización antes ca por 
autoridade. E sen embargo tamén poderian gardarlle un 
respecto ainda que non fose mais ca por agradecemento 
estomacal. Se non fose pola pobriña da Literatura galega, única 
responsábel da consideración lingüística que hoxe ten o galega, 
dentro e fóra, ¿cantos filólogos non estarían sen traballo? • 

Schwarzkopf, o herói cuspidor 
Un novo libro sobre a Guerra do Golfo revela que o xeneral 
Schwarzkopf abalaba o seu estado maior con arroutadas nas 
que insultaba, cuspia, berraba, xuraba, e humillaba aos 
membros da sua equipa. A guerra limpa de que se gababa o 
executivo norteamericano foi un rosário de torpezas, segundo 
aparece en Cruzada: a história non contada da Guerra do Golfo 
escrita por Rick Atkinsons e glosada no THE WASHINGTON PosT 

O xeneral Schwarzkopf. 

de 28 de Xullo. "Entre as 
revelacións do libro -
explica a crítica asinada 
por Barton Gillman-, 
están a dos camiños 
secretos que seguiron os 
misiles norteamericanos 
sobre Irán para chegar ao 
Iraq; que Washington 
recebera equipo militar 
especial de Israel e 
utilizou un ultimátum para 
man ter a 1 srael tora da 

a: guerra; que os xenerais 
~ propuxeran en duas a: . , 
~ ocas1ons empregar ou 
m ameazar con armas 
~ nucleares; que tanto 
::: Schwarzkopf como outros 
i--= mandos deron 

informacións falsas sobre 
as operacións pero non 

quixeron rectificalas e que o mísil que causou a destrucción do 
bunquer de Amiria en Bagdad, no que perderan a vida 204 civis , 
foi lanzado por causa dun informe urxente dun espia". • 
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O ourensán 
José Posada 

tomou posesión 
do seu escano 

como 
parlamentário 

européu en 
Estrasburgo o 
pasado 15 de 

Xullo. Eleito no 
1989, dentro da 

Coalición 
Nacionalista 
formada por 

PNV, Asamblea 
lndependente 

Canária e 
Coalición 
Galega, o 

eurodeputado 
galega afronta 

por turno o 
último ano de 

mandato antes 
das eleicións 
europeas da 

primavera de 
1994. Para José 

Posada as 
dificuldades de 
integración de 

Galiza na 
Comunidade 

Europea 
dependen 

sobretodo do 
esforzo próprio e 

do aumento da 
conciéncia 

nacionalista 
xeral e dos 

empresários en 
particular. 

José Posada, par1amentário europeu 
1 Nas próximas autonómicas o nacionalismo vai t/er u 

• XAN CARBALLA 

Cales van ser as suas liñas de 
traballo no Parlamento euro
peu? 

A min tócame cumprir o mandato 
do ano final da lexislatura, o máis 
importante por canto a capacida
de de decisión e de control sobre 
a Comisión Europea é a cada 
maior e ademais é a etapa que 
nos deixa ás portas dunha nova 
eleición. Estou ali como único na
cionalista galega e esa é a miña 
marca. Levarei os problemas do 
nasos país e traerei todas as cau
sas que podan ter interese para 
Galiza: tecnoloxia, investimento, 
contactos con empresas, control 
dos fondos estruturais ... 

Con que base social de apoio 
conta para o seu traballo, tendo 
en conta que desde que foi ele
xido mudaron moito as circuns
táncias en Coalición Galega? 

En Galiza hai un sentimento na
cionalista indubidábel. Un ínquéri
to recente fala dun 51 % de gale
gas que votarian a un partido na
cionalista de centro. Pero ese na
cionalismo foi capturado por ou
tras organizacións non galegas, 
por unha política errónea de pen
sar que tiñamos que cristianizar 
aos outros. Todos os que o inten
taron fracasaron: desde Ramón 
Piñeiro a Carlos Casares, que di
cian iso no congreso do Partido 
Galeguista en Poio, até os que in
tentaron como Ceferino Diaz no 
PSOE ou alguns pseudogaleguis
tas no PP. A realidade é que ten 
que haber nacionalismo e des
pois calquera causa: direitas ou 
esquerdas. lso é o que entanden 
ben bascas e cataláns. Eu sínto
ma respaldado por un sentimento 
nacionalista inequívoco na Gali
za, que non só está nos votos, 
ainda que penso que vai ser moi
to máis patente nas urnas nas 
próximas autonómicas. 

Pero ademais de apoio social, 
con que organización conta para 
un traballo desa envergadura? 

Non me sinto tan respaldado por 
partidos como por grupos sociais, 
persoas ou entidades. Efectiva
mente non teño detrás un partido 
senón un sector de sentimento. 
Sei que teño un traballo que facer 
con apoio dun partido ou sen el. 

A sua adicación á política nes
tes últimos anos é circunstan
cial ou pensa seguir nela? 

Non sei o que vai surxir no futuro 
pero vou facer o que poda nese 
tempo. Non fago plans a longo 
prazo e non creo que teña madei
ra de político profisional, capaz 
de ter extranos compañeiros de 
cama ou tragar certos sapos. Se 
fose máis tolerante quizais se
guese a ser presidente da Caixa 
de Aforras de Ourense, pero co,
mo non entrei no PP non o son. E 
unha postura solitária pero ampa
rada nun sector social amplo. 

Terá vinculación con algunha 
opción nacionalista actual? 

Con todas as que sintan nacio
nalismo. Non podo ir con Camilo 

'Hai que votar 
opcións 
nacionalistas e non 
por quen foron 
ministros con 
Franco hai trinta 
anos" 

'Hai un sentimento 
nacionalista 
indubidábel. Un 
51°/o de galegas 
votaria nacionalismo 
de centro" 

'Se fose máis 
tolerante ainda seria 
presidente da Caixa 
Ourense" 

'T emos que deixar 
de chorar e estar en 
Europa polo que 
construamos" 

Nogueira que se foi ca Partido 
Comunista nen con Vitorino Nú
ñez que marchou con Fraga, pe
ro si con todas as forzas nacioa
nalistas. 

Un parlamento lonxe 

Moi poucos galegos poderian 
dar o nome dun seu deputado 
en Bruxelas. Como pode salvar 
esa distáncia e que competén
cias reais pode sentir o cida
dán da sua xestión? 

Como todo parlamento ten unha 
capacidade lexislativa e outra de 
xesto, de resonáncia social. As 
veces fanse discursos como o re
cente do socialista Herédia, de
fendendo aos ciganos rumanos, e 
outras son actuacións de control 
de fondos económicos importan
tes. Claro que é unha capacidade 
de 1 entre 512 deputados, dunha 
banda, e dentro do grupo no que 
estás integrado, no meu caso o 
Arco Iris. En concreto en Estras
burgo non topei ao ex-presidente 
Fernández Albor e dos galegas 
só souben do traballo de Vázquez 
Fouz, que está integrado na Co
misión de Pesca e estaba a de
fender aspectos, que eu tamén 
apoiei, de permisos para os na
sos mariñeiros. 

É certo que no Parlamento euro
pe u se tratan problemas que 
afectan a todos os países, gran
des cuestión macroeconómicas e 
ás veces a xente ocúpase cos 
problemas imediatos e esquece a 
importáncia daqueles grandes 
problemas que non se perceben 
coa mesma urxéncia. Porén, can
do se fala das cotas do leite a 
xente decátase de que esa deci
sión non está tomada nen aqui 
nen en Madrid senón en Bruxe
las, e vé como se desprazan os 
centros de poder. Por iso é impor
tante estar presente neses foros 
con representación própria. 

Como ve o futuro da construc
ción europea e a situación de 
Galiza dentro dela? 

É un proceso irreversíbel. No 
mundo estanse conformando 
tres grandes blocas políticos e 
económicos: os tigres asiáticos, 
co Xapón á cabeza; en América, 
Estados Unidos co Canadá e po
sibelmente México e despois es
tá o bloca europeu. Cada un ten 
os seus mecanismos de defensa 
e os seus plans de futuro. Se 
nós construimos unha casa co
mun, ampliando cos paises da 
EFTA (Noruega, Suécia, Aus
tria, ... ) e englobando paises do 
Leste (Polónia, Hungria, Che
quia, Eslováquia, ... ) e a várias 
décadas vista Rúsia, fariamos un 
fogar de máis de 800 millóns de 
habitantes, de persoas capaces 
e educadas historica e cultural
mente. Neste xogo de blocas 
quizais teñamos unha vantaxe 
comparativa e sempre desde un
ha visión cosmopolita do nacio
nalismo. O futuro pertence a Eu
ropa e eu son europeu desde a 
miña persoalidade galega. 

Na clasificación das case duas
centas rexións europeas Galiza 
ocupa os últimos chanzas da 
escada ... 

... estamos moi mal, efectiva
mente. 

Como nacionalista onde hai 
que poñer o esforzo? 

Ternos que defender o naso, pe
ro non contra os demais, senón 
promovéndoo. Ternos que ir 
construindo. Pelexar e reivindi
car é necesário, pero o método 
fundamental é criar do naso des
de abaixo, ir promovendo os na
sos productos e a nosa indústria. 
Ternos que deixar de chorar e 
traballar e merecer. Ter a nasa 
preséncia en Europa non polo 
que recibamos de esmola senón 
polo que que construamos . Aí 
está o exemplo do que fixeron 
empresários nasos en América e 
tamén ternos que ser capaces de 
facer empresa en Galiza. Ese é 
o desafio. 

Escasa conciéncia 
empresarial 

lso implica un salto adiante na 
conciéncia do empresariado 
galego. Como ve a situación 
no sector? 

Hoxe moi mal e en regresión en 
case todos os segmentos e es
truturas do empresariado. A mi
ña visión non é optimista. Pero a 
única forma que sei de solucio
nar as causas é traballando . Es
tá mal a pesca, os estaleiros, a 
conserva , o leite , o campo , ... 
pois hai que salvar o que se po
da e seguir traballando para o 
futuro . 

Cal é a tradución política desa 
formulación? 

Unha causa é o que me gostaria 
e outra o que é. lmolo ver nas 
próximas eleicións , espero que 
cun aumento importante do na
cionalismo. Ternos que votar 
partidos nacionalistas , que de
fendan o noso e a nós mesmos . 
Non vai ser con aqueles que pe
den permiso a Aznar ou a Felipe 
González, ten que ser con deci
si óns aqui tomadas. Como os 
bascas e os cataláns que agora 
marcan o paso ao próprio PSOE. 
Nós preferimos votar cos perde
dores e perder esas oportunida
des, xogando con xente de hai 
trinta anos que era ministro con 
Franco. Irnos cara o futuro ollan
do para atrás. Fai falta xente no
va e renovación. 

Ainda coa sua curta estáncia 
no Parlamento, que se coñece 
de Galiza en Europa? 

Coñécese polo seu folclore, polo 
Camiño de Santiago, as praias, 
a gastronomía, ... máis que pala 
sua indústria ou as suas poten
cialidades. E sobretodo polos 
milleiros de galegas que traba
llan en Europa, que son verda
deiros quintacolumnistas da na
sa nación no centro do continen
te que dan a coñecer tamén a 
realidade de Galiza. Empezan a 
abrirse paso algunhas causas 
porque se sabe de Pescanova, 
de Zara ou lnditex, Televés ou 
Adolfo Domínguez, e iso é un 
orgullo para todos. Non hai que 
sentirse derrotista.+ 
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1 E a competitividade 
a que nos vai salvar e 
non o proteccionismo' 
A sua vinculación é especial
mente co agro, que sofre par
ticularmente as imposicións 
da CE. 

O que quera é precisamente 
atender aos sectores máis de
pauperados e menos atendidos 
no contexto da Unión Europea. 
Hai dous xeitos de desenvolver 
a riqueza: unha darlle subven
cións para facer 
infraestruturas, , 

terráneas) son os dous meca
nismos que operan. Nos Esta
dos Unidos un 30% son barrei
ras arancelárias e o 70% son 
barreiras técnicas, sanitárias e 
de todo tipo de pretextos. Isa 
ten que ir desaparecendo na 
homoxeneidade europea e hai 
que camiñar a un xogo limpo. 
Os pretextos para destruir mer
cancía no Rosillon francés que 

chega de España 
ou ltália teñen 

transformacións, ' E 
mellorar comuni- mellar 

que rematar. O 
futuro ten que ser 
aberto e que se
xamos competiti
vos. Todos nos 
irnos beneficiar 
porque está estu
d ad o un incre
mento do Produto 
Bruto global da 
comunidade dun 
5% suprimindo 
de verdade todas 
as barreiras aran
celárias. É a 
competitividade o 
que nos vai sal-

cacións ... e outra 
nos prezos e na : axudar nos 
comercialización. ~ prezos en lugar 
No caso do leite 
se en troques de ~ de andar dando 
pagar a 26 pese- • 
tas o litro pagas : subvencións 
36, seguro que o ~- que ás veces 
gandeiro merca 

fr~.t:~~ªe~ ~x~ ; son cordas para 
plotación, mello- ~ que aforquen os 
ra a xestión ,. .. • d . ,, 
porque o negó- : gan e1ros 
cio pode funcio-
nar. Por iso pen-
so que é mellar 
axudar nos pre-
zos en lugar de 
andar con subvencións, que ás 
veces son cordas para que se 
aforquen os gandeiros. Máis 
importante é mellorar a comer
cialización e consolidar un mer
cado. Nas nacións desfavoreci
das o mellor é unha política de 
prezos normais, rendíbeis para 
os seus produtos. Foi o que fixo 
moito tempo a Franza sen ver
gonza algunha, e agora aplíca
se en Rúsia que pode vender 
as suas matérias primas bara
tas porque ten enerxia abondo, 
e acúsana de facer dumping e 
vender por baixo do prezo mun
dial. Nós ternos posibilidade de 
producir leite pois que nos dei
xen producila e a pelexar por 
iso estamos en Europa. 

Pero non se pode deixar de 
lado o peso das grandes mul
tinacionais ou das decisións 
das economias máis fortes? 

As compañias leiteiras teñen o 
peso dos votos e dos grupos 
de presión (os /obbies) . Os ho
landeses protexen o seu e me
lloran as suas cuotas. Nós te
rnos que pelear 

var e non o pro
teccionismo. 

A competitivida
de, interna e externa, dos no
sos produtos está mediatiza
da pola capacidade de comer
cialización e en relación a iso 
o atraso de infraestruturas. 

Todo isa hai que melloralo. A 
comercialización e a industriali
zación ten que ser parte da ini
ciativa privada, que ten unha 
eficácia meirande, e o sector 
público ten que estar en secto
res onde é imprescindíbel co
mo sanidade cu educación. As 
forzas do mercado son duras e 
tan unha selección natural pero 
implican un incremento de pro
du ctividade e hai que deixar 
que xoguen libremente. 

Di selección natural, pero 
partindo cun desequilíbrio 
tan grande, por ese camiño 
pode a nosa economia sair 
adiante? 

Alguns si e outros non. Dar
win tiña razón e andar prote
xendo a sectores qu,e van mo
rrer non ten ·senso. E moi duro 
pero hai que aceitalo asi. Sub-

vencionar o que 
coa xente que te
mo s ali, e con 
máis capacidade 
de presión pode
remos traer máis 
axudas e maior 
toleráncia nas 
cuotas ou conse
guir prezos ga
rantidos e posibi-
1 id ad es comer
ciais . Par;:i min o 
mercado é o 

'Darwin tiña 
razón e andar 
protexendo 
sectores que 

non é viábel é ti
rar os cartas. 

Nese xogo pode 
desaparecer un 
país? 

Non é un xogo 
sempre puro e 
cando se detec
tan sectores con 
futuro hai que 

van morrer non 
ten senso" 

máis importante. 

A vista, diso a 
administración 
debe aumentar 
o proteccionismo sobre os 
seus próprios produtos? 

Proteccionismo e o xogo suxo 
(prácticas non permitidas , sub-

axudalos, con in
vestigacións, con 
colaboración, 
con márketing 
global e con ou
t ros recursos 

desde o sector público, pero 
ten que haber sinérxia: nen 
axudas de levar sectores en 
andas nen coller o estado a 
responsabilidade. • 

~--------------------------------------------------
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

"Creo que a 
revolución cubana 
ainda é salvábel, pero 
debo confesar que 
non sei como: o soño 
non está morto, está 
adormecido, 
conxelado no tempo: 
ainda non existe nada 
semellante a un 
neocomunismo". Son 
palabras de Hilda 
Guevara, a tilla do 
Che. 

William Greider 
advirte, nun seu 
recente libro sobre a 
democrácia norte
-americana, que 
"mentres a xornalista 
política da NBC viva 
co presidente da 
Reserva Federal, 
mentres o 
corresponsal 
diplomático do New 
York Times xogue 
regularmente ao ténis 
co Secretário de 
Estado, mentres o 
presidente dos 
Estados Unidos faga 
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Ideoloxia 
militar ainda 
O Tribunal Constitucional ven de 
rexeitar a admisión a trámite dun 
recurso da Sección Segunda da 
Audiéncia de San Sebastián no 
que se cuestionaba a constitucio
nalidade das leis de Obxección 
de Conciéncia e do Servizo Mili
tar e anteriormente xa rexeitara 
aceitar a obxección de concién
cia como un direito fundamental 
dos españois, amasando, como 
xa ven senda habitual nos tribu
nais de xustiza, unha clara incli
nación cara a ideoloxia militar en 
detrimento das liberdades civis. 
Pero non só é isto xa que neste 
país tan "democrático" á hora de 
lexislar sobre a obxección de 
conciéncia non se condena só 
aos que se negan a cumprir a 
prestación social (PS) ou o servi
zo militar (SM) senón tamén a to
do aquel cidadán que expoña a 
sua opinión contrária ao SM e á 
PS a un chamado a filas. Estase 
a xulgar o direito a opinar e a ex
presarse en liberdade sobre de
cisións de conciéncia baixo o de
lito (atención á xoia xurídica) de 
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XACOBEO~ 
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indución á insubmisión. Estas 
práticas dos tribunais amasan 
que en España ainda subsisten 
atitudes totalitá-
rias das que se 
debe de pres-
cindir a estas Desde moitos 
alturas do sécu-
1 o xx, xa que sítios pode 
estes métodos ouvir a 
utilizados para xuventude 
reprimir a ob-
xección , a in- como se lle 
submisión e to-
dos os apoios acusa de ser 
que estes movi- acrítica, pero 
mentas rece-
ben, destruen cando opta 
princípios de- por exercer a 
mocráticos e fo-
menta, se cabe conciéncia 
máis, a deseen- crítica as 
fianza da socie-
dad e na xusti- autoridades 
za. Os tribunais responden 
de xustiza e o 
Tribunal Consti- con dureza. 
tucional debe-
rian de protexer 
o direito do ci-
dadán a exercer as suas liberda
des públicas que é como mellar 
se pode colaborar para formar 
unha sociedade progresista, de-
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Pedimentos a: 

A NOSA TERRA 
Príncipe 22, baixo 
36202 Vigo 
através de cheque 
bancário e 
especificando talla: 
pequena, mediana, 
grande ou cativos 

L•_ ! _•_ ! _•_! _•_! .!_ !..! _!. .!_ ._! _•_ !_•_! _•_ ! _•_! .!_ !..! _ ._ !_ ._ ! _•_ !_•_! _•_ ! _• _ !. .!_ !..! _ !.!_•_ !_•_!_•_! ~-!_.J 

CASA PEQUENA 
XosÉ Cm CABIDO 

Nun bar de Saiáns o vello mariñeiro desdentado come peixe 
en silencio. Entra o neno cun pau na man e berra simpaticón: 
"Te doy con el palo" . O mariñeiro chucha no peixe p ·tan -
xa . Volve o neno " .. . con el palo". E dille o vello "Co pau. Di· 
douche co pau". Con el palo / Co pau. 

Esa moza de caluga rapada e ensual (da qu 11 gu tan a].]. 
Millás) describe a situación do idioma nas cidade ·: Aquí nadie 
habla gallego. ¿Quién habla gallego! Nadie. Cuatro nacionali -
tas" E ri que se mata a moi condenácara. Ri para que teña 
templanza e non lle retorzas o fermo o pescozo. 

unha terminal de Baraja , entre o mooollón d xent ·uorosa 
tres home loiro e oa p 1 moi urtida falan d c nto el to
neladas (peixe) e centos ele quilos (pasta). E di un d les oas 
mans abe1tas no ar Érache peix grande, h! ' 

Te doy con el palo. Co pau. Vouche dar co pau na cabeza. • 

mocrática e antimilitarista, e 
oporse ao militarismo constitue 
agora mesmo un dos camiños 
para conseguilo. 

Desde moitos sitios pode ouvir a 
xuventude como se lle acusa de 
ser acrítica, pero cando esta xu
ventude opta por exercer a con
ciéncia crítica cuestionando o sis
tema de recrutamento forzoso e a 
leí de obxección de conciéncia as 
autoridades responden con dure
za, atá o extremo de que Amnis
ti a Internacional denúncia nos 
seus últimos informes a España, 
a esta España europea, como un 
país onde se están a violar os di
reitos humanos por ter na cadea 
a presos de conciéncia. 

A leí do SM e a leí de obxección 
de conciéncia son fascistas, re
presoras e serven de freo e pro
greso da sociedade, por isto lle 
pido a aqueles partidos políticos 
que consideren que teñen un 
mínimo de decéncia política e 
intelectual o apoio público os in
submisos e que promovan unha 
nova lei de obxección de con
ciéncia digna, xusta, democráti
ca e constitucional. 

Utilizando dun xeito un tanto libre 
as palabras de Joyce direi que 
non penso servir á pátria (?) fa
cendo o servizo militar pero non 
me importaría que a pátria (?) fi
xese algo por min como é non 
abrigarme a facer o servizo mili
tar ou a prestación social e non 
recortar os meus direitos civis. • 

ALFREDO l.oPEZ CONCEPCION 
(VIGO) 

Non ás corridas 
de tauros 
en Compostela 
As corridas de tauros constituen 
un dos elementos culturais alleos 
que se nos queren impar. Benvi
dos sexan aqueles aspectos que 
procedentes doutros povos e cul
turas enriquezan o acervo cultu
ral dos galegas. Pero non é o ca .. 

so das corridas de tauros. 

Nun recente informe da presti
xiosa "Sociedade Mundial para 
a Protección dos Animais" des
crében se con todo detalle os 
elementos desta tétrica ''fiesta''. 

Os primeiros alardes artísticos 
son impartidos polo "picador", 
que desde o seu cabalo clava 
unha afiada 
lanza nos mús-
culos da parte 
dorsal do pes
cozo do tauro, 
causándolle un
ha grande dar e 
reducindo a 
sua capacidade 
de movimento. 

A segunda fase 
está protagoni
zad a polos 
"banderilleros ", 
cuxa misión é a 
de cravar até , 
ás veces , seis 
"banderillas " 
nas feridas xa 
producidas polo 
picador. A des-
trución definitiva 

Se apesar de 
todo o animal 
ainda segue 
vivo, 
cravaranlle 
unha pequena 
daga,ou 
"pontilla" para 
atravesar a 
sua médula 
espiñal. 

dos músculos do pesoco e a te
rríbel dar causada palas banderi
llas fan imposíbel que o tauro po
da erguer a cabeza por riba dun 
certo nível. 

Unha vez submetido o animal 
neste patético estado, comeza a 
terceira fase, na que o "matador" 
fai vários pases co seu capote 
vermello a un animal exausto e 
tinxido de vermello pala brutal 
perda de sangue que experimen
ta. O acto final é a estocada que o 
'forero" debe realizar cunha longa 
espada entre os hombros do tau
ro para acadar o seu corazón. Pe
ro moi poucos matadores teñen a 
suficiente habilidade para alcan
zar este obxectivo á primeira. 
Máis comunmente, o "estoque" 
deberá ser cravado repetidas ve
ces antes da marte do tauro. Se 
apesar de todo o animal ainda se
gue vivo, cravaranlle unha peque
na daga, ou "puntilla" para atrave
sar a sua médula espiñal. 
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Manifesto 
de cidadáns 
pro Xacobeo 
aberto e 
solidário sen 
politicarias, 
caciquismos 
nen destragos 

Os abaixo asinantes rexeita
mos firmemente a politicaria, 
malgasto e destrago de re
cursos que se están a dar 
con motivo do Xacobeo 93, 
que chega a extremos como 
o do nomeamento do mia
meiro Julio Iglesias como 
embaixador cun contrato, de 
verdadeiro xúbilo , de 300 
millóns de pesetas ; ou a di
sipación ostentoso-clientelar 
de perto de 5.000 millóns de 
pesetas en shows , actos 
musicais, etc., dunha cultura 
dirixida. A cultura pin, a cul
tura container de pan e circo 
do poder, a cultureta pal
queira e estoleira que bene
ficia os máis beneficiados : 
os vellos e novos ricos e ca
ciques , retonos , aspirantes, 
achegados .. ., e os seus cir
cuítos nomenklaturistas, que 
a utilizan para figurar, osten
tar e aparentar. 

Consideramos absolutamente 
repudiábel a ocupación do 
Paseo da Alameda, unha boa 
mostra da cultura austera e 
cotidiana do encontro peripa
tético, por unha carpa para os 
numeritos da movida xubilar 
(as carpas, cartelaria en cua
tricromia, relacións públicas, 
as contratas ... supoñen bons 
dividendos políticos, econó
micos, sociais e de relum
brón), e a ubicación na Praza 
de Galicia dunha custosa 
chabola de chapa a modo de 
caseta informativa. Ao que se 
une a realización de custosas 
e inecesárias exposicións de 
autobombo e desfeitas urba
nísticas, arquitectónicas, pai
saxísticas e ecolóxicas. 

Gástanse millares de millóns 
de pesetas en espectáculos 

cando ainda hoxe non están 
rematados os acesos a San
tiago de Compostela ao igual 
que outras importantes vías 
como por exemplo as que 
unen Galiza con Asturias, 
etc.; cando se reduce a xa re
ducida infraestrutura ferroviá
ria galega; cando se dan gra
ves caréncias e deficiéncias 
en infraestrutura e servizos 
básicos de Santiago e moi 
especialmente dos seus bai
rros, e das comarcas, vilas e 
núcleos de povoación por on
de transcorre o Camiño de 
Santiago. Ainda non existe en 
Santiago unha grande biblio
teca-hemeroteca pública cen
tral de usos múltiples situada 
estratexicamente, e centros 
bibliotecários e culturais en 
todos os bairros, debidamen
te dotados . Promóvense 
grandes investimentos en 
óperas, concertos, rock, Volta 
ciclista, futbol, etc., cando o 
património monumental, a in
fraestrutura artística e musical 
están nun estado lamentábel 
(a meados de Xuño-93 a Ca
tedral de Santiago , outros 
monumentos, ruas, refúxios, 
etc., estaban en obras), ao 
igual que a infraestrutura vi
vencia! e cotidiana: educativa, 
universitaria, cultural, sanitá
rio-asistencial , asisténcia aos 
vellos e aos máis necesitad
dos, viciñal , urbana (depura
ción das augas residuais, ver
tidos, etc.) e da vivenda, de
portivo-recriativa, etc., onde 
se dan graves caréncias de 
recursos , locais, espazos , 
servizos, dotacións, funciona
mento, etc. 

O Palacio de Bendaña, e ou
tros recintos, seguen pratica
mente pechados despois de 
moitos anos e promesas, e 
os poucos recintos e espa
zos públicos utilízanse de 
forma partidista e clientelar, 
ou para taquillas co~o a Ca
sa de Vaamonde. E inadmi
síbel que o alcalde de San
tiago faga unha convocatória 
ás asociacións cidadás para 
dar conta a posteriori da 
"movida do Apóstolo", da 
que exclue ás que son críti
cas ca sua política e xestión 
dilapidadora, arrogante e 
sectária. Ao mesmo tempo 
que o alcalde, e outras auto
ridades e institucións, impe
den coa sua política a partici
pación efectiva e crítica dos 

cidadáns e das suas organi
zacións de base non instru
mentalizadas, non teñen re
paro en promover unha "cul
tura" show da pseudopartici
pación, unha participación 
domesticada, controlada e 
dirixida 
desde o 
poder. 

A celebra
c1on do 
Ano Santo 
non debe
ría inco
rrer na po
liticaria e 
nos fastos 
sandun
gueiros di
sipadores 
do 92, nen 
no oportu
nismo reli
xioso-mer
cantil
eleitoralis
ta (postra-

Gástanse 
millares de 
millóns en 
espectáculos 
cando se 
reduce a xa 
reducida 
infraestrutura 
ferroviária 
galega, cando 
se dan graves 

cións, ofe- caréncias e 
rendas e 
o u t r o s deficiéncias en 
shows, 
negócios infraestruturas 
e peregri
nos políti
co-relixio
sos) das 
autorida
des impli
cadas en 
sacar bo-

e servizos 
básicos de 
Santiago. 

as talladas da sociedade do 
espectáculo. 

Por todo iso, tacemos un cha
m amento a todos os cida
dáns da Galiza e doutros ám
bitos para que, individual e 
colectivamente, denúncien e 
se movilicen activamente 
contra a manipulación e fun
cionarización da cultura, do 
Camiño; contra a Guinnessi
zación, Macdonalización e ni
po-coca-colon ización domi
nantes, contra o malgasto, a 
politicaria e a patrimonializa
ción partidista e clientelar do 
Camiño, tanto mais repudiá
bel cando Galiza está a sofrer 
unha crise agrária, pesqueira, 
comercial e industrial moi gra
ve que esixe unha asignación 
moito máis rigorosa dos fun
dos públicos escasos. 

Neste senso, pensamos que 
este tipo de eventos deberían 
programarse con rigor, cun 

Finalmente, se a ''faena" foi feita 
con mestria, córtanse as orellas 
e a cola do tauro e lánzanse ao 
público , que as recolle como 
souvenirs. 

acaecida no Castiñeiriño, e se 
perxudique a fermosa imaxe da 
nosa cidade en todo o mundo. 

espírito aberto e realmente 
participativo para evitar que 
se queden en custosísimos 
fogos de artifício e bons ne
gócios para alguns; e para 
decidir cais deben ser as 
suas prioridades esenciais e 
básicas que teñan unha posii
tiva e solidária repercusión no 
terreo sócio-económico, infra
estrutural, ecolóxico cultural e 
artístico da Galiza e dos luga
res por onde transcorre o Ca
m iño. Como dicia Ramón Ca
banillas: "Camiño longo, ca
miño da nosa vida", que sexa 
un camiño para viver libre, 
crítica, solidária e austera
mente, e non para medrar, fi
gurar e aparentar, nen aguan
tar, calar e vexetar, iso si, con 
moito ruído cultural.• 

X.L. MÉNDEZ FERRIN, escritor, 
catedrático. / F. ABRAIDES, eco
nomista , directivo da Asoc ia
ción Casco Vello de Santiago. / 
F. ACUÑA CASTROVIEJO, catedráti
co drtor. do Dpto. de Arqueolo
xia da Universidade de Santiago 
de Compostela (USC). / C. 
ÁLvAREZ MoN, funcionária . / A. 
M 11 AREu.ANo, economista. / J
AzNAREs, médico. / l. BERRlO

CHEA ESNAOLA, me stre . / M. 
CANCIO , sociológo, sócio da 
··Asociación A~tur-Gal<.1ica de 
amigos del Camino de Santia
go" con do micílio e n Santiago 
de Abres (Asturias) . / A. CASAL 

lAREo, médico. / M. CAo, prof. 
da USC. / }. CARMONA, catedráti
co da use. / F. CoNSTELA ACA
suso, prof. da use. ! ANToN 
CosTA, drtor. do ICE da USC. / 
R. CosrAS, empresária. / M. D1-
AZ PAREDES, filósofa . / l. Escu
DERO, poeta , profesora . / L. 
FERNANDEZ PRurro, subdirector 
do Instituto de Desenvolvirnen
to de Galiza. / J. FERREIRo, mé
dico. / M. FDEZ. loPEZ, promo
tora de teatro. / M. A. FERNAN 

VEllO, poeta . / v. DE lA FuF.NTE, 
bióloga . / A. GARCIA CALVO, es
critor. poeta, catedrático. / Ml! 
DO c. GARCIA NEGRO, directora 
do Centro de Documentación 
Europea . / X. A. GARCTA SuAREZ, 
prof. da USC. / M. GARClA V AL

CARCE, médico. / M. GoNDAR , 

director do Dpto . de Filosofía e 
Ancropoloxia Social da USC. ! 
N. GoNZALEZ GUERRERO, experta 
en pa trimónio monumental , 
cultural e artístico. / M. GoNZA

LEZ CASIEll.ES, arquitecto . / M. 
}ORDAN, prof. da use. / M. LE
DO AND10N , catedrática, decana 
da faculdade de Periodismo de 
Santiago. / E. loMBARDERO, mé
dico, portavoz da Platafonna de 
Defensa da ria do Eo. / A. Lo-

PEZ, prof. da Univ. da Coruña. / 
P. loPEZ RETORTA, estudante. / 
C. loPEz GARRIDO, economista. 
/ E. LOPEZ IGLESIAS , prof. da 
use. / R. LoPEZ SUEVOS, cate
drático , director do Departa
mento de Economía aplicada 
da USC. / C. loSADA, economis-
ta. / FR. U.JEmo, médico, porta
voz do grupo ecoloxista Arco 
Iris. / F. MACIAS MACIAS, editor. 
/ X. MAsA, catedrático da USC. 
/ M. MEIRIÑo, avogado. / EVA 

MONTENEGRO, pintora . / c. Mo
RAIS , historiador. / FRAN(:OISE 

PHluPPE, bretona , mestra, unha 
das primeiras mulleres que fixo 
soia e a pé o Camiño de Sa ntia
go desde Quimper despois 
dunha fonda preparación espi
ritual. / X. L QUIÑOA, catedráti
co, drtor. do Dpto. de Econo
metria da USC. / MANUEL RlvAS 

escritor, poeta, periodista. / AL
FONSO RlvAS, empresário , editor. 
/ M. RlvERA FDEZ. , catedrático 
de insitituo. / X. M. SALGADO, 
prof. da USC. / NANINA SANTOS, 

historiadora, feminista. / E. Sou-
TO PRESIDO, prof. da U. da Co
ruña. / D. SOUTULLO, profesor 
de instituto, membro da Plata
forma pola Defensa da Ria de 1 
Pontevedra. / X. A. TABOADA, 

director do Departamento de 
Historia Economica da USC. / 
TOMÉ, pinror. / E. TORRES, Dr
tor, da Residencia Univ. Monee 
da Condesa. / J. VALLE INcIAN, 
bibliotecário , neto do escritor 
Va lle Inclán . / R. VAREIA, cate
drático, presidenre do grupo 
ecoloxista ADEGA. / X. A. V AZ

QUEZ, catedrático de Instituto. / 
s. VEGA BUXAN , profesor da 
USC. / X. VENCE , director do 
Instituto de Desenvolvimento 
de Galiza. / X. VII.HAR TRILHO, 

vicepresidente da Asociac;:ao de 
Ami~ade Galaico-Portuguesa. 

Este manifesto, asinado por 
persoas de diferentes sensibi
lidades, enviarase á UNES
CO, Consello de Europa, Par
lamento européu .. ., ás institu
cións e asociacións que te
ñen a ver co Camiño de San
tiago, co mantimento e mello
ra do património artístico, mo
numental, cultural e paisaxís
tico, aos meios de comunica
ción da Galiza, España e dos 
países por onde transcorre o 
Camiño de Santiago. 

A Comisión promotora do 
mesmo: 

MIGUEL CANCIO (portavoz), RA
MON LOPEZ SUEVOS, XOSÉ A. 
GARCIA SUAREZ, XESUS VEGA E 

XABIER Vll.HAR Trul.Ho 

DE NEUROSES 1 
NANINA SANTOS 

Apesar das condena internacio
nal a estas práticas crueís, o nú
mero de touros torturados e 
mortos deste xeito non deixa de 
incrementarse porque hai xente 
moi interesada en promover es
ta afeizón tan arraigada en car
tas rexións do Estado español. 
Os proprietários das granxas de 
cria constituen un poderoso 
"lobby" que se opón a todo tipo 
de re~ormas ou regulacións das 
corridas de touros. Por outra 
banda, certos políticos influintes 
están implicados con intereses 
económicos neste sector. 

Apelamos tamén aos sentimen
tos humanitários de todos-as os
as composteláns para que se 
opoñan a estas práticas crueis e 
tan pouco acordes coa nosa tra
dición e cultura.+ 

M.A. FERNANDEZ DOMINGUEZ 
(COORDINADOR TALLER 

E.A. 'A CmrnXA" SANTIAGO) 

Moita neurose solta aqueixa aos humanos destas leiras e horós
copo vai, horóscopo ven, por saber do mañá e do pasadomañá, 
dos negócios, dos fillos, dos aprobados e dos suspensos, dos tra
ballos e dos cartas, de amores e desamores, por curar e sandar 
es tes ou aquel es males que a medicina oficial non dá aquelado ... 

Tornando como exemplo o conce
llo de Tossa de Mar (Cataluña), 
que no ano 1989 se declarou co
mo o primeiro Concello do Estado 
español "isento de actividades 
taurinas", o Taller de Educación 
Ambiental "A Curuxa", do l.B. Xel
mírez 1 de Santiago, membro da 
Peña Antitaurina de Compostela, 
solicita do señor Alcalde, e da cor
poración que preside, ·unha decla
ración semellante para impedir 
que se sigan celebrando corridas 
de tauros, como a recentemente 

O ñ, o galega, 
e outras línguas 
ameríndias 
Ás vezes, por incrível que pa
rec;a, inclusso olharmos as tele
visons espanholas, lermos os 
seus jornais ou escuitarmos as 
suas emissoras de rádio, pode 
servir-nos aos galegos e gale
gas para vermos mais claros al
guns aspectos que nos afectam, 
ao ratificarmos no que eles pen
sam de nós e de si próprios, ar
gumentos que na nossa mente 
subjectiva de colonizado nom 
acabamos de clarificar. 

Um exemplo muito claro é o da 

Asi, coma tolos, consultando e visitando botadores de ca1tas, 
ledores de mans, adivifiaadores, sandadores, repetindo, con 
perdón, o dos nasos ancestros coa casa da bmxa, o curandeiro, 
a das ervas ... ou máis atrás ainda, acudindo ao templo, ao sa
cerdote, á pitonisa , aos oráculos .. ., que polos angumiños das 
aves ou polo seu voar, palas borras do café ou polo canto do 
cuco, praticaban as artes adiviñatórias aliviando as doenzas 
nervoso-espirituais desa humanidade que non tolera a sua pró
pria continxéncia biolóxica. 

Agora, máis ou menos coma antes. Tantas xentes a consultar 
como adiviños e sábios e listos a seren consultados. Tanta xen
te a deixar cartas como xentes a recoller os pagamentos. 

Antes sen rádios , televisións, propagandas. Agora, como todo o 
demais do mundo en que vivimos, submetido ás leis do ditoso 
mercado. Penso resucitar unha idea, boa e barata, que hei es
creber noutro artigo.• 

footing co 
correspondente da 
Associated Press, a 
información que receba 
o cidadán corre o risco 
de estar subordinada 
ao desexo dos 
xornalistas de manter 
o lugar que ocupan no 
coro das elites". 

Hai un burato na 
capa de ozono, un 
burato negro nos 
orzamentos do 
Estado, unha fenda no 
Sistema Monetário 
Europeo, un badén no 
estado de ánimo dos 
cidadáns. Cómpre un 
Rominger social que 
escale a montaña. 

Todo o mundo está 
de vacacións: os 
parados, os 
insubmisos, os que 
están de vacacións. 
Pero ainda hai 
camareiros que 
traballan doce horas 
e librarán só catro dias 
este mes; condutores 
de autobus que viaxan 
sen dormir e saltan 
dunha excursión a 
outra; moita empresa 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendios 

•Circuito pechado TV 
• Extintores 
• Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 

Segurida~A=1 
r t RepúbUc~ 4f-xent.i1:1a, 29 

Telf.: (981) 5Q 21 21~ Santiago 
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privada que paga as 
horas extras segundo 
o princípio antisindical 
de: o lo tomas o lo 
dejas. 

A Xunta ven de 
editar un folleto 
turístico no que se 
mostra a riqueza 
artística, 
gastronómica, 
paisaxística, histórica 
e vinícola da Galiza, 
os pazos, o románico, 
o marisco, as 
catedrais, as sete 
ci9ades, as vilas, as 
festas populares. As 
suas posibilidades 
para praticar 
deportes náuticos ou 
para realizar paseos 
de montaña. En 
nengun lugar se di, en 
cámbio, que este país 
posua tamén unha 
língua própria. Un 
pequeno detalle.• 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Pene (A Coruña) 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

famosa letrinha objecto de umha 
batalha patriótica na sua defesa 
frente a C.E.E., para reivindicar o 
seu uso nos teclados europeus 
de informática. Nela participá
rom o conjunto das instituic;ons, 
partidos, meios de comunicac;om 
e outros orga-
nismos culturais 
da España, que 
baseárom a de- Se o "ñ" 
tesa do Ñ em 
ser letra carac
te rí s ti ca e ex
clussiva do es
panhol. 

Assim o afirmá
rom os telejor
nai s no 16 de 
Abril deste ano, 
quando final-

étambém 
galegoqueo 
reivindiquen 
junto co "ñ" 
espanhol. 

mente se aprovou o decreto que 
abriga a inclussom da letra nos 
teclados a venda no Estado Es
panhol. 

Este foi o argumento geral, e só 
se viu umha variante no referido 
a exclussividade do Ñ em castel
hano. Foi o académico espanhol 

,...., 

ARGUINANOS 
X. PIÑEIRO 

O prato é ben <loado. E calquer cenório pode dar cabo del. 
Atentos: Cóllase un migallo de administración única previa
mente desconxelada , engádaselle un chisco de autoidentifi a
ción , a ser posíbel baixa en calorías, sofrítase todo nunha 
abondosa prebe de peculiaridades históricas de temporada (va
len culturais, se non ten a man das outras), e fíltrese de egui
do; na prensa, claro. 

Como lle vai quedando? Ainda lle falta fundamento , non si? 
Pois siga tomando nota: Cumpre poñerlle eséncia . Que tal 
un aire de monótono fungar? Ben compasado, naturalmente. 
E por que non unha poliña de verdor cinguido? Perixel! Xe
neroso e verdecente perixel , que para algo é abortivo ade
mais de ornamental. 

Xa pode ir servindo o mesturo. O mesmísimo Arguiñano abrairí
ase do ben que se amañan nesta cociña tantos discípulos ventu
reiros como aparecen por aí. O prato ten moi bon ver, resulta ri
co-rico e con moitísimo fundamento. Antes de vomitalo, claro.• 

Fernando Lázaro Carreter, o . 
mes'mo que apontara como so- " beligeráncia contra qualquer das 
luc;om á variedade linf)üístic do línguas minorizadas do estado, 
Estado que-"cada-fenguae-n- su --fála por fihi do galego, fai-no 
casa y el español en la de todas". descobrindo implicitamente as 

Galiza, devido ao ~antimento 
da grafia própria ininterrompida
mente na história do catalám. 

Pois bem, num jornal madrilenho razons do uso do ñ na nossa lín-
escreveu que ademais de ser pa- gua escrita, ao situá-la acarom 
trimónio _cultural da língua espan- de outros idiomas vítimas do co-
hola, o N existe também "em ga- lonialismo espanhol. Com efeito, 
llego y en algunas lenguas ame- o ñ introudiziu-se nesses idio-
rindias". Amostrava assim o aca- mas americanos desde o castel-
démico a sua "solidariedade in- hano, para permitir a escrita do 
ternacionalista" como argumento que eram línguas orais. 
na defesa do ameac;ado N. 

Dizia no comec;o que estas de
clarac;o ns reflectem o pensa
mento dos espanhóis. Neste ca
so, deixam claro o desprezo de 
instituic;ons e meios polo galega, 
já que tendo em conta que eles 
som partidários do uso do ñ no 
nosso idioma, este devia ser in
cluído também na campanha rei
vindicativa. Porém , quando Lá
zaro Carreter, constante na sua 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

Também no galego se introduz 
desde a língua do império, mas 
eliminando a tradic;om escrita, 
que resolvia tal fonema inexis
tente no latim de forma diferente 
do que o espanhol: como dígra
fo NH. O trances figera-o com 
GN e o catalán com NY. Por 
certo, é bom lembrar que tam
bém a este idioma pretendérom 
os espanhóis impar o seu ñ, se 
bem com pior serte do que na 

Mais alá do caso ñ, a identidade 
idiomática galega-portuguesa 
nom é negada mais que polos 
iluminados do l.L.G., e o próprio 
Mauro Silva exprimía há poucas 
semanas nestas páginas o seu 
espírito reintegracionista ao re
conhecer que no nosso país se 
fala o mesmo idioma que no seu. 

Também é significativa umha 
entrevista radiofónica na que 
José María García saúda o jo
gador andaluz do Desportivo Al 
dana, quando este se encontra
va concentrado em Rio de Ja
neiro para jogar com o Vasco de 
Gama. Fai-no assim (literal): 

- Boas noites!, porque ahí ya te 
defiendes con tu galleguito, ¿no? 

VÍTOR TIZÓN 

- Bueno, todavía no mucho; al
gunas palabras. 

(Faltou-lhe a Aldana dizer que 
na Galiza nom pratica muito o 
galego-portugues, porque com o 
espanhol tem suficiente) . 

Pésie a tudo, na Galiza há ainda 
bastante esquizofrenia idiomáti
ca (nom só), patente mesmo em 
muitos nacionalista~ empenha
dos na defesa do N espanhol 
para a nossa língua. 

Umha pergunta final , para todos 
eles: Com quem é que os gale
gas e galegas devemos estar, 
com Femando Lázaro Carreter ou 
com Ricardo Carvalho Calero?• 

M. CAsrRo 
(FERROL) 

Propaganda 
demagoxica 
Acabo de receber unha propa
ganda da Comisi9n coordena
dora para a,-normalización lin
güística, co · ltulo "Unha língua 
milenária tras 1 O anos da lel 
de normalización". Non deixa 
de ser curioso que a Xunta 
pretenda vendernos o moito 
que traballa pola normaliza
ción neste país! Calquer cida
dán pode comprobalo, non ten 
máis que ir polas oficinas cen
trais de San Gaetano e ver co
mo ali o galega é un idioma 
fantasma. 

Non deixa de ser curioso igual
mente como hai cartas para es
ta propaganda e para outras 
moitas autopropagandas do 
moito que se traballa e onde na
da se fai. É ben triste que os 
cartos públicos se destraguen 
deste xeito habendo tantas cau
sas onde investilos. • 

XAQUIN M. PENAS PATIÑO 
( ANTIAG 

A 
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O Mago Antón resucita na Via Láctea 
O seu novo espectáculo estrearase en Santiago o próxitno dia 20 
"A Via Láctea" é o novo espectáculo do mago Antón que se estrea en Santiago 
neste mes de Agosto. Unha hora e média de teatro, cine, música e máxia é o 
resultado dunha idea xurdida hai dous anos para contar unha história 
ambientada no Camiño de Santiago. O mago Antón ten que morrer en París 
para que comece esta aventura onde non hai nada imposíbel. "A Via Láctea" 
é, segundo o seu criador, "amostra de que na Galiza se poden facer bons 
espectáculos se se teñen meios dabondo". 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

"A Via Láctea" é unha narración 
fantá tica fundida nun e pectáculo 
vi ual que bu ca o a ombro do e -
pectador. Xunto don Roldán, obri-

ño de Carlomagno, Picot, criador 
da primeira guía do peregrino e o 
arcebispo Xelmírez, o mago Antón 
fará o camiño de Santiago que non 
e tará isento de aventuras. O Ben e 
o Mal tamén terán a sua represen-

tación particular nas figuras do 
apóstolo Sant-Iago e do demo. 

"A máxia non é gratuíta nesta fun
ción; os trucos sempre serán ne
cesários para que a trama siga 

adiante", di o mago Antón. O 
apóstolo encarregarase dos mila
gres como o da resurreción do 
mago Antón, que é necesária para 
o comezo da história. A partires 
de aí os espectadores coñecerán o 
camiño de Santiago através do ci
ne que mostrará imaxes dos luga
res clave das peregrinaxes. O es
pectáculo visual non só serve de 
fondo para a acción teatral senón 
que ínteractua con esta como no 
momento no que unha pomba co
rreo se introduce na pantalla para 
sobrevoar o monte do Cebreiro. 

O mago Antón fala de "A Vía Lác
tea" como un es-

sentación da cultura galega, in
cluindo no exterior unha mostra 
de arte feíto na Galiza. "Houbo 
moitas dificultades de tipo econó
m íco que non permitían facer as 
causas ben, como nós queriamos e 
a estrea tívo que posporse". 

O investimento de cartas e traballo 
é elevado. O presuposto final foi de 
máis de 250 millóns, dos cales 150 
foron aportados polo Consorcio da 
Cidade de Santiago. Antón é cons
ciente de que o risco que se corre é 
moi grande e que pode haber quen 
critique o feíto de recibir axuda ins
titucional. "Sempre é igual, contrá-

tase a xente de fó
ra, fanlle unha pe-pectáculo de fusión 

de artes. Hai mes
tura de persoaxes 
chegadas de sécu
las pasados envol
tos en situacións 
próprias do século 
vínte, de motos e 
corridas de galo, de 
lobos e ovellas, de 
auga e de viño, de 
vida e de marte, de 
máxia e história. A 
vía láctea converti
rase nunha só estre-

' H quena rebaixa, po-ai mistura de ñen multitude de 

: personaxes de esixéncias , cobran 
moitos millóns e 
non pasa nada pero 
logo hai detractores 
das causas que se 
fan dende aqui can
do, en realidade, só 
nos deixan as mi
gallas". 

~ séculos pasados 
~ con situacións · 
~ de hoxe, auga e 
~ viño, máxia e 
: história" 

la que será a salva-
ción dos persona-
xes da obra e que 
dispersará a confu-
sión dos espectadores ainda que 
non o abraiamento que durará até o 
final da representación cando a car
pa se convirta na catedral de S~
tiago e as personaxes queden petri
ficadas na Porta Santa nun efecto 
de maxia construíndo a história. 

Un proxecto 
cheo de dificuldades 

A orixe da nova creación do mago 
Antón comeza a finais do ano 
1990, cando ainda circulaba 
"Merlín e família". Despois de ver 
a morte de cerca debido a un accí
den te durante a grabación de 
"Merlín" na TVG, xurdiu a idea 
de escribir un novo guión como se 
unha nova vida comezara nese 
momento. "Non hai nada de pro
mesa nesta función, os magos nes
tes temas somos moi escépticos" 
bromea o Antón cando recorda o 
nacemento de "A Vía Láctea". 

Darío Xohán Cabana axudou ao 
mago na tarefa de materializar as 
ideas que bulían na sua mente. 
"Eu dicíalle o que queria repre
sentar e Darío escribíao". Desa 
unión saiu o precedente do espec
táculo que se estreará este·mes: o 
libro "O milagre das estrelas". 

Antón tiña pensado estrear o pa
sado ano; levar a carpa a Barcelo
na, Sevilla e Madrid como repre-

Unha 
produción 
moi coidada 

"Ademáis de sorprender, quere
mos que o público note todo otra
ballo que hai detrás da representa
ción. Calquera que estea ao tanto 
do que acontece en Galiza saberá 
que ternos un equipo de primeira, 
cos mellares actores galegas, cun 
guión de Ramón Mairata e a di
rección de es cea a cargo de 
Eduardo Alonso. Hai trinta perso
as traballando para que o espectá
culo saia adiante e a utilización de 
efectos como o láser encarecen 
moito a representación". 

Todos os detalles están moi coida
dos para que o espectador se intro
d uza na función e non deixe de 
asombrarse; desde un xornal que 
recebe ao entrar na carpa no que 
lerá artigas de Cunqueiro, Torrente 
Ballester ou Casares até a levita
ción final do Apóstolo Sant-Iago 
no seu sepulcro. Toda a función es
tá .envolta na música de Milladoiro 
composta exclusivamente para "A 
Vía Láctea", calificada polo mago 
Antón de "marabillosa". 

Despois de permanecer en San
tiago aproximadamente un mes, o 
mago Antón ten previsto levar 
"A Vía Láctea" ás festas de San 
Froilán en Lugo e para o próximo 
Abril percorrer diversos puntos 
do Camiño de Santiago: León, 
Burgos, Logroño etc ... "pero non 
queremos que o espectáculo mo
rra no 93." t 

•....................•.•.•••••.•.•••••.••..••.......•....•.•................................................................................................................ . 
O mago Antón e Darío Xohán Ca
bana son as duas persoas que ar
gallaron toda a idea de "A Vía 
Láctea" hai case tres anos, cando 
ainda era un proxecto. Da sua co
laboración e da sua amizade resul
tou o libro "O milagre das estre
las. A venturas do Mago Antón no 
Camiño de Santiago", que ven de 
publicar Darío X. Cabana en Edi
cións Xerais. O mago galega con
vértese en personaxe de ficción 

O milagre das estrelas 
nesta obra que serve de preceden
te o espectáculo "A Vía Láctea". 

O libro presenta moítas varia
cións con respecto ao resultado 
reflexado na función pero, ao 
igual que esta, está repleto de 
máxia. Todas as aventuras están 

narradas con moito humor, trans
formando a Carlomagno, Roldán, 
Gaiferos e ao próprio apóstolo 
Sant-Iago en pelegrins acciden
tais que atoparán a fin do camiño 
na pedra de Compostela. Terán 
que loitar co demo e, mesmo, 
cambiarán os costumes deshuma-

nizadores do povo galega antes 
de chegar ao seu eterno descanso 
na catedral de Santiago. 

"E Don Roldán, Don Gaiferos de 
Mormaltán e mailo emperador de 
barba florida esteáronse de costas 
á columna lisa. O Mago Antón, 

axudado por Güendoline, rodeou
no coas sabas, e entón produciuse 
unha potente luz que facía trans
parecer os corpos dos tres peregri
nos. Primeiro as sombras movían
·se un pouco, logo quedaron inmó
biles. Antón retirou as sabas, e a 
columna lisa convertérase. en co-
1 umna ricamente historiada coas 
petrificadas figuras daqueles tres 
grandes señores dos antanos das 
Francias." + 

. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• Os celtas e o ouro 
pre-histórico de 
Portomeñe 

A expósición que case durante un 
ano ateigou as sás do Palazio 
Grassi de Venezia, co título I 
Ce/ti. la prima, Europa, chegará a 
Galiza en Setembro do ano 1994. 
A exposición italiana vai ser 
aumentada con fondos celtas da 
Gallaecia, pois que na mostra 
patrocinada pota Fíat non habia 

nen un só elemento que referise á 
preséncia celta no naso país 

A mostra quedará instalada en 
Vigo, na Casa das Artes e a 
História e entrará nos Plans do 
Xacobeo. Na apresentación do 
proxecto, o conselleiro Vitar 
Portomeñe non puido sustraerse á 
grandilocuéncia ao afirmar que 
será "a meirande concentración de 
ouro prehistórico de todos os 
tempos".+ 

• Saiu o 
Spesial Pelegrín 

Corrosivo, na mellor liña do 
cómic crítico e ben realizado, o 
Frente Comixário ven de publicar 
o seu Spesial Pelegrin. (0 cómic 
extraoficial do Xacobeo), 
incluindo un póster a toda cór e 
con colaboracións de Pestinho, 

Rector Real, Carrabouxo, 
Lobotomia, Torreiro, Silvar e 
Osear Farinhas. Se non o topan 
nas librarias chamen ao (988) 37 

04 71 ou escreban ao Frente 
Comixário (Rua Ervedelo, 54-4º -
Ourense).+ 

• Galego no Bierz.o 

Odia 28 de Agosto vaise 
celebrar en Vilafranca do Bierzo 
a I Xornada da Cultura e da 
Língua galegas no Bierzo, con 
sesións aberras a comunicacións 
que poden ser remitidas antes do 
l 9 de Agosto á Asociación 
Cultural Escota de gaitas, Fondo 
do Campo 17, 24500 Vilafranca 
do Bierzo. 

As xonradas pretenden a 
promoción do uso do galega en 
manifestacións públicas e tiralo 
dos exclusivos ambitos privados. 
O tema das conferéncias será "A 
tradición oral e a língua galega no 
Bierzo" e serán clausuradas polo 

etnógrafo González Reboredo. 
Apresentarase o vídeo Os maio
mozos de Vi/afranca do Bierzo e 
actuará o grupo tradicional galego 
Pal/amallada. • 

• Encontro 
de N acións Celtas 

Do 9 ao 21 deste mes 
desenvolverase na Irlanda un 
encontro de nacións celtas, con 
participación de mozos e mozas 
galegos agrupados na asociación 
sócio-cultural A Nau Catrineta . 
Nas xornadas adicadas á cultura 
galega os embaixadores galegos 
darán unha visión xeral do noso 
país, con actuación folclóricas e 
mesmo unha cea con produto 
galego . A organización na 
Irlanda corresponde a Aos Og, 
unha a ociación de promoción da 
cultura e o idioma gaélico.+ 

RÉQUIEM POR UN MESTRE OLEIRO 
LEMBRANZA DO CACHARREIRO MANUEL DO MARIA DE BONXE 

FELIPE SENÉN 

O Mestre Mateo recolleu a arte 
antiga e tradicional dos canteiros 
e levouna cos mellares logros ao 
Pórtico da Gloria compostelán, 
enobreceu a tradición. Algo se
mellante, ainda en diferente tem
po e con distintas técnicas fixe
ron Castelao ou Luís Seoane 
máis recentemente: Unha cousa 
é manter fielmente a tradición e 
outra é recriar a partir das raicei
ras, ser verdadeira vangarda de 
atinadas búsquedas dun país, 
aportar, afortalar a identidade 
sen cair no esperpento fácil. 
Sempre na procura de mellorar 
os códigos de comunicación nas 
múltiples linguaxes de expre
sión. Arte tradicional, arte culta 
e vangardas sernpre se precisa
ron na espiral da recriación. 

No abafante mes de Xullo do 
93 que se abriu coa romaria 
chairega da Santa Isabel de 
Outeiro, ermida que deixou 
perder o seu lousado e o seu al
tar , esmorecido símbolo da 
"tribo" con capital de Concello . . 
Outeiro de Rei, 0 que tampou- Manuel do Marra no seu·obrado1ro. 

co deixa de ser un ruin agoiro de insolida- ras e romarias, polas suas mesmas obras, ou 
riedade; fervente mes do "Dia da Pátria poida que por unha sigla ou marca herdada 
Galega", dos superespectáculos mi11oná- como pervivéncia dos vellos grémios. 
rios para xubileos de todo tipo, cando o 
"Botafumeiro" das litúrxias catedralícias 
abaneou máis que nunca, e cando Galiza se 
vai facendo máis "souvenir", máis escapa
rate. Neste tempo, na parróquia de Bonxe e 
no siléncio sonoro da chaira finou un olei
ro , poida que o derradeiro oleiro da Galiza 
por canto de saber antigo tiña, un mestre 
no seu ofício de moldear a terra, axudán
dose do torno do pé, da auga, do aire e 
máis do Jume, os catro elementos da vida. 
Manuel do Maria Lombao era un comuni
cador, como son todos os chairegos, que se 
valia das formas tradicionais para traballar 
o barro, como o seu sobriño o periodista 
Manolo Lombao se vale da notícia. 

IDENTIFICAR UN TRANSMISOR E 
PRODUTORDEFORMASQUE 

CHEGOU DO PASADO 

Alguén dixo, e repetíuse, que a arte popular 
tiña como característica o ser anónima. Isa é 
unha mentira, unha definición fácil para 
quen non enxerga e mede e valora as causas 
desde as ópticas do noso tempo do consu
mo, onde todo terá a sinatura e o seu corres
pondente autotildado "artista" redentor do 
bon gosto. As obras dun bon canteiro, ces
teiro, ourive, tecelán, oleiro ... levan a sina
tura do seu autor na boa feitura, recoñécese 
aos seus produtores nos seus mercados, fei -

As formas do Manuel do Maria, cacharrei
ro de Bonxe, como gastan de chamar nas 
"tribos" do poeta Manuel Maria, o mellar 
cronista e defensor da chaira, eran ben co
ñecidas, tanto por ser transm isor dun dos 
oficios máis antergos, mellorado na cultura 
dos castros, como por ter as suas obras ca
racterísticas enxebres da alfararia tradicio
nal de Outeiro de Rei. Resumía canto que
daba non só dos oleiros chairegos de Gaio
so, Silvarrei e Tirimol dos que se vai per
dendo a memória, senón tamén dunha tradi
ción oleira: lixeireza no peso, elentamentali
dade do barro preciso do cor clara, un chis
co afumada, as panzas raianas coa esfera 
perfecta, os bicos pronunciados desafiando 
a gravidade en vários xogos feítos cunha ar
te inigualábel de subir o barro e ouri11ar, as 
asas trazadas con grácia, decoración carac
terística coa policromía suave, en branco ou 
teixo, con paralelas e flores lisadas, ondula
das, as "cintas". Formas que puñan de ma
nifesto a coordenación criativa, a habilidade 
técnica, intuindo e retratando fielmente a 
máis xenuína arte dos oleiros de Bonxe, 
aqueles que abastecian as feiras luguesas, 
mindonienses, as terras de Melide e en es
pecial as da Terra Cha: barreñas para a zar
za cacheleiras, cazolas, olas, pucheiros, 
queixeiras, xerras, cuneas, bonecos de en
troido, fermosos botixos de rosca ... o vidra-

do teixo poderia completar as pezas. 

A FORZA DA TRADICIÓN NA 
LINGUAXE DAS FORMAS 

Manuel do Maria era o penúltimo grilón ne
sa continuidade dos oleiros de Bonxe, e o 
derradeiro mestre do bon facer alfareiro na 
Galiza, Indalécio e a sua dona continúan en 
Bonxe esa liña de traballo familiar e nin
guén pon en dúbida as suas dotes. 

Arte tradicjonal a dos oleiros ou cacharrei
ros que se move cos mesmos pulas agóni
cos cos que se moven tantas causas que re
presentan a identidade galega e que deixa
mos esmorecer reivindicando outras "mo
dernidades". Lembro que nos primeiros 
anos setenta, Manuel do Maria deixara o 

•••••••••••••••••••• 

Na parróquia de 
Bonxe e no siléncio 

sonoro da chaira finou 
un oleiro, un mestre 

no seu oficio de 
moldear a terra 

torno e o forno, porque aquilo 
non tiña aída, 'non hai e tímu
lo', non hai axuda .. i to aca
bou e' a i falou e asi o atopa
mo un dia achando na lei
ra . Conver ou e filo ofou con 
nó do eu pa ado labrego ca
charreiro e vendedor, falou ta
mén do incerto futuro da Gali
za, pa aban as hora véndoo 
traballar, bebemo do seu po
zo ... Naquele anos a Frente 
Cultural da A.N.P.G. acolleu 
mostras-venda de arte popular, 
espallándoas ás asociación ga
legas de dentro e de fora da Ga
liza, moitos daquele produto
res de formas voltaron e pora
dicamente ao eu obradoiro , 
o torno renxeron novamente e 
os forno fumegaron longa 
tempada . Foron moito o que 
trataron ao Manuel do Maria: 
Loi Diéguez, o eu tocaio e vi
ciño de empre Manuel Maria 
e moi e pecialmente o malogra
do e empre lembrado lugué 
Cario Varela, que coa ua 
grande ensibilidade abriu ca-
miño de documentación expe

rimentación e e ·tuda, o me mo que fix ra 
con Ro a Ramalho de San Martinh de Ga
l egos en Barcelo . Car io Yarela era un 
grande admirador do Manuel do Maria, 
oleiro que voltou por un an , pé ie ao reu
ma e á bronquite, ao tomo e a cocer, que 
nos deu a derradeira oportunidade de con e
guir para colección e mu eu a ua peza 
inconfundíbei , que fixo de me tre entre vá
rios aprendice , que orientou ao retornado 
Indalécio para continuar coa arte do oleiro 
que lle deron sana a Bonxe. 

UNECOMUSEU 

Agora é cando se sente a perda dun produ
tor de formas , cando se engrandece a sua 
valía e a sua contribución en transmitir ao 
presente as raiceiras que viñeron dos devan
ceiros, tamén cando se comezarán a esbo
rrallar tantas lembranzas que arrodearon ao 
cacharreiro: o torno, o forno, as derradeiras 
obras, aquela cátedra, obradoiro no que non 
luciu nengunha medalla, ou diploma, porta 
dediante da que non aparcou nengun coche 
oficial, pero lugar de encentro para os seus 
e os amigos de sempre, normalmente o coro 
de poetas e comunicadores da chaira, a min 
tamén me levaron ali ... Ese é o museu natu
ral, sen sofisticacións, do povo galega, un 
verdadeiro ecomuseu, como proba do me
Bor aporte á cultura, a razón de ser e existir, 
sen deixar que se perda e maltratar a memó
ria neste "país do esquecimento" que xa di
xeron os antigos. + 



~~~1~11 L~ett~uras~ll~I ~~-
Clave cine
matográfica 
Un home que 
xaceu aquí de 
Aníbal C. Malvar 

Despois dun primeiro libro de re
latos e poemas, Soño do violinista 
(1990), que non coñezo, Aníbal C. 
Malvar publica a sua primeira no
vela: Un home que xaceu aquícl). 

Un profesor de línguas clásicas da 
universidade de Compostela vese 
metido nun lio. De apareceu, da 
editorial , o mecano crito dunha no
vela, a máis vendida da literatura 
galega do últimos anos. O autor é 
o seu ex ogro, Miguel Lamazares. 
Un e critor que non fora nada até 
que publicou Xacer aquí, precisa
mente o mecano crito de apareci
do. O ex ogro pédelle que investi
gue. Coñece unha profesora de li
teratura, editora de duas novelas 
dun escritor do que nada se sabe, 
que e tá dado por morto, e que na
da publicara en vida. Ela quer dar 
co paradeiro do tal e critor Xúlio 
Montenegro. O profesor, Xo e Ma
ría Berna], vai axudala Até o mo
mento en que e sabe a verdade, 
aconrecen moira cou a . Mai a 
verdade é múltiple: é a verdade dos 
diver o per onaxes da novela. 

A narración u a da e trutura do 
relato policial novela negra ame
ricana. Mai non vai aquí de cri
mes e ladróns, senón dunha bús
queda. Búsqueda da verdade? 
Quizá por parte de Bernal: o ou
tro personaxe bu can outra cou-
a. Pero bu ca Berna! a verdade 

por aber, por coñecer e ta? Mai 
ben non. O profe or de língua 
clás ica énte e can o, de acouga
do. aborrido. Por i o a bú queda, a 
inve ligación "Era unha atracción, 
unha atracción que me lembraba a 
entida outrora por algunhas mu-

lleres que sempre, co paso do tem
po, me decepcionaron tanto. O ho
me, cando é consciente do seu 
aburrimento, convértese nun he
roe en busca dunha causa (p. 75). 
Eis as motivacións de Bemal. Un
ha causa. Causa que o converte 
nun herói, mellor dito, nun anti
herói romántico. A búsqueda da 
cau a é unha aventura. Pero com
pre non esquecer que a aventura 
sempre lle acorre a un ser humano 
disposto á aventura. E a aventura 
é a viaxe aos límites dun mesmo. 
Quer dicer, o coñecimento pró
prio. Bemal, xa que logo, investi
ga para encontrar na viaxe externa 
a sua interioridade. Interioridade 
que o confirma, quizá, na sua an
terior inseguridade, na sua desor
de. Ben que ao encontrala a sua 
vida poda cambiar. Ese cámbio é 
expresado con rnestria nas últimas 
liñas da novela: 'No prirneiro bar, 
saíndo de Lisboa, pedín un Old 
Bushmills. Era hora de ir cam
biando de whisky" (p. 203). 

A novela por outra banda, transpa
renta os erros e acertos do autor. 
Erro e def eitos pen amos, corre
x íbei . O erro maior é unha certa 
deixadez na trama. Trama que den
tro da inxeleza é complicada xa 
que cada personaxe ten unha histó
ria per oal que máis adiante vai in-

e 

terferir na trama. Complicándoa, 
en certa maneira. Deixando ver, 
neutro momento, que Malvar es
quece un ou outro personaxe cuxa 
história podía agrandar (en tamaño, 
quizá en riqueza da trama) a nove
la: Xosé Mi-
guel Romai, 
ou Marta. O 
autor , unha A criación 
vez desapare-
cidos da cena, de 
esq uécese de
l es. Non lle 
interesan 
máis. Quer di
ce r, vai ao 
grao, ao se
guinte paso, á 
seguinte cena 
(mellor seria 
dicer "set", en 
vocabulário 
cinematográfi
co, xa que a 
novela está 
narrada -a 
maior parte 
dela- en for
ma de "set''. 
Por outra par-
te, o tempo é 

personaxes 
secundários 
dan un 
ritmo 
envexábelá 
narración e 
mostran 
que Malvar 
é un grande 
criador de 
personaxes 
en poucas 
liñas. 

cinematográfico). Un erro que per
mete axilidade na narración, pero 
que, tamén, evidéncia a debilidade 
da trama en moitos momentos. 

Contodo, son roáis os acertos e 
as cualidades do que os defeitos. 
Un dos maiores acertos seria a 
narración en tempo cinematográ
fico. Outro, o que roáis brilla e 
pode engaiolar axiña ao leitor, 
son os diálogos: rápidos, imedia
tos, precisos, picantes, graciosos, 
cheos de humor, cotiáns e que 
recorren ao símil inesperado 
("Iso que ves aí de fronte xa é 
Portugal -dixo en canto apaguei 
o motor. /A cousa empezaba fa
lando de países remotos", p. 55; 
"De acorde. Chámome Xosé Ma
ría Bemal. Son profesor de lite
ratura. / - Non mente vostede 
como un profesor de literatura. / 
- Prométolle aprender", p. 73). 
Mesma axilidade demostra cando 
se trata de pensamentos ou refle
xións do protagonista - a novela 
está narrada en primeira per
soa-: "O celo estructuralista da 
miña amiga sementaba máis fre
chiñas ca unha película de in
dios", p. 33; "Europa e a súa mo
ral nova envolvían os meus pupi
los con catre voltas de papel al
bal impreso con varias constitu
cións e guías de saúde ( .. . ) Ser 
profesor de linguas clásicas pro
porciona emocións innumera
bles", p. 38, etc. 

Mais non só acerta nos diálogos. 
As descricións ambientais son bre
ves e precisas. Un pequeno diálo
go, unha observación intelixente, 
mostran moito máis do que parece 
a primeira vista. A criación de per
sonaxes secundários, que van apa
recendo e desaparecendo, dan un 
ritmo envexábel á narración e 
mostran que Malvar é un grande 
criador de personaxes en poucas 
liñas: o doutor Fuentes, Gisela, o 
tenente xubilado da Garda Civil, 
etc. Todos estes personaxes, as ob
servacións intelixentes, a criación 
e descricións de ambientes, teñen, 
porén, un fin determinado: confor
mar ao protagonista, que se vai fa
cendo a medida que avanza a na
rración. Un protagonista que, afi
na!, revélase arrodeado de egoís
mo e mentira, e usado polos outros 

{continua na páxina seguinte) 

Tempo de 
crepúsculo 

Unha certa homenaxe á Ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, 
só que aquí a fiestra non se abre ó esterior, mira para adentro, 
ó cerne mesmo do protagonista. 

TEMPO DE CREPÚSCULO 
F .X. Fernández: Naval 

NA MESiM COLECCIÓN 

CAMIÑANDO SOBRE AS AUGAS 
José Viale Moutinho 

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 
Marilar Jiménez Alexandre 

Finalista do Premio Xerais 
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Novo número de Grial con traballos 
de Xan Bouzada (De horteras e snobs. 
Apuntes sobre a cuestión social da 
distinción), Hemán Neira (0 lugar do 
idiota e do estran.xeiro en 
antropoloxia), Francisco Corral (Valle 
lnclán en Paragual), Patrocínio Rios 
(Curros Enríquez e o protestantisrrw), 
António Pérez Prado (lrnaxes da 
discriminación), Henrique Harguindey 
(ReGalicia no País das Marabillas), 
Suso de Toro (As causas da razón), 
Antón Baamonde (A invocación de 
Orfeo) e Xavier Castro (Viña e 
condición feminina na história 
contemporánea de Galicia). O volume 
complétase coas seccións de crítica e 
reseña de libros.• 

A filosofia 
do Pai Sarmiento 
Pilar Allegue Aguete fai a primeira 
leitura filosófica da obra dun dos 
maiores pensadores do XVIII no libro 
recén editado por Xerais, A filosofía 
ilustrada de Fr. Martin Sarmiento. 
Prologado por Célia Amorós, a autora 
pretende dar a coñecer algunhas das 
contribucións de Sarmiento ao 
pensamento do XVIII e recuperar a 
unha das nasas ilustres figuras na 
tradición do pensamento 
emancipatório. • 

Teatro para nenos 
Esteban Losada publica en Edicións 
Biosbardos tres pezas de teatro para 
nenas, incluindo ilustracións, partituras 
musicais e acotacións para a 
representación. Trátase dos títulos Os 
titirinautas; Linocho e a lúa e Ding 
Dong Mosqueone errou o sol.• 

Guia de Viños 
Nun selo editorial de criación 
específica, Bonviño, ven de editarse 
unha Guia de los Vinos de Galicia, 
correspondente aos anos 1993-94. Na 
pequena obra reséñanse 72 bodegas e 
coméntanse e califícanse até 66 viñas 
diferentes. Contén unha pequena 
introdución de explicacións sobre 
sesións de cata, catadores e tendas de 
viño. Enderezas e outros datos 
estatísticos completan o traballo. 
Pódese pedir ao teléfono (98 1) 22 70 
95. Pésie á publicidade institucional a 
guia fíxose toda en castellano. • 

Unha de 
Fernández Naval 
Despois de vários anos de siléncio 
editorial, sae ao mercado unha nova 
obra de F.X. Hernández Naval, que 
gañara o Xerais con O bosque das 
Antas. O seu novo título é Tempo de 
crepúsculo. A vida dun funcionário 
gris cámbia brutalmente a 
consecuéncia da explosión dun 
paquete bomba que o deixa cego e 
paralítico. A novela transcorre en nove 
días nos que o protagonista vai 
refacendo vellas vivéncias e 
sensacións e ao tempo modificando o 
seu xeito de pensar e a sua percepción 
da realidade. • 
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{ven da páxina anterior) 

en seu próprio interese. Ben que 
pareza o contrário. 

Por último, non está de máis lem
brar a visión irónica, divertida, 
sarcástica e con certo mal zugo 
lácteo que dá Berna] de Compos
tela, e da sua intelectualidade -
axudado polo periodista Mac, tra
sunto do autor. 

Un home que xaceu aquí non é un
ha novela conseguida de todo, pero 
si é un exercício plenamente con
seguido e absolutamente recome
dábel. Lese dun tirón e non decep
ciona, ainda que poderia ter dado 
máis. Lendo a presente, albíscase 
que Aníbal C. Malvar pode chegar 
a máis. Debe chegar a máis. De 
momento cumpriu con algo ao que 
non rios teñen afeitos a maior parte 
dos narradores galegos: que a no
vela non caíse das mans. • 

XGG 

(1) Col. Medusa. Sotelo Blanco Edicións. 
Santiago. 1993. 204 páxinas. 

Pracer da 
. 

nova poes1a 
Ritos de auga, 
de Xosé Manuel 
Vélez 

Continuando cos descubrimentos 
que ás vezes se nos achegan atra
vés dun certame literário, falare
mos nesta recesión dun poeta novo 
e ao tempo maduro no seu quefa
zer lírico que publica o seu primei
ro livro de poemas despois de ter 
merecido a compracéncia do xúri 
do II Prémio Martín Codax. O no
me do autor é Xosé Manuel Vélez 
e o título da obra Ritos de auga 
(Dombate, Galaxia. Vigo, 1993). 

É de curiosidade sinalar que Vélez 
La torre ( 1963) e os gañadores do 
Esquio, Manuel Xosé Neira (1964) 
e Eva Veiga Torre (1961) -accé
sit- son dunha mesma idade pero 
representan identidades poéticas 
ben diferenciadas, o que demostra 
mais unha vez a pluralidade lírica 
que existe na nosa Jiteratura nacio
nal e que alguns críticos especiali
zados, de manual de texto e/ou de 
clase maxistral, queren reducir a 
unha etiquetaxe como se os/as poe
tas fosen viños dunha mesma co
lleita e non tivesen sabores e mati
ces ben distintos. 

Por iso tampouco podemos concor
dar co lapelista de Ritos de auga 
cando subliña que este livro resu
me a traxectória lírica galega dos 
anos 80, pois iso é como querer ca-

sar a Pereiro con Fernán Vello ou a 
Seoane con Rivas por poñer duas 
parellas posíveis, cousa que para 
nada acontece neste poemário. E 
de feito non semella que a obra de 
Xosé Manuel Vélez fose composta 
ao longo dos últimos dez anos pois 
o leitor ou a leitora poderá advertir 
dous elos temáticos que nuclean o 
conxunto dos textos. 

Se Vélez Latorre confesa esa du
ración na laboriosidade pois habe
rá que pensar ou ben na preguiza 
dun escritor de pachorrenta criati
vidade ou se acaso nunha desme
dida meticulosidade pero desde 
logo non podemos acreditar que 
investise toda unha década só por 
ter afán en ser colofón da mesma. 

Acerta o lapelista no que hai de 
proposta metaliterária na obra de 
Vélez e iso evidéncia-se nas cita
cións de Holderlin, Virxílio ou 
dos gal egos N oriega V arela e 
Bouza-Brey (este en várias opor
tunidades), como testemuños das 
fontes onde bebe, a literatura xer
mánica, a mitoloxia clásica greco
latina e a tradición lírica de nós, 
gostos polos que tamén vai orien
tado o seu traballo profisional. 

Desde o primeiro dos poemas "E 
virei polo mar" até o número trin
ta e derradeiro "Soño de César 
xerinánico" os mitos clásicos, ex
plicitados ou non, percorren a cer
na dos textos xunto a un segundo 
anel temático, a evocación da pai
saxe, que se engarza ca primeiro 
pola constante referéncia á auga 
que vai desde o encabezamento do 
livro até o verso final. 

Se nese primeiro poema o Poeta 
achega-nos ás profecias dunha Si
bila "Pero escoitade o agoiro ( ... ) 
será o renacer" ou ás palavras de 
Apolo, o texto XXX é a narración 
ben bonita e chea de humor e iro
nía da ensoñación dun César que 
remata con estes versos: "Soñei 
que algún Tácito contará a miña 
historia / que nunca saberá da au
ga dos meus sañas", deixando-nos 
ca sorriso, leve pero gozoso. 

Mitoloxias lendarias como Circe 
ou Ceres, lugares exóticos e a un 
tempo de sobras coñecidos através 
da literatura como Síria, Antio
quia (ainda lembramos o livro de 
Vítor Vaqueiro<'>, poeta que outros 
xa teñen esquecido) ou Mesopotá
mia que dá título a un breve e 
agradável texto, Corinto, Venécia, 
Orfeo en Trácia ou o río Neckar 
que conflue no poemário co Eume 
e coas nosas próprias lendas como 
a Artábria, mistura de espazos e 
rios xeográficos e/ou literários 
que engrandan a proposta lírica de 
Xosé Manuel Vélez. 

Con este telón de fondo sabemos 
de navegacións épicas, de ruínas, 
"sabemos que hai animais que ha
bitan nos ríos" ou asistimos á na
rracións dese combate á beira dun 
río no poema intitulado "As aves 
propicias" ou como os rapaces 
dunha cidade portuária ("Ragazzi 
di vita") esperan alegres e coas 
mans abertas polos viaxeiros curio
sos que traen agasallos. Erudición 
clásica que pola man de Vélez La
torre serve para amasar pequenas 
histórias do cotián e que son ditas 
con facilidade expresiva que xa 
quererian outros que escurecen os 
seus versos con excesos culturais. 

As referéncias cultas neste caso 
acompañan aos textos para saber 
que chegou o outono "hora é xa 
de embarque/ o outono veu do río 

para os mares / e parto xa na nave 
do silencio". Outras vezes como 
pretexto para chegar a un fermoso 
final como o de "Cerimonia en 
Eleusis": "Gusto desta certeza / 
estar na ponte mesma entre as bei
ras do olvido". 

Unicamente nun texto atopamos 
unha inconsecuéncia polo desaxei
tado do epígrafe "Auto stop/ Auto 
poética" que rompe a rigorosidade 
no tratamento e na esco11a precisa 
do resto dos encabezamentos <les
tes trinta poemas. Non nos cadra e 
iso ainda que o texto é ben logrado 
e descreve como o Poeta quere 
chegar só ás augas de Hipocrene 
nun belo itinerário onde "a ti que 
temes o bodallo do sexo / non te 
quero por compañeiro de viaxe". 

Asemade queremos chamar a aten
ción sobre outros textos que na no
sa leitura (das moitas posíveis) so
brancearon por riba do excelente 
nível do volume como "Amanti
bus", poema de tan só dez versos 
que é precioso e conciso. Ou "Xo
gos de infancia'', texto que xa é un 
xogo por mesturar dous planos, nun 
deles di-se-nos "a crueldade máis 
íntima / que amabamos daquela / 
queimar antenas de saltóns verdísi
mos / ou arañas de auga" e no ou
tro, entre parénteses, lonxe das tras
nadas situa-se-nos en Corinto e nun 
mar antigo de rotas circulares. 

"Fotografía de outono" ou "Orfeo 

en Tracia" que recobran o tema da 
nostálxia, o segundo rematando 
nun canto órfico. Ou poemas co
mo "A lugares/ marítimos", "As 
árbores de auga", "Mentres o río 
se escoita" que remata como as 
augas tenrísimas "mentres o río se 
escoita / alá lonxe no val / en fon
tes que ningún Horacio cant~rá / 
sen embargo". 

Xunto a eles textos de deliciosa 
brevidade como a cuatriloxia inti
tulada "Eume" 
ou o poema 
máis curto 
"Do íntimo" 
acarón do 
máis longo do 
poemário 
"Unha expedi
ción polo río 
Neckar" que 
para nós é un 
dos mellares 
neste livro, 
texto caudalo
so e fértil onde 
se pode ler: 
"Tan perto do 
meu ombro / 
que sentín cin-
tilar unha sai-

X. M. Vélez 
bebe na 
literatura 
xermánica, 
na 
mitoloxia 
clásica 
greco-latina 
e na nosa 
tradición 
lírica. 

ba de Jume na miña enteira pel /in
tentaba contemplarme a min me -
mo á conquista do teu ámbito .. .' . 

Ferrnoso tamén é "Variación so
bre dous temas acuáticos" basea
do en dous pequeno poemas de 

Noriega Varela e Bouza-Brey, 
<leste último a décima "Rego de 
inxénuo rumor" que xa ten cha
mado nos ollos <leste reseñador 
sendo obxecto dunha minuciosa 
análise na "Revista das Letras" 
(suplemento cultural do xornal 
compostelán) e que non nos sur
prende que tamén Xosé Manuel 
Vélez teña reparado por coñecer
mos algun traballo da sua autoria 
sobre a figura de don Ferm in a 
quen se lle adicou no ano pasado a 
comemoración das Letras. 

Ritos de auga de Xosé Manuel 
Vélez é-vos un poemário de pra
zenteira leitura que se deve gozar 
despaciosamente e onde os refe
rentes culturais non empecen a pe
netralidade no texto , non como 
acontece co atranco que temo 
atopado moita veze noutro liv
ro ecadra tan valorados por certa 
crítica intelectualóide como afa ta
do de leitore e leitoras po íveis. 

Velai re ide a mellor virtude, que 
non é pouco, de Ritos de auga, e 
nó a esperar que Xo é Manuel Vé
lez non demore unha década a pró
xima entrega, exa por preguiza ou 
por minucio idade, poi que o fin 
do milénio xa non está moi lonxe.• 

MIRO VlllAR 

(1) Camiño de Antioquia. (1 Prémio E quio. 
1982). Leva unha citación de Cunqueiro 
.. Coido que non pre.~tamo. /atención dabon
do a Antioquia ... 

-----<1~11 ~Mú~sica~llll--- -
Opción 
popular 
Noitarega 

opción na que o folclore fica des
provisto da sua condición folclori
zante, acadando unha sonoridade 
sóbria tecnicamente, ao tempo que 

viva criativamente. 
desenvolven compo ición como a 
' Mazurca para Tere a ', Agacha
diña Na Freixa·· ' Chegaches, Lo
la" ou a "Danza do peto -Val e 
dos vellos" tema que dito exa de 
pa o, dignifican a función de pre
cur ores que dun tempo a e ta par
te veñen cumprindo Muxicas den
tro da formacións tradicionai . 

Neste disco-apresentación, Noita
rega móstranse como o que son: 
unha formación tradicional , ou <li
to doutra forma, un convencional 
grupo de gaiteiros, con elemental 
e rudimentária percusión incluída. 

O novidoso vén dado polo coque
teo que se montan os instrumentos 
entre si, acadando momentos de 
equilibrada harmonia. O "Feitizo" 
co que se inícia a gravación é unha 
lograda mostra desta faciana, que, 
baseada en instrumentos de vento, 
continua unha tradición pola que 
se van decatando cada vez máis 
intérpretes vence11ados ao amplo 
mundo da música popular; unha 

Neste primeiro di co de Noitare 
gas bótanse en falta mái compo
sición como a mentada , unha 
maior pre enza da zanfona e pota 
contra obran toque de percu ión, 
que en todo ca o, ad ita a eguir o 
ritmo marcado pola gaita . 

Difícilmente poderemo atopar a 
Noitarega fóra das romaria e de
mais festas populare , que con ti
tuen hoxe por hoxe o marco ideal 
para as sua actuación . + 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

----------lllJ conta de discos llll---------
Integrar 
o diverso · 
Novo grupo de contidos 
musicais heteroxéneos; tal é 
a carta de apresentación que 
podemos ler na folla de 
promoción adxunta ao disco 
de Elementales. Tres 
cualificados músicos de 
traxectórias dispares, que 
confluen na sua capacidade 
de integrar o diverso, 
circufnstáncia favorecida 
pola sua localización 
xeográfica nun Madrid que 
todo o asimila. Máis 
escorados ao mundo do jazz 
e o flamenco que outra 

cousa. Guitarras -acústica, 
española e eléctrica-, 
percusión -artesanal e de 
instrumento--, violins, 
laúde, bandúrria, 
mandolina ... unha mestizaxe 
que a estas alturas logra 
surprender á afeizón. 
Música desenfadada nada 
gratuíta.+ 

O pegote 
cosmopolita 
Dissidenten: O libro da 
selva. A comezos dos anos 
80, tres músicos alemáns 
descobrian o filón que no 
aspecto musical se escondia 

en terras asiáticas, até o 
ponto de afincarse unha 
temporada na Índia, onde 
realizaron o seu primeiro 
disco. Dissidenten non 
tardaron en converterse en 
referéncia obrigada dunha 
moda máis, desta vez 
alcumada música do mundo 

ou fusión étnica. 
Quer dicer, músicos 
ocidentais máis ou menos 
integrados na cultura 
oriental. Este ven senda o 
esquema do novo disco do 
grupo, O libro da selva. 
Cánticos sadhus milenários 
ambientados nun Bombai 
ateigado de automóveis . O 
marahá Bhalkrishna Bharti 
tarareando unha canción 
antiga. Sons de chúvia, 
lóstregos, o caudal dun río, 
unha pregária ... 
incrustacións ecoloxistas 
nunha música contaminada, 
rexida polos padróns 
convencionais do jazz-rock. 
Pode resultar críbel o 
compoñenre étnico.• 



Estréase a película No lado escuro do corazón 

Eliseo Subiela 
'A palabra está desprezada no cine e asi nos vai' 
• SERGIO WOLF 

O amor entre un poeta e unha prostituta é o tema de O lado escuro do 
corazón, cuarta longamentraxe do arxentino Eliseo Subiela que ven 

de estrearse na Galiza. O film::e:;.,:.....,....,~~-~;;-~ 
quexa 
recebeu 
vário 
prémio , 
d volve 
o int re e 
pola 
po ia 

n 
p rd r 

nunca 
código do 
cine. 

Como traballou os textos poéti
co no guión? 

Todo arranca dun poema de Gi
rondo, o do tipo que bu ca unha 
muller que aiba voar ... Cando o 
guión empezaba a e armar, e xa 
tiña elexido que o poeta erian 
Girondo, Gelman e Benedetti, 
abria nunha pá ina dun libro e 
lia ... e asi até encontrar o textos 
definitivo . Pero quizá o mái in
tere ante exa que Oliverio non 
"di o poema mái ben o ac
tua ', forman parte do parlamen
to do per onaxe non hai abun
dancia de vo:.-off -como ocorria 
con Últimas imágenes del naufra
gio ou no Hombre mirando al Su
de te-; si hai pen amentos. es
te entido é que eu digo que é a 
meno "lit rária' de toda a mi
ña p lfcula . 

empre di o que o eu pro
ecto arrancan de pro ecto 

de novela , cambiou de énero 
literário? 

i, e por i o creo que é a mái 
arri ada. Non ten unha e trutura 
ortodoxa, non conta un contiño. O 
c ntiño é moi pequeniño e o re to 
é ri co de dirección. Fun con cien
te di ... N miña película ante
riore , moita falla quedaban co
berta pola poténcia do relato, por 
hi tória "fortes"; aquí o proble
ma poden quedar á vi ta porque 
hai pouco que contar ... Quero que 
a miñas película sexan como po
emas, en que unha palabra di para 
moitas imaxes. Tratei de traballar 
neste sentido: hai un personaxe que 
se mete literalmente dentro dunha 
muller, ou que se saca o corazón e 
baila un bolero téndoo na man, ou 
que tira --explicitamente- ás mu
lleres despois de facer o amor ... 

No seo cine fóronse modificando 
as eleicións literarias: en A con
quista do paraíso puñas a Con
r,ad, en Hombre ... a Bioy, en 
Ultimas imágenes... a Arlt e 
aqui a Girondo, Gelman e Bene
detti. Ten algunha idea verbo 
destas variacións, tan evidente
mente cara o rioplatense? 

Asi parece, non? É curioso, por
que diria que é máis universal que 

as outras e sen embargo a máis 
rioplatense. Hai unha melancolia 
que ten a ver con Buenos Aires, 
con Montevideo ... Non sei, quizá 
a clave estexa no tipo de histórias 
e no xeito en que están contadas. 

Nunha reportaxe comentaba 
que Ana, a prostituta que fai 
Sandra Ballesteros, "rebelába
se". Como é iso? 

É a primeira vez que me pasa e 
obretodo cunha muller. Indepen

dizábase ... eu quería que fose para 
un lado e ia para o outro ... Desde 
a conceición do personaxe: "Aqui 
di que non, non di si' . Empezouse 
a abrir, eguin o percorrido e des
pois dinme conta de que era o per-
onaxe feminino máis indepen

dente e forte que tiña e crito até 
agora. É moi polémico, as mulle
re que viron o material di cuten 
moito obre ela verbo de e é un
ha cobarde ou unha núna indepen
dente que non preci a que a ua 
realización pa e por un home. 

Surreali mo 

Utiliza nome con moita carga 
referencial. 

Non o fago para que as ideas este
xan "máis claras", son homenaxes. 
Divírteme. Por exemplo o caso de 
"Do orilla "-ademais de que é 
un fermo í imo nome para un ho
tel- é un pouco o meu cine. Duas 
beiras, ou dous andéns, ou duas 
marxes dun río, ou dous lados da 
realidade ... Pero, en xeral, póñoos 
como homen~xes, como poria a 
Aristarain en Ultimas ... Ou aquí en 

'Que maravilla 
para un 
surrealista dispar 
das trucas de 
Terminator 2' 

:t.-..,.# 

que hai un a Buñuel, en que o per
sonaxe ten unha relación sexual 
cunha cega e que, ao facer o amor, 
ponse el os anteollos negros ... En 
El lado .. . hai varias cenas nesta li
ña, e ten a ver con que sexa a pelí
cula máis surrealista que fixen. Xa 
sexa na história ou no xeito de con
tala. Sinto que me vou acercando 
cada vez máis a esa estética, e o 
descobrimento que fixen das posi
bilidades das novas trucas electró
nicas e computadas creo que pode 
contribuir ... Cando vin Terminator 
2 pensei: "Sácalle os 100 millóns 
de dólares e o tipo de función de 
'grande espectáculo' con que está 
usada". Perguntábame, que teria 
feíto un surrealista con esas ferra
mentas?, que faria se tivese a posi
bilidade de transformar ao perso
naxe nun de duas caras ou que se 
derretese e falase desde un plató? 

Últimas imágenes ... propuña a 
história dunha família que resis
tía e tamén o tema da "pequena 
salvación". Hai continuidade 
dese tema en O lado escuro ... ? 

O lado escuro ... é, moito antes da 
posibilidade dunha família, o pro
blema de se comprometer afecti
vamente ... A idea de família está 
lonxe. Máis ben está a idea de pa
rella, da semente de família ... O 
da "salvación"? Non está explici
tado asi, como en Últimas ... Pero 
o _poeta Oliverio remata dicendo: 
"E mellor estar ferido que durmi
do como até agora". A "salva
ción" nesta ven co amor. Daí ta
mén que O lado ... inclu!t tantos 
boleros, tanto de Chico Novarro 
como de Alternar Dutra ou Serra 
Lima con Los Panchos. 

Nas suas obras, máis que bote
llas ao mar hai botellas ao río. E 
é curioso porque o rio non é un
ha instáncia de representación 
usual do cine arxentino ... 

Si, aparece moito. Non teño idea 
de por que ... Ocórreseme que é a 
mesma idea das fronteiras e as ri
beiras. É certa esa xeralización do 
cine arxentino, que está pechado 
nesta cidade e, ao mesmo tempo, 
mostrándoa pouco. Sendo un cine 
moi urbano, metropolitano, Bue
nos Aires non aparece como a No-

va York de Woody Allen, por 
exemplo. Neste sentido, é un cine 
moi mesquiño ... 

Un dos signos máis notórios do 
cine que fai é a sua literarieda
de. Tal característica non pare
ce estar moi de acordo co natu
ralismo que impera nas pelícu
las nacionais. 

Creo que o naturalismo empobre
ceunos notabelmente. Aquí poderla 
contestar con iso que Hitchcock de
finia como o "cine fregadeiro-fre
gadeiro", cando explicaba que unha 
señora pasa odia lavando, fregando 
e pranchando; chega o marido, dille 
que se arregre para levala ao cine, 
van, apáganse as luces e, que ven?: 
unha muller l~vando, fregando e 
pranchando. Ultimas imágenes .. . 
quizá participa un pouco diso, que 
creo que é un arrasto dos 60, do 
compromiso político, todo ese gui
so que nos intoxicou ... O cine ar
xentino, e a arte que en xeral se 
produce aquí, peca dun desprestíxio 
da palabra, e asi nos vai . Con, por 
exemplo, un teatro que non produ
ciu nada demasiado transcendente 
nos últimos vinte anos, cunha cada 
vez máis marcada tendéncia á "ac
ción". E cando un se atopa cun 
Tennessee Williams dase canta da 
beleza da palabra. É que hai un ca
nal de comunicación desprestixia
do. Dinche: "Non, non digas nada 
importante, hai que clicer boludeces 
porque se non é literário". E é exac
tamente ao contrário. 

É frecuente que fale da comuni
cación co público. En que medi
da esta cuestión non é un condi
cionamento da sua estética cine
matográfica? 

É un conflito para min. Sigo par
tindo da que a min me interesa, pe
ro despois teño necesidade de que 
sexa vista pola maior cantidade de 
espectadores. Alguén pode dicer
me: "Ti estás louco! Queres chegar 
á xente e fas unha película con po
emas?". Si, ese é o meu desafio. 

O perigo de pensar neses termos 
de público pode derivar en dous 
problemas. O facer unha "pre
view" (exibición anticipada) para 
probar que lles gosta ou non aos 
espectadores, ao estilo norte
americano; ou dicer, aqui poño 
un nu, aquí insultos carreteiros, 
ou un primeiro plano duo cabu
xo, que son as "solucións" habi
tuais que atopa o cine arxentino ... 

Non, asi é como non funciona. 
Non funciona en termos de efecti
vidade, non digo que non acorra 
iso .. . A min isto éntrame dun xeito 
moi delicado e tramposo. Ti pe
nas: eu esto pódoo contar de moi
tas maneiras, pero fundamental
mente de duas maneiras. Se o con
to dunha maneira vai ser máis her
mético, se o conto doutra, estou 
facendo un esforzo para que os 
demais me entendan. A min pa
soume cando escrebin algunhas 
cenas de O lado escuro ... 

Pode darme un exemplo especí
fico? 

Houbo moitos ... No final, por 
exemplo, eu podía fundir a negro 
e pór Bach ou Mozart, que usei en 
toda a película. Ese teria sido un 
final, digamos, máis "prestixioso" 
para o filme. En cámbio, elexin 
pór un bolero, que dalgun xeito 
contaba máis sobre o personaxe 
feminino, cunha série de imaxes 
de lugares onde os protagonistas 
estiveron e agora están vacios. 
Non cambiou o sentido da pelícu
la, pero é unha eleición que busca 
unha maior comunicación.• 

EL PORTERO 
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CONEZA 
TODAS 
AS PRAIAS DE 
PONTEVEDRA 

Onde están situadas 

• Como se chega 

• Lonxitude 

• Entorno 

• Camping máis cercano 

• Núcleo de poboación máis 
próximo 

• Servicios 

Clasificada por Concellos, 
dende Tui a Vilagarcía 

• Un mapa de cada Concello 
para situa-las praias e para 

ver as vías de acceso 

• Unha foto a cor de cada 
praia coa súa 

correspondente descrición 

TODO CANTO QUEIRA 
SABER DE CADA PRAIA 

GLÍA 
das 

PRAIAS de PONTEYEDRA 

EDICIÓN$ DO CUMIO S.A. 
Travesía de Vigo, 156 - 12 D 

Telf. (986) 25 07 67 
VIGO 

cu mio 

Distribúe: 
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 

Ramalleira (Cruce de Bértola) 
T elefóno (986) 70 93 40 

36140 VILABOA (Pontevedra) 

1 
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Festivais musicais 
nas noites de Agosto 

Zas e Pardiñas, unidos polo folk 

• ÓSCAR LOSADA 

A festa da Carballeira de Zas che
ga á sua décima edición este Sá
bado. Neste ano a novidade máis 
salientábel é a presenza dun grupo 
de rock por primeira vez para fe
char a festa. Os eleitos foron Ko
ros i Danzas de Vilagarcia. Antes 
desa intervención, dous grupos 
galegos e un portugués porán a 
música na carballeira de irregular 
chan mais onde se pode bailar se 
se precisa. 

Romaneas traerá os ritmos tradi
cionais e populares de Portugal 
que tamén se escoitarán o Venres 
na Coruña. 

Os Na Lúa tocarán pezas dos seus 
álbumes, supoñemos que con es
pecial atención ao último, "Con
tradanzas", sen esquecer algunha 
canción nova. Os do Porriño son 
un dos grupos do país que máis 
actuan con interpretación moderna 
de pezas baseadas na tradición. A 
banda adoita a ter un directo con 
oficio e de seguro animará á con
corrénCia. 

Compoñentes de Na lúa. 

Fía na Roca veñen de editar hai 
uns meses a sua "opera prima". 
Un disco moi interesante dun con
xunto con ideas, bons músicos e 
degaros de chegar a facer algo im
portante. É especialmente gratifi
cante a presenza na formación de 
Xosé Ramón Vázquez nos tecla
dos, un músico que desde a desa
parición de Xorima estaba perdido 
para a música galega e afortuna
damente resgatado, xa que o seu 
gosto exquisito quedaba ben pa
tente no disco dos Xorima, onde 
os teclados eran básicos no son do 
grupo e agora ratifícao no álbum 
Fía na Roca. É esta unha banda 
que ten que pulir alguns defectos 
no directo a base de actuacións e 
tamén unha das propostas máis 
frescas no folk galega. O festival 
de Zas princípia ás 9 da noite. 

Cita en Guitiriz 

Pardiñas é o festival folk máis an
tigo da Galiza e nesta edición 
cumpre a decimocuarta tirada. O 
Domingo a festa enceta co grupo 
de gaitas Os Rosales, un dos máis 
prestixiosos do país. Coa direc
ción de Xosé Romero e xunto á 
sua dona e dous fillos máis, un 
par de colaboradores percorren os 

ritmos característicos do noso 
folclore sen esquecer os temas 
cantados. 

Na Lúa recuncan este fin de sema
na e tras tocar en Zas farán en 
Pardiñas unha actuación semellan
te ainda que seria de agradecer pa
ra os que vaian aos dous festivais 
--que si que os hai- alguns reto
ques no repertório. 

O trio inglés The Singing Loins é 
absolutamente descoñecido e ve
ñen recomendados polo cantante 
de Inmaculate Fools, Kevin We
atrhill. Entre a sua instrumenta
ción achamos: harmónica, percu
sión, guitarra, acordeón, banxo e 
mandolina. A voz, disque podero
sa, de Chris Broderick dá unha 
grande forza ao conxunto da inter
pretación. Teñen dous discos edi
tados "Songs for the Organ" e 
"Steak and Gravy" (unha recollei
ta de cancións folk irlandesas). A 
finais do verán sairá á rua o tercei
ro que se chamará "At the Brid
ge". Que si é coñecido e recoñeci
do como un dos mellores acordeo
nistas do mundo é o basco Kepa 

Junquera, que xunto 
ao seu grupo partici
par ano festival. A tri
kitixa (acordeón dia
tónico basco) non ten 
segredos para este bil
baíno de 28 anos que 
comezou a estudar e 
torear o instrumento 
aos 11. No 88 inter
vén no L.P. "Infemu
ro Auspoa" coa for
mación "Kepa, Zaba
leta eta Mutxiko". No 
90 sai "Triki Up" de 
"Kepa, Zabaleta eta 
Imanol'' e un ano 
máis tarde publícase 
"Trikitixa Zoom". Es
te ano editou o traba-
11 o "Trans Europa 
Diantonique" contan
do coa colaboración 
de dous acordeonistas 
como J ohn Kirpatrick 

e Ricardo Tessi, cos que fai xiras 
por Europa compaxinándoas coas 
actuacións. 

Ten a pique de se publicar outro 
álbum, onde conta coa voz do 
mediocre cantante Gari (ex Hert
xainak) e do cal tivemos un des
graciado anticipo no pasado festi
val de Lugo. As pezas ali canta
das non están nen moito menos á 
altura dun Kepa Junquera anova
dor dentro do panorama.fo/k e que 
ten composicións dun alto nível 
musical. O acordeonista aporta 
melodías que engaiolan aos afei
zoados, cunha interpretación pro
dix iosa, un toque de frescura e 
unha mistura perfeita dos instru
mentos e ritmos tradicionais cos 
modernos. Anteriormente máis 
achegado ás influéncias jazzísti
cas, agora quixo sentir a presenza 
dunha voz do rock radical basco 
que en princípio e agás novidade, 
non estará en Pardiñas. 

Este ano o Sábado tamén haberá 
festival coa participación do gru
po folclórico Donas e Galáns, os 
gaiteiros Aloia da Terra Cha e Xa
rín do Íncio e as bandas de rock A 
Promesa de Ferrol e Y ellow Pixo
liñas de Monforte. + 

G~~O 

Cun tema do grupo Na Lúa iniciou Júlio Pereira as suas recente 
actuacións na Galiza, país no que afirma ser mellar acollido que 
no seu próprio Portugal, onde disfroita dunha privilexiada 
situación de músico popular por dobre conceito; tanto pala orixe 
do seu repertório como pola repercusion dos seus discos. 

Afastado da tecnoloxia midi, Pe
reira súmase á austeridade instru
mental tan comun actualmente 
nos seus colegas, e ademais do 
seu inseparábel cavaquinho, 
acompáñase de dous indispensá
beis instrumentistas: Zé Moz Ca
rrapa na guitarra acústica e mais 
Minela que, ademáis de canar, to
ca o teclado. Carrapa, ao igual que 
o próprio Júlio foi durante un tem
po músico de rock, e Minela for
mou parte conxunturalmente da 
Brigada Víctor Jara. Ambos mú
sicos contribuen decisivamente no 
desenrolo duns concertos que, 

máis unha vez, amasaron a exqui
sitez da música popular cando é 
tratada cun mínimo de rigor e dig
nidade instrumental. 

Pola sua banda, Júlio Pereira tivo 
que experimentar a sofisticación 
sonora para acadar esta sinxeleza, 
desprovista de artilúxio tecnolóxi
co, que amosa ás claras o seu vir
tuosismo como instrumentista. Os 
seus máis teimosos detractores -
que, naturalmente, tamén os hai
recoñecen en Pereira o que é evi
dente: un bon executor do seu ins
trumento. 

No seu último disco, O meu Ban
dolim, volta cobrar protagonis
mo o seu instrumento habitual. 
A qué se debe esta volta á sua 
orixe musical, ás suas primeiras 
gravacións? 

Responde a un conxunto de facto
res. Talvez o principal sexa unha 
necesidade de recuperar unha so
noridade acústica. Na era da infor
mática era difícil ignorar o fascí
nio que eses próprios meios trans
mitiran; supuñan a posibilidade 
para moitos músicos de traballa-

(continua na páxina seguinte) 
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{ven da páxina anterior) 
ren na casa individualmente. Ac
tualmente moitos compositores 
que traballaron neses meios están 
a sentir a necesidade de retornar á 
sensibilidade acústica. 

Voltará a facer discos coma Sete 
Instrumentos ou Jane/as Verdes 
por exemplo? 

Non renúncio aos sintetizadores, 
e continuo a traballar con eles. 
Simplesmente utilízoos actual
mente coma instrumentos con
temporáneos, de novas sonorida
des, e non como facia anterior
mente, que era utilizado para fa
cer cópia de sons naturais. 

De rockeiro a folkie 

Como se explica o seu éxito en 
Portugal, no contexto duo mer
cado discográfico mediatizado 
por producións standard, nome
adamente de procedéncia aglo
saxona. Como se explica que un 
mú ico de raiz venda tanto co
ma vostede nese contexto? 

É moi complicado. Primeiramente, 
o meu di co non on grande 
éxito comerciai . Portugal é un 
paí moi pequeno, e acontece o 
me mo que noutros países euro
peu , onde o con umo de mú ica 
vai ligado a produción que non 
teñen a ver con contido étnicos 
do próprio paí . Por outra banda, 
o feito de er aprezada a miña mú-
ica no meu paí pa a pala exi -

téncia dunha e cola e unha meto
doloxia ligada á mú ica popular. O 
meu caso é froito dunha teima; eu 
non aprendin a tocar o cavaquinlto 
nunha e cola. No ano 1981 fixen 
un di co titulado preci amente Ca
vaquinlw, que tivo repercusión en 
grandes vendas, e serviu de estí
mulo nalgunhas escalas para ensi
nar a tocar o instrumento. 

Unha persoa imp rtante na sua 
vida artistica foi José Afonso. 
En que medida condicionou a 
sua carreira. Seguiría sendo un 
músico de rock, de non coñecer 
aoZeca? 

o no o pai tivo contacto , pri
meiro durante a xeira á que e 
ven de referir, despois con Na 
Lúa e mai con Uxia. Como lle 
vai cando ven por aqui? 

É curiosa e a relación, esa amizade 
entre a Galiza e Portugal. Aqui da
se un intere e maior por saber da 

'O rock ten 
moito poder de 
comunicación e 
hai que adaptalo 
á língua de cada 
país" 

música portuguesa que ao revés. 
Unha proba é que hai vários pro
gramas de rádio con indicativos co
llidos da miña música, aqui na Ga
liza. Teño comprobado esa recepti
vidade, non só nos meus concertos 
senón tamén con José Afonso. 

Que queda en Portugal daquel 
espírito unitário, criado a carón 
do ano setenta e catro entre mú
sicos e cantores. Talvez prevale
za o individualismo, cada un vai 
polo seu sítio? 

Cando falo do ano setenta e catro, 
máis que de unidade digo que se 
daba unha relación social, que fa
vorecia unha certa complicidade. 
Actualmente, pasados case vinte 
anos, a própria música dos com
positores de antes sofreu algunhas 
alteracións. Entre os compositores 
de música popular, digamos que 
cada quen se ubica no seu espazo. 

Era habitual ver o nome de dis
tintos cantores e músicos cola
borando entre si, nun mesmo 
disco de determinado artista. 

Actualmente está xurdindo unha 
nova xeración de músicos, que su
poño estannos axudando aos de 
xeracións anteriore . 

Algunha vez tivo a tentación de 
voltar ao rock? 

Digamos que o rock é talvez o xé
nero musical do que eu gasto me
nos. Prefiro a chamada música 
contemporánea nas suas variadísi
mas correntes, a música clásica, o 
ja::z ... , orabén , ultimamente veu 
conmigo o rock pero dunha manei
ra diferente; persoalmente, sinto 
unha necesidade de comunicación, 
e o rock é un dos xéneros musicais 
máis comunicativos que hai. 

Parécelle doado facer rock fóra 
dos padróns fonéticos da língua 
inglesa? 

Para min ainda resulta estraño ou
vir rock noutra língua que non se
xa a inglesa. Talvez sexa debido a 
que pa ei a miña mocidade afeito 
a ouvir e cantalo ao onde a foné
tica. Hai que comprender que ca
da paí ten nece idade de utilizar 
e e poder de comunicación na sua 
própria língua. 

e mpr ter en e nta 
a n a x ra i "'n 

Vo tede gravou nunha casa dis
cográfica que xa non existe, e 
agora faino nunha multinacio
nal. É a única saída en Portugal 
para músicos que teñen unha 
considerábel repercusión coa 
sua arte? 

Eu estiven nunha pequena editora 
que desapareceu. O ano pasado 
fixera un e pectáculo en Li boa, 
no Fe tival Folk-Tejo, e fun con
vidado por unha casa discográfi
ca, nun momento no que estaba 
sen nengunha onde gravar. En 
Portugal as editoras discográficas 
supoñen un mundo moi comple
xo, e pasa por unha realidade 
fundamental; o noso é un país 
moi pequeno, co engadido de to
car unha música que non respon
de ao padrón da música de consu
mo. Hai evidentemente editoras 
pequenas, mais é difícil dicer 
neste contexto calé o camiño que 
a indústria discográfica debe se
guir para gañar este comérico de 
discos no país. 

E do público que pensa; está li
mitado, circunscrito a eses pa
dróns musicais concretos, e po
rén resultaría difícil sairse daí, ou 
pensa que experimentando, arris-

'Nos últimos 
anos decántome 
máis pola 
estética que pola 
técnica" 

cando na procura de novos sons, 
pode atopar novos afeizoados? 

Penso que compre ter en conta ás 
novas xeracións, porque apesar de 
manteren todas as xeracións os 
mesmos tics ideolóxicos, a verda
de é que os máis novos perceben 
denantes certas formas musicais 
que non están instituídas. En Por
tugal comeza a asistir moita malta 
nova aos meus concertos; coido 
que é un dado positivo cara unha 
perspectiva optimista. O próprio 
artista debería ser consciente da 
asunción do problema, cara unha 
oferta a unha sociedade tan com
plexa coma esta. 

Gostaria que falase do seu caris
mático instrumento. Que dose 
lle imprime vostede de inspira
ción + transpiración cando toca. 
Que lle preocupa máis, a moti
vación, algo que comunicar, ou 
a técnica? 

Son duas funcións distintas, que 
requiren certamente estado de es
pírito e disciplina, asi como a pró
pria formación de cada quen. Hai 
outra cuestión importante, que nós 
chamamos xeito, algo que ten a 
ver cun don. No meu caso, procu
ro unha facilidade para deixanne 
engaiolar por un instrumento de 
cordas. Talvez me decante nos úl
timos anos máis pola estética que 
pola técnica. 

Dicia que gosta máis de tocar en 
estúdio do que en directo. Un 

músico, a concerto diário, non 
corre o risco de converterse nun 
autómata, nun intérprete pro
gramado que toca por inércia? 

A música ten unha cousa espe
cial, é un momento sempre único. 
Podes traballar durante moito 
tempo para facer unha obra musi
cal; xa gastaches un tempo da tua 
vida neste cometido, pero cando 
vas executar estás vivendo un 
momento único, polo espazo no 
que estás, pola xente que te ro
dea ... son circunstáncias únicas 
as que te acompañan, que mesmo 
alteran o teu próprio instrumento 
e a tua própria sensibilidade. O 
espectáculo que vivin recente
mente en Santiago foi impresio
nante por unha série de condi
cións; a própria praza -do Tou
ral-, lindísima; o público, a can
tidade de caras que pasaron <lian
te tua, a atención que mostra
ban ... todo iso faite sentir máis 
respeito polo instrumento. 

Como adoita ser recebido voste
de na Galiza? 

É incríbel. Galegos e portugueses 
somos evidentemente moi pareci
dos, mais na miña opinión na Gali
za son menos agresivos que en Por
tugal; nótase esa diferéncia mesmo 
na comun rexión do Minho. + 

'O conceito de 
universalidade 
manif éstase 
sendo cómplices 
entre nós, 
ouvindo cousas 
diferentes" 
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O trinque 

Cinema 
O lado escuro do corazón. Filme 
arxentino. Bon exemplo da 
capacidade inventiva e técnica do 

cinema do Sul (ver páx. 23). 

Stalingrado. A apocalipse <leste século 
retratada nunha fita alemá, 
senón perf eita, si necesária. 

Convocatórias 

VII Prémio de 
Xornalismo sobre 
Drogodependéncias 
A Conselleria de Sanidade convoca a 
sétima edición dos Prémios Xunta de 
Galicia de Xornalismo sobre Drogode
pendéncias nas modalidades de prensa 
escrita, rádio e televisión. O tema ha 
estar vencellado coa problemática do 
comsumo de drogas e drogodependén
cias, onde teñen preferéncia os traba
llos referidos á Galiza. Poden optar ao 
prémio todos os profesionais dos 
meios de comunicación do Estado es
pañol (prensa, rádio ou televisión), con 
orixinais escritos en galego ou castella
no. Terán que ser publicados ou emiti
dos entre o 15 de Outubro de 1992 e o 
16 de Outubro de 1993; a data límite 
de entrega é o 31 de Outubro de 1993. 
A entrega faise nun sobre pechado no 
rexisto da Conselleria de Sanidade co 
seguinte enderezo: Premios Xunta de 
Galicia de Xomalismo sobre Drogode
pendéncias. Conselleria de Sanidade, 
Plan Autonómico sobre Drogodepen
déncias, edif. administrativo de San 
Caetano, bloque 2-2º. Santiago de 
Compostela. No exterior do sobre figu
rará un lema ou seudónimo, e no inte
rior, ademais do traballo, haberá outro 
sobre co lema no que se gardarán os 
dados do autor ou autores asi como o 
meio no que foi publicado ou emitido. 
No caso da prensa escrita, remitiranse 
tres orixinais da revista ou xomal com
pletos. No caso de rádio tres fitas, coa 
correspondente certificación do direc
tor da emisora da data e hora de emi
sión. No caso da televisión tres cópias 
en VHS, tamén certificadas polo direc
tor da emisora. A Conselleria establece 
3 prémios para calquer das modadali
dades: 19 prémio de 400.000 pta; 29 de 
300.00 pta., e 3º de 200.000 pta. 

Prémio 
Alexandre Bóveda 
A Asociación de Amigos da Cultura 
de Pontevedra convoca o Concurso 
Alexandre Bóveda de Economía e So
c:ioloxia co fin de promover o estudo e 
a investigación nestos campos. Poden 
optar ao prémio todos os que o desexen 
coas monografias por triplicado en fó
lios tamaño holandesa e mecanografa
dos a dobre espazo. A extensión non 
pode ser inferior aos 70 fólios. Os ori
xinais teñen que ir sen asinar e baixo 
lema. Este debe figurar nun sobre pe
chado onde virán os dados persoais do 
autor ou autores. Esta edición establece 
un prémio de 50.000 pta. e duas men
cións honoríficas; asi como o compro
miso de publicar os traballos nunha 
editorial galega. O prazo de apresenta
ción remata o 15 de Agosto. Enderezo 
da Asociación: R/Oliva 23, 3º. Aparta-

do de Correos 363. Pontevedra. 

Verán 93 ven e verás 
A Casa da Xuventude de Perillo or
ganiza para o mes de Agosto diversas 
actividades para os novos baixo o lema 
Verán 93 ven e verás. Entre elas com
pre destacar o Acampamento Coñ.ecer 
Oleiros, os dias 19, 20 e 21 de Agosto 
en Dexo para rapaces de 11 a 14 anos, 
no que se tenta de dar a coñecer os es
pácios naturais e lugares de interés his
tórico da zona, mediante excursións e 
xogos cooperativos. Tamén no progra
ma da Casa da Xuventude, tres mini
campamentos chamados Ecoludicoilo
xicos, de un dia de duración para cati
vos de 3 a 6 anos. O dia 16 nas torres 
de Sta. Cruz; o 23 no Parque da Lagoa 
de Mera e o 30 no parque do Seixal en 
Nós. Completan a oferta deste ano di
ferentes obradoiros a desenrolar na 
própria Casa da Xuventude: Obradoiro 
de papel reciclado e confección dun li
bro; de teares artesans; de banda dese
ñada; da lus máxica; de iniciación á fo
tografia e de artesania en coiro. Para 
máis información e realizar a inscri
ción dirixirse a: Casa da Xuventude. 
Rua Darwin 1. Perilllo. Oleiros. Telé
fono: (981) 63 65 98 e 63 57 69. Horá
rio: de 1 O a 14 e de 17 a 20 h. 

XVII Jornadas do Ensino 
da Galiza e Portugal 
Aberto o prazo de matrícula para a Es
cola Ibérica de Verao XVII Jornadas 
do Ensino da Caliza e Portugal, a ce
lebrar no Colexio Padre Feijó de Ou
rense, do 25 ao 31 de Agosto . Organi
zaca á Associa~ao Pedagógica Jorna
das do Ensino Galiza-Portugal, con 
axudas do Ministério de Educación, da 
Conselleria de Educación e Cultura, da 
Deputación de Ourense e do Concello 
de Ourense. Nesta edición estarán pro
fesores de Euzkadi, Navarra, Murcia, 
Alacant, Portugal, Catalunya e Galiza 
para impartir un dos programas máis 
interesantes e completos dos últimos 
anos. Terán cabida todas as áreas e ni
veis do ensino: a pre-primária, a pri
mária, a secundária, a educación espe
cial, artística, física e musical, as cien
cias e as sociais, os deseños curricula
res e os roteiros didácticos, asi como 

Festas 

e romarias 
Nesta semana compre destacar: O 
dia 8, festas en Riveira. O dia 1 O, 
festas en Foz (Lugo), Festa da 
Peregrina en Pontevedra; e Festa 
do Polbo no Carballiño. • 

as reformas educativas. Outras áreas a 
tratar serán a prensa na escala, a astro
nomía, a educación vial, a integración 
de deficientes nas aulas nonnais , a in
formática, etc; contrastadas con expe
riencias educativas de Euzkadi e Cata
lunya. Ademais de cursos de matemá
tica lúdica, literatura e educación in 
fantil, impartidos por profesoras vidas 
de Viana e Esposende, o programa 
complétase con cinema pedagóxico, 
exposicións fotográficas, debates e ex
cursións culturais pola Galiza . Máis 
información no (988) 24 81 41. 

IV Certame Literário 
Carvalho Calero 
O Concello do Ferro!, convoca o IV 
Certame Literário-Lingiiístico Ricardo 
Carvalho Calero con liberdade normati
va, que se divide en dous prémios, un 
de investigación literária ou lingüística e 
outro de criación literária. Envio dos 
traballos, inéditos e por duplicado, bai
xo plica e sen remite identificador ao 
Negociado de Cultura do Concello do 
Ferro[, antes do 15 de Xaneiro de 
1994. Ao concurso de criación literária 
(narración curta), pódese concorrer cun 
conto ou un conxunto de cantos que 
non sobrapasen na sua totalidade os cen 
fólios, mentres que para o concurso de 
investigación estabelécese a extensión 
mínima de 50 fólios. A dotación econó
mica do prémio ascende a 500.000 pta 
para cada modalidade. O Concello com
prométese a sacar a primeira edición. 

Certame Literário 
Camiño Portugues 
do Pedrón de Ouro 
A Fundación do Patronato do Pedrón 
de Guro, co patrocinio da Conselleria 
de Relacións Institucionais, convoca o 
Certame Literário "Camiño Portu
gués" do Pedrón de Ouro. Poderán to
mar parte todos os autores de calquer 
nacionalidade sempre que as obras es
tean escritas en galega ou portugués. 
Os traballos versarán sobre un tema 
Xacobeo, terán unha extensión mínima 
de 5 follas e máxima de 25, mecano
grafadas a dobre espácio e por unha só 
cara. As obras poderán ser de calquer 
xénero literário. Envio de orixinais por 
cadriplicado e sen remite identificador 
ao: Patronato do Pedrón de Ouro. 
Apartado 1.046. 15.780 Santiago. Pré
mio Camiño Portugués. Para a identi
ficación dos autores cada obra levará 
un lema, ademais do título, que figura
rá no exterior dun sobre pechado que 
conteña os dados do autor e o currícu
lo. Estabelécese un primeiro prémio de 
250.000 pta. e seis segundos prémios 
de 50.000 pta. O prazo de presentación 
remata o 31 de Agosto deste ano.• 

Anúncios de balde 

A história viva da Fonsagrada en ví
deos, camisetas e chaveiros. Contra re
embolso no enderezo Marqués do Re
dil 15. 27.100 A Fonsagrada. Lugo. E 
no teléfono (982) 34 02 52, de 11 a 2 
(na mañá). 

Cámbio selos e cupóns da ONCE. 
Apartado 224. 32.080 Ourense. 

Preservativos de balde e troco de si
ringas usadas por outras novas .sen 
nengún tipo de requi ito, no local do 
Comité Cidadán Galego Anti-Sida 
(Fonte de San migue! 2-baixo. 15.704 
Santiago); de 10 a 13 e de 17,30 a 
20,30 h. 

Busco directos en video non comer
ciais dos seguintes grupos: Fuxan os 
ventas, Os Resentidos, Os Diplomáti
cos, Siniestro Total... asi coma doutros 
grupos que canten en galega. Antom. 
Apdo 53. 27.850 Viveiro. 

Cartafol de poemas, Oito e medio, 
que publica texto de oito poetas gale
gas. Pedimentos a Edicións do Dra
gón. Calzada Canne de Abaixo 1 O, 2!! 
C. 15.705 Compo tela. Ou no telefone 
(981)76 23 31. 

Aportacións económicas para a cam
paña de recollida de Vitamina B para 
Cuba: oficina principal de Caixavigo 
en Compostela 04 .155.001 .267-6 . 
Asociación de Amizade Galega-Cuba
na "Francisco Villamil". 

Recollida de material escolar e pape
leria, medicamentos (especialmente 
vitamina B) e venda de diverso mate
rial de solidariedade. Na Asociación 
de Amizade Galega-Cubana "Franci -
co Villamil", ruado Villar 29-1 º B, 
Compostela, ou Policarpo Sanz 22, 2º, 
oficina 1 O, Vigo. 

Oferécese director de bandas de mú
sica populares. Evéncio Baños. Xan 
XXIIl, 13-7º Dereita (Ourense). (988) 
21 05 85. 

Particular vende piso en construción , 
praza de garaxe e trasteiro. É de protec
ción oficial. Zona de San Roque en Vi
go. 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 an
tes. (986) 22 49 33. 

Búscase vivenda económica para alugar 
nos arredores de Vigo. (986) 43 94 44. 

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 

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

Interesaria intercambiar películas 
en galego por película en catalán e 
castellano. Perguntar por Miguel Tos
tón no (972) 20 38 34, de 8 a 3. 

O Grupo Ecoloxista O Brote, vende 
árbores de espécies autóctonas a parti
culare e a ociación . Teléfono (988) 
23 06 63, de 2 a 4. 

Véndese, alúgase ou traspásase A 
Baiuca; en Canga . (986) 30 02 62, 
perguntar por Rubem . 

Maquetación gráfica por ordenador 
Macintosh. Bú ca e traballo, xornada 
completa ou por hora . Experiéncia no 
sector. Acéptase calquer outro tipo de 
traballo. Telf. 30 30 88. 

Oferécese presentador a a ocia
cións, discotecas, pubs, etc. Para es
pectáculo de todo tipo, de file , ac
tuación , etc. Con experiéncia. FF. 
(986) 29 30 48. 

Oferécese traductora e intérprete de 
alemán. Teléfono (981) 52 30 23. 

Autocaravana pequena, 3 praza , 
ITV, bon estado. 700.000 negociabei . 
(98 1) 22 33 78 a partir da 20 h. 

Véndese finca de 2.000 m 2 apro i
madamente, no centro do Calvário. 
Alta den idad . Oportunidade. Telé
fono (986) 25 05 25 e 49 13 O 1: per
guntar por Mercede e Xullo re pecti
vamente. 

Alúgase ou vénde e piso amoblado, 
moi grande e en boa zona (Avda. Sa
mil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37. 

Desexo receber pegatina , folleto ou 
páxinas informati as de tema ecolo
xistas, político ou musicai . Enviar a: 
Manoel Bello Salvado. Ruada Igrexa 9. 
15.685 Xanceda. Me ia A Coruña. 

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentante na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LP editados. Enderezo: 
Manoel. R/ San Vicente 43, 4º l. 
15.007 A Coruña. 

Teléfono Verde. Servício de infonna
ción instantánea e gratuita obre meio 
ambiente, medicina alternativa , ali
mentación natural , produto ecolóxi
cos, turismo alternativo: e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. 

O grupo ZAUM e tá a realizar o ve
llo proxecto da Bibliografia da Con
tracultura. Contamo con medio mi
lleiro de exemplare de publicación 
marxinais comentada e anali ada . 
Solicitamo no mandedes un listado 
de direccións para poñemo en contac
to . Temo a intención de abranguer 
outros campos: maquetas mu icai , co
lectivo , okupación , etc. ZAUM, 
Apartado 2.228. 18080 Granada. 

Búscamos casa de pedra para re -
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase o 3 millón de pta. 
Digna Herma Vilas, R/ Menéndez Pi
da! Nº 1 8- 6° - 15007 A Coruña.• 



Música 

Integral 9 Sinfonias 
de Beethoven 
A Orquestra Sinfónica de Gali
cia, baixo a dirección de Víctor 
Pablo Pérez, pecha o Integral 9 
Sinfonias de Beethoven coa 9ª 
Sinfonia, o Venres 6, ás 22,30 h., 
no Parque de Castrelos de Vigo. 
O prezo da entrada do concerto é 
de 2.500 pta. 

Ballet da Opera Estatal 
de Munich 
Venres 6 e Sábado 7, ás 10 da 
noite, no Auditório de Galicia. No 
programa obra de Georges Bizet, 
Astor Piazzolla, Igor Stravinsky e 
Ludwig van Beethoven. 

Rock andjuana 
En concerto o dia 7, ás 11 da noi
te, na Praza Maior do Carballiño. 

P rt ña Jazz Band 
Venres 6, á 12,30 da naire, na 

Teatro 

Praza do Toral de Santiago. Entra
da libre. 

VII Dia Coral de Galicia 
Sábado 7 de Agosto, ás 11 da noi
te, no parque de Castrelos. Prezo 
con cadeíra: 500 pta. 

A Quenlla 
Folk, o Mércores 1 1, ás 23 h, no 
claustro barroco de Celanova. 

Na Lúa 
Concerto para o Mércores 11, ás 
1 O da noite na Praza de Castelao 
de Rianxo. 

Leixaprén 
Música folk da man do grupo lei
xaprén, Venres 6, ás 10 da noíte 
na Praza do Concello de Vilanova 
de Arousa. 

Meta 
O Sábado 7, ás 12,30 da noite, na 
Praza do Toral, o ciclo Raíces mu-

"Pantagruel" da compañia Teatro de Ningures. 

Rio Bra o te, no Auditório Xardin do Señal 
Chévere Teatro repre enta a ua de Gangas; dia 8, ás 10 da noite, 
comédia Rio Bravo, o 8 de Ago _ no Colexio Público de Viana do 
to, á 22 h .. na Praza do Concello Bolo· e dia 13, á 20,30 h. , no 
de Boira. S.C.R. San Xoán de Mugardo . 

Mol qu 
Ollomol Teatro ubmarino, no 
C ino Pr gre o de Franza de Mu
gardo , dia , á 2 h. 

Picni 
Churuleta Teatro coa obra Pic
nic. Dia 7 da Ago to, ás 11 da noi-

C ine 

Cinema 
dunha noite de verán 
A Fundación municipal de Cul
tura do Concello de Oleiros, titu
la a programación de Cine ao Ar 
Libre deste ano Cinema dunha noi
te de verán. As proxeccións lévan
se a cabo en todas as paJTóquias do 
Município, a partir das 22,30 h. 
Para o 6 de Agosto pódese ver o O 
derradeiro mohicano en !ñas, que 
tamén pasa por Lorbé o Sábado 7. 

Xociviga 
O programa Xociviga, comprende 
a proxección das seguintes pelícu-

Mi tério Cómico 
Por Teatro do Morcego, o 7 de 
Ago to en Ribeira; e o 9 na Casa 
da Cultura de Sarria. 

la a B ta 
Teatro achirulo, interpreta un
ha adaptación para títere do canto 
Le Prince de Beaumont, o dia 9. 
n"A Rua. 

N it d v rán 
nha adaptación para títere do 
Olio d1111ha noite de verán de 

Shak peare, po ta en cena polo 
Teatro Cachirulo. Dia 1 O de 
Ago to, á 21 h, na Torre de 
Oe te (Catoira). 

D n Gaifero 
Os Monicreques de Kukas, re
pre entan Don Gai.feros, o día 6, 
á 9 da noite no Teatro Principal 
da E trada.+ 

las na Casa da Cultura, no Cine 
Alameda e no cinema paraiso d'O 
Carballiño. Xoves 5, en sesións 
que van das 16 ás 1 h., Amor a un
ha extraña, Un home de éxito, Os 
norteños, L'Stazione, Intimida
des nun cuarto de baño, A vida e 
nada máis, Sissí, o bico do Empe
rador, Eduardo 11 e A fronteira. 
O Venres 6 pasan: A fronteira, In
timidades nun cuarto de baño, 
Xogo de lágrimas, nos mesmos lo
cales, A débeda interna, A vida e 
nada máis, O Camiño das estre
las, Un dia de fúria , Un Abril en
cantado, Olivier, Olivier, Eduar
do 11 e L'Stazione.• 

axenda 

sicais europeas oferece a actua
ción dos Meta de Hungría. 

Manuela e Miguel 
Concerto folk, dia 7, ás 22 h., na 
Praza da Deputación de Triacaste
la. Voltan actuar o 14 de Agosto, 
ás 2 1 ,30 h, na Praza do Concello 
de Palas de Reí. 

Amancio Prada 
Recital previsto para o 7 da agos
to, ás 11 da noite no auditório de 
Monterroso. Tamén se pode es
coitar a Amancio Prada odia 14, 
ás 9 da noite, na Casa da Cultura 
de Arzua. 

A Quadrilha 
Actuación o Xoves dia 12 , ás 
12,30 da noite na Porta Faxeira de 
Santiago. 

Emilio Cao 
Actua odia 14, ás 11 da noite, na 
Praza do Convento de Melide. + 

Publicacións 

Revista Galega 
de Educación 
Nun marco de reformas educati
vas, coas novas propostas da 
LOXSE implantandose no Estado 
Español, o número 17 da Revista 
Galega de Educación, correspon
dente ao mes de Xullo, aborda ca
se monograficamente a dimensión 
internacional da educación. Nesta 
entrega realízase unha panorámica 
da educación internacional, pro
xectos, conceptos, expectativas, 
etc; asi como un achegamento ás 
principais realidades da UNESCO, 
do Consello de Europa, da OCDE 
e da CE. Nas páxinas de opinión 
analizase a política educativa gale
ga entre duas confrontacións elei
torais, con artigas de José Sánchez 
Arevalo, Miguel Cancio e José 
Antonio Caride. Noutras seccións: 
conclu ións do I Congreso Pé de 
Imaxe sobre a situación da imaxe 
no currícula; experiencias sobre a 
confección de debuxos animados, 
a actualidade educativa do último 
trime tre 93/94. Subscricións eco
rre pondéncia en Doutor Marañón 
12. baixo. 36.21 O Vigo. 

O F rmigueiro 
Sae o primeiro Formigueiro para 
cubrir unha egunda etapa das pu
blicación periodicas da Federa
ción de Asociacións Culturais. A 
revi ta reparte a ua 55 páxinas 
na ección adicada a Crónicas 
e pectacu lare , literatura, ensaio , 
teatro, bicho do país, banda de e
ñada, xacobeo, cursos, encontros, 
o movemento asociativo e a os 
programas e organización da Fede
ración; entre outros temas. O ende
rezo da Federación é: Rua Pardo 
Bazán, 25-2º. 15.005 A Coruña. 
Teléfono e fax: (981) 24 43 55.+ 
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Xosé Mª Godás na imprensa do seu pai Ramón, tamén fotógrafo, e de quen po
deremos ver unha mostra dos seus traballos no cine Alameda do Carballiño. 

A paisaxe galega 
A colección Caixavigo móstrase na 
Casa da Cultura de Vigo. 

Santiago camiño 
de Europa 
O mosteiro de San Martiño Pinário en 
Santiago acolle, até Setembro (todos os 
días, agás Luns, de 9,30 a 13,30 e de 17 
a 21 h.), unha escolma de de 184 pezas 
(códices, documentos, tallas, pinturas e 
outros obxectos relacionados coa pere
grinaxe) ordenadas en 10 salas temáti
cas, baixo o patrocínio da Xunta, Caja 
de Madrid e o Arcebispado de Santiago. 

Uxio Souto 
A monstra antolóxica de Uxio Souto 
(1905-1990), acompaña a exposición 
Novos VaJores no Edificio Sarmiento 
do Museo Provincial de Pontevedra. 

Mª Helena Vieira 
da Silva 
O Pazo Provincial de Pontevedra aco
lle a monstra Maria-Helena Vieira 
da Silva nas coleccións portuguesas. 

Suso de Marcos 
Escultura contemporánea na Galería 
Sargadelos de Ferrol. 

Pablo Serrano 
Monstra-homenaxe a Pablo Serrano 
no Kiosko Alfonso da Coruña. 

Fotografia 
Mostra colectiva na sala Affa do Fe
rro!, traballos de Oiga Vilasánchez, 
Jorge González e Ramón Capotillo. 

Juan Barjola 
Na salas municipais do Museo do Po
bo Galega (Santiago), monografía do 
pintor extremeño Juan 801jola. No 
me mo museo unha reprodución dos 
instrumentos do Pórtico da Glória na 
mostra Os sons do pórtico. 

Valentín Fernández 
O valenciano Vale11tín F emández, no 
Pub Modus Vii•endi de Santiago. 

María Teresa Vior 
Pintura na casa Charry de Oleiros. 

Artistas actuais 
no Camiño 
A mostra do Pazo de Vilamarin com-

Televisión 

LordJim 
Venres 6, ás 21 ,30 h., na TVG. 
EE.UU. 1964. Director: Richard 
Brooks. Intérpretes: Peter O'Too
le , James Masan , Curt Jurgens, 
Jack Hawkins, Akim Tamiroff e 
Eli Wallach. Lord Jim foi unha das 
grandes produccións cinematográ
ficas de 1965. Realizada un ano 

Actos 

Feiras do libro 
Até o 15 de agosto na Praza de 
Compostela de Vigo está aberta a 
Feira do Libro Vello. A conven
cional está na Coruña.• 

prende obra de artistas vencellados ao 
Camiño de Ourense a Santiago, Col
meiro, Laxeiro, Virxilio, Quessada, 
Buciños, Lareo, Acisclo e outros. 

India 
En fotografía por Femandez Díaz, na 
casa da Xuventude de Ourense. 

San Cibrán de Las 
O Museo Arqueolóxico de Ourense 
acolle unha mostra sobre o castro de 
San Cibrán de Las. 

Beatriz Bonome · 
Amosa as suas pinturas na Casa da 
Cultura de Xinzo de Límia. 

Braña 
Cerámicas no Café Real de Ourense. 

Xosé López Guntín 
Escolma de cadros de Xosé Lópe: 
Gurztín, na Roland Voyer do Barco. 

Arqueoloxia 
O Museo Provincial de Lugo presenta 
ao público as suas últimas adquisi 
cións arqueolóxicas. 

Emilio Rogríguez 
Fotos, na casa da Cultura de Quiroga. 

Manuel Vidal Torres 
Debuxos e óleos de Manuel Vidal na 
sá de Caixa Pontevedra. 

Juan Barjola 
Nas salas do Museo do Pobo Galega . 

Goya 
Gravados do pintor aragonés na recen
temente aberta Sá Goya do Museo de 
Belas Artes da Coruña. 

Casco histórico 
de Ourense 
Plans e documentación referente ao 
plano especial de reforma interior do 
casco histórico de Ourense no Liceo. 

Trazos e camiños 
Pódese ollar unha primeira parte de 
Tra:os e camiños, colectiva de artis
tas galegas no Museo Municipal de 
Ourense.+ 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

antes por Richard Brooks para a 
Columbia.. A adapatación da nove
la de Joseph Conrad, permitiulle a 
Brooks abordar o tema da segunda 
oportunidade. Jim é un marino de
gradado por un inesperado acto de 
cobardía, pero asume o risco dun 
perigoso transporte rio arriba, en 
plena xungla de Patusan , para aca
dar a sua reabilitación. 

A badia do odio 
Sábado 7, en Butaca Especial da 
TVG. Director: Louis Malle. Re
parto: Ed Harris, Amy Madigan, 
Ho Nguyen, Donald Moffat, Cynt
hia Carie, Martina Lasalle, Rudy 
Young e William Frankfather. + 
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Os labregos denúncian que se converteron nunha plaga 

Xabarins a ritmo de Ana Kiro 
nunha leira de millo 
•B. LAXE 

Hai anos non habia xabari ns 
na Galiza. En pouco tempo 
estendéronse por todo o país 
facendo múltiples estragos nas 
colleitas e nos prados. Os 
labregos demandan solucións 
e inventan os mecanismos 
máis diversos para arredalos 

das suas fincas. '· · · E u nacin nunha aldeiña peque
n a, entre Melide e Arzua; eu 
nacin en Castañeda ... " A voz 

saia do meio do millo. 

Cara/lo, dixo o Teté. Alguén perdeuse ao 
vir da festa e quer ir para Castañeda. 
País vaiche ao direito a tia, vai ho!. O Te
té tamén viña da festa de Frades e ia na 
sua motorina cara a casa. As voces que 
saian do meio do millo fixérano parar .... 
"Unha aldeiña moi fermosiña ... " Mecago
ental! se é a Ana Kiro a que se perdeu. 
Eh, onde andas ... ? 

Continuaba a canción e ninguén contesta
ba. lsto debe de ser causa da Santa Com
paña, dos Medos, das bruxas ou das Bra
sileiras que están a facer a sua misa ... Ou 
dos cubatas que tomei. Mellaré durmir 

Ao outro dia o Teté contou o que lle pa
sara a noite anterior. Os viciños ríanse 
de ganas. Pero el porfia que te porfia en 
que cantaba a Ana Kiro no m'eio do millo 
das Penelas: Que é certo, que non viña 
tan borracho ... " Até que o desmontaron 
da burra e lle dixeron que quen cantaba 
era a rádio do Xabier que lle puxera aos 
xabarins para que non lle comesen as 
espigas e lle pateasen toda a colleita. 

Xa o dicia eu. Era Ana Kiro pero na Rá
dio Galega con Xosé Luís Blanco. 

Unha plaga en vinte anos 

O Teté calou un anaco. Fitou para os vici
ños sentados no mazadoiro despois de ter 
traído as vacas porque xa abeiraban e diri
xíndose ao Xabier espetoulle: 

Pois sabes o que che digo, que xa podes 
ir xunguindo as vacas e ir por un carro de 
millo, cando eu arrinquei coa moto ouviu
se un rebúmbio no millo e, se non era a 
Ana Kiro, seguro que eran lago os xaba
rins. Nen caso. Nen puto caso á rádio. O 
Teté seré un pándigo. 

A conversa colleu o fio dos xabarins. Que 
é escusado sementar nada que o comen 
todo. Que non morden as espigas, senón 
que esmagan as canas do millo. Que to
zan todas as patacas e seguen o rego 
mellar que moitas xugadas ben amansa
das. Que un só é imposíbel que faga tanto 
estrago. "Se son toda unha camada; a fé
mia como unha vaca. Ten unhas pisadas 
que son máis grandes que as da burra do 
Teleluxo ... E non comen só no millo e nas 
patacas, tamén tozan nos prados. Deben 
ter por fuciño unha palmela de mellar acei
ro que a dos arados americanos ... " Dician 
os da conrobla da cima do lugar. 

Despois de relatar os estragos e os da
nos. De queixarse e afirmar que "a culpa é 
de quen é e todo o mundo o sabe". Co
mezou o repaso aos remédios para arre
dalos das nabeiras. Se o mellar era unha 
martabela, se un espantallo, se a rádio, se 
o pastor ... "Pois aos cans non lle teñen 
medo e se os vas esperar, como te ven
ten, que cheira teñen os condenados!, vas 
apañado, podes agardar até o ano que 
ven que non aparecen ... " Tamén talaron 
do gasóleo, do aceite queimado, discutin
do se o tufo os atraía e se viñan deitar, co-

mo dician os cazadores, se logo comian 
no m§Smo lugar ou se se marchaban para 
Gt:rtro lado. Ao final, chegaron ao acordo e 
decidiron en solución que "de nada vale 
escarreiralos dunha finca, pois van para a 
do viciño e, cando acaban coa do viciño, 
vóltanche para a tua". 

A conversa deu un pincho e tornouse xeo
gráfica. Ouvidos uns e outros, concordaron 
que '1oda aterra é país". Andan tamén por 
Arzua ... e por Melide. Dixeron que tamén 
os habia en Curtis. No periódico saiu que 
se queixaban os de San Sadurniño. T amén 
apareceu que había batidas por Chantada. 
E polo Saviñao e T aboada. T amén alá por 
Lugo. E nos Aneares e no Caurel. .. Alá 
moitos hai. Son xa unha plaga ... " 

O Saborido, rapaz estudado, relatou como 
hai anos os xabarins desapareceran da 
Galiza. "Pero soltáronos nos montes entre 
Astúrias e León. Primeiro esparexéronse 
polos Aneares e o Caurel. Ao ano seguinte 
xa andaban por Samos. En dous anos pa
saron xa de Sárria e chegaron a Portoma
rin. De ali a Taboada. Nun ano a Chantada. 
Cada ano avanzaban uns vinte quilómetros 
até que se inzou toda Galiza", relatou. 

O que pasa é que xa non hai cazadores 
como antes. Se eu tiver o meu Reming
ton, xa verían eles, sentenciou o Farruco, 
o máis vello da parrafada. 

Tomou a palabra outravolta o Saborido e 
expuxo como o grande problema era que 
os "xabarins non tiñan hoxe na Galiza 
depredadores naturais" e como, por cul
pa dos incéndios, tiñan que baixar co
mer ás leiras. 

A culpa xa sabemos quen a ten, dixo o 
zafado do Teté. Que quena ten? Os de 
sempre. A culpa sempre é do Governo. 
Poñédelle rock na vez de Ana Kiro, xa 
veredes como se espantan.+ 
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TRES EN RAIA 

O seu rei 
• G. LUCA DE TENA 

P ara que a nave do Estado na
vegue máis segura, debe levar 

de quilla unha casa reinante . Esta 
fórmula de estabilidade ten dado nau
fráxios brillantísimos, barcos á deriva, 
incéndios en alta mar, cascos esplén
didos chantados de pique a criar piar
das e bogóns. 

Tan completo museu do desastre 
naval non había desanimar aos de
fensores da coroa. Dinque a monar
quia perigosa era a absoluta, pero 
os reis con parlamento son un con
traforte do Estado. Pasa o monarca 
constitucional dos belgas e comen
tan que o seu mérito foi governar co
renta anos sen que se notase. Un rei 
discreto , coleccionista de selos. 
Cando a proclamación da indepen
déncia do Congo Belga (lémbrese 
que eran eles os que tiñan direito a 
pór nomes). Balduino subiu algo a 
voz de falsete baixo o sol do Ecua
dor e dixo que o Congo debíalle todo 
á sua família porque antes andaban 
aos arcos e ás trechas. 

A memória non perdoa. Era Xuño do 
60. Patrício Lumumba arrumbou catro 
fólios de máquina a un espazo que 
traía na man e díxolle a sen que se 
notase que os que tiñan todo penden
te de pago ali eran os belgas. 

Pero se os monarcas constitucionais 
deitan a veces o tinteiro sobre as car
tas da diplomácia, non quedamos en 
que aseguran a flotación permanente 
da pelota do Estado? Os belgas din
que non saben se o sucesor de Bal 
du ino, rei pola grácia da casualidade 
(as mulleres están excluídas), adopta
rá o estilo Windsor, moito máis arri
mado á rede para manter ao público 
en pé, ou o das casas do Brasil, Gré
cia e ltália, escalas de xogo paradóxi
co que encerran toda a sua grácia en 
competir sen pelota.+ 

VOLVER AO REGO 

A praia é un espazo de tolerán-
cia. Balonazos perdidos, 

conversas de porteira, sobacos pega
dos, sopórtans~ dando unha lición de 
humanidade. E o contrário do auto
móbil, modelo de violéncia, lugar on
de a masa se individualiza en espa
zos acotados como gaiolas dun zoo
lóxico. Un atasco é a guerra de todos 
contra todos. O automóbil mostra e 
agrede coa clase social do proprietá
rio. A praia é gratuíta e, polo tanto, 
interclasista. o mao é que á praia 
vaise e vóltase en coche.+ 




