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Na organización do concerto de Pontevedra bátanse a faltar
50 millóns de pesetas

POPBO,
o baile das ·empresas
Galiza gastou en música 1.500 millóns no que vai de ano. A masiva asisténcia a alguns concertos
contrastou coa desorganización doutros e coas irregularidades cometidas
por duas empresas de contratación.

.

A parálise
,
econom1ca
no centro
da crise rusa
leltsin ensaia por terceira vez a
dictadura por decreto, nesta
ocasión coas formalidades completas dun golpe de Estado. Pero o poder do Parlamento que
ven de invalidar o Presidente
segue intacto.
(Páx. 5)

Galiza é a
sétima
comunidade en
tráfico de heroína
e cocaína
O xuízo que se celebra en Madrid
contra os 47 procesados do sumário 13/90, coñecido como
Operación Nécora, ten unha releváncia especial : é a primeira vez
que chega á última fase un sumário tan amplo contra narcotraficantes, polo que a función exemplarizante calle máis relevo, sobretodo de cara a unha sociedade que aliaba a moitos procesa(Páx. 8)
dos como intocábeis.

Os názis de
Hamburgo
receben o dobre
de votos
dos homes que
das mulleres

Uanhenga Xitu:
¿O governo angolano confiou
inxenuamente nas Nacións Unidas'
Uanhenga Xitu, loitador de
fondo pala independéncia da
Angola e embaixador do Governo de Luanda en vários
estados europeus representa a nova narrativa do seu
país. Con António Jacinto e
Luandino Vieira, Xitu móvese entre a tradición oral e un
relato que incorpora as interferéncias entre o portugués
e as línguas nacionais angolanas. Recentemente
asistiu como invitado de
Honra ás sesións do 60
Congreso do Pen Clube en
Compostela. (Páxinas 14 - 15)

Foron as mulleres de Hamburgo
as que non deixaron aos neonázis entraren no parlamento da cidade-estado. Se for polos varóns,
ao descalabro que levaron nas
eleicións do 19 de Setembro os
dous grandes partidos clásicos compensado en parte co rotundo
avance dos ecoloxistas- haberia
que engadir unha debacle que ia
deixar mal a sona de progresista
da cidade.
(Páx. 15)

Fraga afirma que
non ten nada que
gañar debatendo
,
coa opos1c1on

..

Cando ainda non comezou propriamente a campaña eleitoral os
distintos partidos teñen xa definidas as suas estratéxias que só
poderian variar no caso do PP e
en función dos resultados dos inquéritos. De momento, esta forza rexeita o debate ideolóxico
con PSOE e BNG , limitándose á
descalificación global destas
duas formacións políticas. Os
últimos inquéritos aconsellan a
Fraga refuxiarse na posíbel
maioria absoluta, ainda que só
sexa de un escano.
(Páx. 7)

O PSOE denúncia a desaparición dunha empresa e de 50 millóns

Baile de cifras nos espectáculos
do Xacobeo 93
PAULA CASTRO

O programa de
espectáculos presentado
polo Xacobeo parecía
converter á Galiza nun
centro cultural de
primeira magnitude. O
principal atractivo
constituiano os variados
concertos anunciados.
Pero, a medida que foi
avanzando o ano
numerosas irregularidades
surprenderon aos
amantes da música, que
viran como moitos dos
artistas que aparecían no
listado serviran
unicamente de reclamo.
Houbo contratos que non
estaban asinados cos
grupos ou solistas, polo
que a pesar de que
parecia confirmada a sua
preséncia, no último
momento decidían non
actuar. Para rematar
denúncianse
"irregularidades
contábeis".
A porta da carpa pontevedresa
donde ian actuar os poperos habia indignación. "lsto é unha estafa, os meus compañeiros conseguiron as entradas a mil pesetas e eu, que as merquei hai
dias, tiven que pagar duas mil",
clamaba un mozo. "Pois eu conseguinas regaladas. O que é tonto que espabile", gabábase outro. No caso de Julio Iglesias, era
de agardar que o embaixador
non tora quen de encher por méritos próprios as instalacións do
Monte de Gozo. Por eso as autoridades decidiron regalar case
que 15.000 entradas no último
momento, para que o espectáculo non deslucira, e se cubriran
asi as previsións feitas polos organizadores. Os fans máis acérrimos do naso divo non se preocuparon por esta diferéncia de
prezos, pero moitos sentironse timados por pagar con antelación
por unhas localidades que lago
foron repartidas gratuitamente.
Algo similar aconteceu co Macro-concerto POP 80. Despois
de seren suspendido e reintegrados os abonos, o Xacobeo
decidiu facerse cargo da sua organización e celebralo. Pero o
público, escarmentado tras a
anterior suspensión, non acudiu
as taquillas coa prontitude esperada. Fontes que participaron na
organización aseguran que houbo dias en que se superou por
moi pouco a cifra de 100 entradas vendidas, coa léxica preo-

cupación das autoridades.
Para evitar o fracaso do concerto
decidiron regalar parte dos abonos. Entes privados, como Simago, en Compostela, ou o Centro
Comercial La Barca, en Pontevedra empezaron a premiar con
entradas aos compradores que

realizaran gastos superiores ás
5.000 pesetas nos seus establecementos. A medida que se
achegaba a data do concerto, as
cantidades en compra diminuian
ao tempo que aumentaba o número de localidades que se regalaban. Por se fara pouco, o
mesmo dia en que se inician as

actuacións acaban por se vender
as entradas a 1.000 pesetas, é
dicir, á metade do prezo.
"Parece evidente que cando os
organizadores dun espectáculo
teñen que chegar ao extremo de
regalar a maior parte das localidades, porque seguindo as can-

les habituais non se dan vendi do, existe un problema de fun do", afirma o director dunha empresa galega de montaxe de espectáculos que pide gardar o
anonimato. Nos casos expostos,
e en xeral en moitos dos concertos nos que non se cumpliron as
avalanchas esperadas , ben po-

PEPE CARREIRO

1"E.M05 UNHA Pt>L(r1cA

CULTURAL ESPECTACULAR

Os coñecedores
do mundo do
espectáculo sinalan,
ademais, que os
artistas viñeron
sobrevalorados,
pagándoselles
cantidades
superiores ás que
adoitan cobrar.

de tratarse dun fallo na organización, por unha mala política propagandística, ou porque os grupos contratados non respostan
aos intereses e gustos do público . Tamén haberia que pensar
nos elevados prezos das entra. das, que non se axustan aos
(Pasa á páxina seguinte)

NESTA SEMANA
(Ven da páxina anterior)

presupostos disponibles neste
periodo de crise que atravesamos. Ainda que hai quen pensa
que "houbo de todo un pouco".

Pop 80, a polémica
A polémica do Macro-concerto
Pop 80 non se limita aos prezos
dos abonos. A celebración deste
homenaxe aos 80 estaba prevista para os días 15, 16, e 17 de
Agosto na cidade de Pontevedra.
Todo estaba a punto: os cantantes confirmaran a sua asisténcia
e os abonos foran vendidos na
sua totalidade . Pero a primeira
hora do Domingo 15 de agosto,
data na que comenzaban as actuacións, a empresa de Madrid
Pic-nic, concesionária da montaxe do espectáculo, anuncia que
os problemas económicos existentes entre eles e a Sociedade
Anónima de Xestión do Xacobeo
93 obrfgalles a suspender os
concertos de Pontevedra. Por primeira vez, e transcurridos xa oito
meses do famoso Xacobeo 93,
coñécense públicamente datos
económicos relacionados coas
actividades culturais.
Manuel Silva Romero , director
xeral da Conselleria de Rela cións lnstitucionais, e Xosé António Rodríguez Brey , xerente
da empresa xestora do Xacobeo 93 confirman públicamente
a suspensión dos concertos, ao
tempo que anuncian accións legais para exixir responsabilidades. Nos dias que seguen á declaración oficial , prodúcese un
cruce de acusacións e ameazas
de denúncia.
Ao parecer a Sociedade anónima de Xestión do Xacobeo 93
asinara un contrato coa empresa promotora de concertos Picnic . Ademais de concederlle a
xestión das contratacións das
actuacións acordan o pago dunha cantidade total de 1.500 millóns de pesetas para a programación cultural do Xacobeo 93.
No contrato global, Pic-nic comprometí ase a organizar perto
dun centenar de actos, mentres
que a xestora do Xacobeo, pola
sua banda comprometiase a
abonar o total dos cartas en pagos fraccionados .
Rodríguez Brey declarou que no
momento no que Pic-nic denúncia ao Xacobeo por impago, xa
se abonara o 80% do total, é di-
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ren asesor do alcalde de Madrid
polo Partido Popular , Alvarez
del Manzano. As comisións percibidas como membro da promotora haberia que lles sumar
as dos contratos que conseguiu
para Isabel Pantoja , da que é
representante e para La Voz del
Sur, empresa da que é promotor. Hai que destacar que esta
empresa está especializada na
montaxe de espectáculos de tablaos flamencos.

Para evitar o fracaso
do concerto
decidiron regalar
parte dos abonos.
Entes privados
empezaron a
premiar con
entradas aos
compradores que
realizaran gastos
superiores ás 5.000
pesetas nos seus
estabelecimentos.

Segundo as fontes consultadas,
Banasto foi a entidade encargada do aspecto financieiro , levando a cabo os pagamentos ás
empresas subcontratadas e aos
artistas. Rodríguez Brey foi director de várias entidades bancárias de Banasto.

Outras explicacións
Para a Xestora do Xacobeo, a
explicación do abandono de
Pic-nic respostaria ás dificultades que estos terian atopado
para contratar aos artistas que
se comprometeran a traer. Segundo as fontes consultadas a
causa seria fundamentalmente
económica, xa que con tantos
beneficiários chegou un momento en que os cartas non daban para pagar as subcontratas
e aos artistas.

cir , 1.200 millóns . Segundo o
pactado , os 314.600.000 pesetas restantes serian abonadas a
prazos: 100 millóns a mesma
semana dos concertos de Pontevedra; 84.600 millóns en Setembro; 70 millóns en Outubro e
os 60 millóns restantes no vindeiro mes de Novembro.
Os directivos do Xacobeo explicaron que a decisión de efectuar os pagamentos fraccionados respostaba a que o cachet
dos artistas inicialmente ofertados difería sensiblemente do
que cobraban os que apereceron ao final nos carteis.
Pala sua banda, os representantes de Pic-nic, solicitaban o
pagamento da totalidade do pres upo st o , ao que se negou a
Xestora do Xacobeo, xa que a
devandita promotora só levara a
cabo o 67% do total dos actos
previstos. Ainda asi , a Xestora
ofreceu un cheque de 100 millóns de pesetas máis, co que
os cobros ascenderían ao 87%
do total asinado.
Rubén Arránz, avogado de Picnic, aseguraba no momento,
que o Xacobeo remitira efectivamente os 100 millóns á productora mediate talón, e que toparan coa sorpresa de que o cheque non ía conformado . Os directivos do Xacobeo confirmaron iste dato, manifestando Rodríguez Brey que o procedemento seguido tora o mesmo e
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Bruce Springsteen foi un dos poucos artistas que encheu o Monte do Gozo.

que o banco nunca puxera impedimentos para facer efectivos
os cobros. Pola sua banda, José Luis Bahillo, director xeral de
produccións Pic-nic, declarou
que xa en anteriores ocasións
non se puideran cobrar cheques
do Xacobeo por falta de fundos.
As causas argüidas por uns e
outros para explicar a suspensión dos concertos de Ponteved ra, e o fin do monopólio de Picnic foron exclusivamente económicas. Fontes próximas á promotora consideran que os problemas de base xurden co nacemento da própria empresa. Segundo estas fontes Pic-nic nacería por e para o Xacobeo, sen experiéncia algunha na promoción
de espectáculos. Dende un princípio houbo de recurrir á contratación de empresas subsidiárias,

coa consecuente parda de cartas
en comisións intermédias.
Do presuposto destinado pola
Xestora do Xacobeo para a organización das diversas actividades culturais, os mebros de
Pic-nic separaban para o seu
peto un tanto por canto (10%
apróximadamente), e efectuaban os pagos ás empresas subcontratadas, que á sua vez se
cobraban as comisións pertinentes, e efectuaban os pagos
aos artistas.
Vinculados a Pic-nic aparecen
persoeiros como Gordillo, asesor de Portomeñe e probable "
asesor" do Xacobeo, ademais
de promotor de espectáculos e
representante de artistas. Coñecido popularmente cono "El Gitano", chegou á Xunta tras se-
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A concesión da xestión das contratacións á empresa Pic-nic, sen
prévio concurso público supuxo
unha discriminación para as empresas galegas. Según Silva Romero, director xeral da Conselleria de Relacións 1nstitucionais,
valoráronse as distintas posibilidades, adxudicando finalmente a
concesión á empresa Pic-nic.
Un total de doce empresas galegas poderian ter feíto o labor de
Pic-nic. A empresa Son Galicia,
que presentou un proxecto para
promocionar estos espectáculos,
alegando entre outros méritos a
experiéncia de teren organizado
o pasado ano os actos do Camiño, non lle foi concedido.
Os empresários denuncian que
"non se contou con nos. Só nos
chaman para varrer a merda e
carregar cos bultos ao lombo".
Engaden que Galiza tiña capacidade dabondo para organizar
os actos, ademais de que asi
poderian conseguir experiéncia
para actos futuros se, tal e como se pretende, acaba por con(Pasa á páxina seguinte)

Algo fallou
O Xacobeo foi escusa para montar un ha chea de
espectáculos, alguns deles sobranceiros, outros de
dubidosa calidade e, tamén, parte deles, con nula
demanda social, segundo demostrou a
incomparecéncia de público. Ainda esi, Galiza nunca
tivo unha oferta cultural tan ampla, de calidade e
variada, coma no ano 1993. Tampouco nunca se
gastaran tantos e tantos millóns de pesetas.
Qué rendabilidade social quedará deses máis de
1.500 millóns investidos? Evidentemente o benefício
cultural, educativo e de ócio é moi difícil de medir.
Ainda asi, o feíto constatábel de que moitos
espectáculos non tiveran a resposta agardada por
parte do público evidéncia que "algo fallou".
Non foron programados aqueles espectáculos de
maior demanda social? O desinterese por moitos
deles asi parece manifestalo. Desde as organizacións
de artistas galegas denunciouse desde o comezo a
marxinación que sofrían os grupos autóctonos, fronte
ao dispéndio con que se contrataba aos foráneos.

Pero sobretodo, contrastan os médios propagándistos
postas a disposición dos chamados grandes eventos
como o Pop 80, o concerto dos cantautores ou o dos
roqueiros de Ourense e a Coruña, respeitivamente,
cos que tiveron os Circuitos Culturais ou os Encontros
de Música do Camiño, organizados nas vilas e nos
que participaban grupos de folck, internacionais e
autóctonos. Moitos destes concertos non f oran
anunciados ou contaron con médios de promoción
anecdóticos e mesmo coa desorganización e o
desinterés por parte das autoridades responsábeis.
Pasto que a avalancha de macro eventos non podia
ser asimilada en tan pouco tempo por unha povoación
que non acacia os 3 millóns de persoas,
seguramente, alguns dos centos de millóns gastados
poderian terse aproveitado para fornecer un pouso
que ben poderia verterse na potenciación dos artistas
autóctonos ou na criación dunha infraestructura
estábel.
Nada disto se realizou. O fracaso de público non

importaba, mandaba a imaxe, os compromisos
eleitorais nas distintas cidades e, para emascarar
alguns dos fracasos, regalámbase as entradas, o que
provocou a discriminación entre os cidadáns. Cos
cartas públicos non tiveron reparo en aumentar o
cachét dos artistas nun 150%, habia que cumprir a
palabra. Por outra banda, as gañáncias foron parar
tamén tora de Galiza, pois as 12 empresas de
montaxes de espectáculos existentes aquí, foron
esquecidas. Os adxudicatários limitáronse a descolgar
o teléfono, a contratar artistas e meter na faltriqueira
os benefícios. Pero nen a intermediación foi ben
realizada -moitos artistas nen estaban contratados-,
nen a escolla das empresas adxudicatárias foi
acertada, dándose algunha delas á fuga, como foi o
caso de Pie Nic no Festival de Pontevedra.
Perdeuse tamén a oportunidade de que as empresas
autóctonas se bregasen na montaxe de espectáculos,
un capital de experiéncia importante que en Catalunya
souberon aproveitar co gallo das Olimpiadas.•
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Artistas de folk, coñecidos internacionalmente,
actuaron perante grupos reducidos de persoas

Alguns dos concertos non foron anunciados
Os Circuitos Culturais, organizados pola Consellaria de Cultura en colaboración cos concellos conseguiron ao longo do
verán e outono a participación
de 29 compañías de teatro,
programándose un total de 128
actuacións. A música movilizou
a 46 interpretes que participaron en 91 actuacións.
A Consellaria xustifica este
programa "nos munucípios rurais" por ser onde a "escasa
rendabilidade das representacións bota atrás as iniciativas
privadas".
A Xunta participou neutra iniciativa similar denominada
Festivais no Camiño, dentro do
programa Xacobeo 93.
Para a cantante Uxia "as ideas
foron boas, pero faltou preocupación no xeito de levalas a cabo. A falta de previsión deu lugar a que un gran estarzo, ás
veces de millóns, quedara desaproveitado. Eu cheguei a algun

sítio onde non habia nada anunciado. Ninguén sabia nen a hora, nen o lugar da actuación".

guimento despois". Uxia concreta que en moitos concellos
non existe unha concellalia de
cultura, senda o interés por este capítulo bastante pequeno".

Cosme Pombo, do grupo de
gaitas Xarin do lncio certifica
O feito adquire maior gravidaesta opinión. "En Lugo pergunde se se ten en canta que altamos onde tiñamos que tocar.
guns dos convidados a estas
Dixéronnos que á saida da miactuacións eran artistas intersa. Dixemos que seria mellar
nacionais de recoñecida fama,
nos viñas. Dáballes igual. Comentaron que pasaramos a · pero o folk non parece concitar
o mesmo interés que o rock.
factura e ponto, que total era
para axudarnos un pouco. Non
Asi Patrick Molard , o gaiteiro
escocés Fred Morrison, o irlanhabía nada anunciado".
dés Davy Spillane, o veterano
grupo Boys of the Lough ou os
Non sempre foi así, pois tanto
Cosme como Uxia coinciden
italianos de La Ciappa Rusa,
en que algunhas das actuasofriron os efectos desta descións tiveron un grande éxito
preocupación, con actuacións
anuladas ou sen anunciar. En
de público. Contado, é opinión
común aos interpretes a de
Lugo acudiron entre 30 e 40
persoas a un destes festivais e
que se percebiu un interés oficial "por cuidar a imaxe", pero
outras tantas en Sárria. Os pos íbeis asistentes descoñecian
"sen que houbese nengún se-

por completo a programación.
A Asociación de Gaiteiros Galegas realizara a primeiros de
verán unha proposta de actuacións en toda Galiza cun orzamento de 30 millóns que non
foi contestada pola administración. Finalmente a Xunta realizou alguns contratos "para que
non protestasemos, pero sen
nengún interés porque a música chegase á xente".
Alguns dos programas sen público supuxeron un desembolso
aproximado de 2 millóns de pesetas. Uxia manifesta que "ainda
que o contrato dá direito ao artista a cobrar e marchar se considera que non se cumpren algunhas das condicións estipuladas
no mesmo, caso da inexisténcia
de publicidade, o certo é que a
min dame reparo facelo, paréceme unha estafa ao contribuinte.
Prefiro tocar ante mil persoas
gratis que non cobrar e marchar
porque os responsábeis non
anunciaron o concerto". •

tária da Xunta en representación do PSOE, considera que
houbo un fraude na producción
dos concertos de Pontevedra,
dos que se fixo carrego esta nova empresa, xa que "gastaron
máis de 100 millóns de pesetas
cando o custe total do Pop 80
non debería ter superado os 50
millóns."

Do presuposto
destinado pala
xestora do Xacobeo
para a organización
das diversas
actividades
cutu rais, os
membros de Píc-nic
separaban para o
seu peto un 10°/o
aproximadamente.

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

empresa Ticket-Une, relacionada
co grupo Banesto, co fin de compensar a participación desta entidade no Xacobeo.

serian " asesores" da nova empresa Xerardo Rodriguez, actual director da TVE en Galiza,
Anxo Quintanilla, xefe de producción da TVG , e Uxio Pena,
asesor do Xacobeo e ex- director da TVE en Galiza. O que non
queda moi claro é se a decisión
da concesión foi tomada por
consenso ou por consello directo
de Quintanilla. O certo é que, se'gundo informacións as que tibemos acceso houbo unha reunión
entre estes persoeiros con xentes do Xacobeo e algun outro
promotor ao que, finalmente,
deixaron tora do negócio.

Ao decir das fontes consultadas,

Maria Xosé Porteiro, parlamen-

(Ven da páxina anterior)

solidarse a Galiza como ruta
abrigada de concertos nas xiras
dos artistas. Poñen como exemplo a experiéncia acadada palas
empresas catalanas, na organización dos fastos das olimpiadas o pasado ano. Pero a Xunta
xa demostrou amplamente a
sua forma de actuar cando nemea a Xosé Ramón Pardo, de
Antena 3 de Madrid, asesor de
música galega para o Pavillón
de Galiza na Expo de Sevilla.

Unha nova empresa
Poucos dias despois de ter anunciado Pic-nic que se desentendía

Os pretendidos concertos masivos non respostaron sempre aos gostos do público.

da organización do resto dos actos a Sociedade Anónima Xacobeo 93 declara públicamente que
ela mesma se encargará de levar
a cabo o resto da programación.
O certo e que se lle concede á

Empresários do sector coinciden coas cifras anteriores , afirmando que desapareceron uns
55 millóns porque os gastos totais aproximados , entre pagos
aos artistas , custes de aluguer
da carpa e pagos ás subcontratas en ningún caso poderian superar os 50 millóns. O aluguer
da carpa custaria entre 4-6 millóns ; os gastos diários de producción non máis de 6 diários
millóns, sumando os custes dos
transportes , mensaxeria, traductores e montadores ; e finalmente os pagos aos artistas. A can tidade global investida seria de
50 millóns co que os responsables da organización terian que
explicar a onde foron a parar os
millóns que faltan .
Os coñecedores do mundo do
espectáculo sinalan ademais
que os artistas viñeron sobrevalorados, pagándoselles cantidades superiores ás que adoitan
cobrar. Hai que ter en conta tamén que unha actuación no
mes de Setembro sempre se remunera menos que se é en
Agosto , e que atravesamos un
ano de crise, co que as xiras e o
número de contratacións é inferior, polo que baixan os custes .
Grupos como Cómplices, cobraron 2'8 millóns de pesetas en
Vigo ; en Santiago, levando eles
todo o equipo de producción,
4'5 millóns, cando no Pop 80
de Pontevedra recibiron 6'2 millóns de pesetas.
O mesmo aconteceu con Miguel
Bosé, cun caché que non supera os 6 millóns de pesetas, e
que cobrou por actuar en Pontevedra 9 millóns. Para Maria Xosé Porteiro "os cachés estaban
inflados nun 150-200%, pois,
ademáis, os grupos cobraron o
50% dos contratos e os gastos
xa en Agosto ao seren suspendidas as actuacións. Por eso
cando se decide a celebración
do festival en Setembro só hai
que lles pagar o desprazamento
e o que resta do previsto no
contrato". O PP negouse a que
o Conselleiro Portomeñe conparecese no Parlamento para explicar estes affaires. •
1
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CÁM810SNO LESTE
O poder do Parlamento segue intacto

leltsin busca no golpe de Estado a
derradeira saída para o atasco económico
O 20 de Marzo leltsin
anunciara por televisión un
decreto que estableceria
un réxíme especial. A reacción do Parlamento e do
Constitucional enterraron
en causa de horas a promesa:

• G.l.T

leltsin ensaia por
terceira vez a ditadura
por decreto, nesta
ocasión coas
formalidades completas
dun golpe de Estado.
Pero o poder do
Parlamento que ven de
invalidar o Presidente
segue intacto.
O presidente do Parlamento ruso, Ruslan Jasbulatov, apelou
Martes pala noite ao exército
para que desobedecese ás ardes de Boris leltsin. Era a segunda vez que desde o cúmio
do poder ruso instaban aos
cuarteis a recusaren unha opción política. Na ocasión anterior, en Agosto de 1991, tora o
próprio Boris leltsin quen pedira
aos soldados que non seguisen
as ordes dos golpistas que trataban de regresar á situación
prévia á Perestroíka.
Arengando á multitude desde a
torre dunha tanqueta, leltsin
conxurara naquela ocasión o
golpe de Estado. Ao mesmo
tempo segaba a herba baixo os
pes de Gorbachov que por extremar o posibilismo da reforma
política incluira no seu governo
tres sobranceiros defensores da
involución que o traicionaran para se sumar aos golpistas.
leltsin apostaba pola ilusión do
cámbio e aparentemente tiña a
porta aberta para a sua anunciada ruptura económica pero o

Clinton e Major apoian a decisión de leltsin.

que comezou foi unha regueifa
interminábel entre a Presidéncia
e o Parlamento. Duraba xa máis
dun ano. leltsin laiándose das
interferéncias do Parlamento na
reforma económica do Estado
socialista; o Parlamento esixindo o respeito da Constitución reformada por sufráxio en Xuño
do 91; leltsin reclamando máis
poder para acelerar os cambios
estructurais.

vatizar empresas e establecer a
partir da concentración de capital unha capa social privilexiada.
A esta nova estratificación da
sociedade corresponderia teóricamente unha maioria política
defensora da acumulación capaz de cambiar o centro do poder parlamentar e o control
efectivo do exército. Os activos
do Estado repartidos clientelarmente pagarian a transición.

A situación de enfrontamento
atinxira a máxima tensión nas
vésperas do Referendo de Abril
de 1993 que apoiaba a reforma
económica de leltsin. O presidente ruso esixia poder para pri-

Coa demisión forzada do ministro de economia legor Gaidar no Nada! de 1992, a reforma política de leltsin entraba
en vía marta. leltsin tiña a presidéncia pero non o poder. Sen

cambios económicos, os seus
días como home público estaban contados . Atrapado por
unha reforma política que el
mesmo defendera, o Presidente estaba condeado a respeitar
a data de Abril de 1994 para
convocar eleicións lexislativas.
Pero a Federación Rusa é hoxe como un tren sen fiestras,
lento e cos asentos levantados. Os viaxeiros aturan estas
incomodidades porque se lles
dixo que lago cambiarían para
un tren de alta velocidade. Unha parada como a que sofre
desde comezos de ano desmonta o valor todas as promesas.

Todos os pasos de leltsin
desde aquela encamiñáronse á procura de aliados
nos poderes fácticos. Primeiro foi o cese de Baránikov, ministro do Interior
que dubidara en público
da autoridade de leltsin.
Despois, e como previsión
do golpe de Estado, destitu ira ao vicepresidente
Alexander Rutskoi e ao vice-primeiro ministro Vladim ir Shumeiko. O 17 de
Setembro anunciaba a reposición de legor Gaidar.
No entanto, enchia a sua
!== axenda de governo de vi~ sitas a destacamentos mig: litares acompañado do ministro de defensa Pavel
Grachev.
O golpe de Estado e a invalidación do Parlamento por decreto
e o final desta estratéxia, non o
fin. leltsin que tora acusado por
Gorbachov de negociar con
Bush a reforma no ano 90, reco ñece que actua contra a
Constitución pero reivindica o
apoio de Clinton, Kohl e Majar.
Para que o golpe saia adiante,
cumpriríalle o apoio do un exército que ten dado mostras
abando de non estar alienado
por intereses privados e o respaldo do eleitorado. Non ten
nengún dos dous memtres o
Parlamento conserva a plena
lexitimidade representativa.•

A esquerda polaca modificará
o rumbo do país sen pechar as fronteiras
•M. VEIGA

Un inquérito realizado hai un
ano perguntaba aos polacos:
como se vive despois da caida
do comunismo? O 19% contestaron que mellar, o 44% que piar
e o 33% igual. Nos últimos catro
anos un millón de polacos deixaron o país. Un 15% da mocid ade puxo de manifesto no
mesmo inquérito que estaría disposta a marcharse de Polónia
para sempre e o 60% que sairia
para traballar. Estes dados ilustran a situación que vive actualmente o primeiro Estado en
abandonar o comunismo e o primeiro tamén en votar á esquerda, segundo o resultado das
eleicións á Dieta celebradas o
pasado Domingo 19.
Ocidente que mantén o seu
apoio a leltsin, mália que ven
de derrubar ostensibelmente
todas as formalidades legais
cun golpe de estado persoal,
tampouco parece preparado
para asumir o resultado que
deu a vitória por maioria abso-

luta en Polónia á Alianza da
Esquerda Democrática (20%
dos votos) e ao Partido Campesiño (15%), forzas ambas
herdeiras de dous partidos
existentes no réxime anterior:
o POUP (comunista) e o Partido Campesiño. Nas mesmas
eleicións, os partidos da extrema dereita e os católicos non
lograron o 5% de votos necesários para estar presentes no
Parlamento. A forza até agora
no governo, a Unión Democrática (centro-dereita) superou o
10% dos votos pero quedou
por baixo das eleicións anteriores. Tamén obtiveron representación os socialistas do
Partido do Traballo (nacidos
de Solidaridade) e unha pequena forza criada polo presidente Walesa.

da esquerda polaca, formados
moitos deles nas mocidades
do POUP, non cansan de repetir que proseguirán coa apertura aos capitais ocidentais que
desexen investir en Polónia. O
mao é que eses capitais non
son tan fáceis de encontrar,
como ben sabe a até agora primeira ministra Hanna Suchocka, a Tatcher polaca. A Alianza
da Esquerda mesmo ofereceu,
unha vez coñecido o resultado
eleitoral, a posibilidade de
compartir governo coa forza
de Suchocka, "porque eles son
os que teñen os contactos en
Ocidente" como sinalou con
claridade un dos líderes do
partido. Foi a Unión Democrática a que se negou.

Os governos ocidentais e os
méios de comunicación seguen
tachando de comunista á Alianza da Esquerda Democrática e
chegan a anunciar incluso unha posíbel "volta ao pasado".
Pola contra, os novas líderes

Todas os partidos que acadaron
representación son conscentes
de que será difícil sacar ao país
da crise económica, de aí o escaso trunfalismo da esquerda
despois da vitória. Moitos sectores da economia polaca están

Unha economia obsoleta

desfasados e alguns deberán
ser notabelmente reducidos, caso da outrora poderosa indústria
do carbón. Outros conseguirán
mellares posibilidades co novo
governo, tal é a agricultura que
aberta á CE seria probabelmente destruida.
A situación de Polónia pode
reproducirse a corto prazo na
República Checa e en Hungria. A saida máis lóxica consistiría na sinatura dun acordo
comercial entre estes tres paises, ampliabel a outros estados ex-socialistas. Seria unha
espécie de restauración do
COMECON (antigo mercado
común do Leste}, pero coa diferéncia de que non traeria
consigo nengwn cerre de fronteiras comercjais con Ocidente. Supoñeria sen embargo un
modo de soster a economía,
antes de que se derrube totalmente e se produza un estoup id o social, constituíndose
ademais en grupo de presión
negociador ante os países ricos .+

• 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
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DIAS
•A Liga Árabe
aproba a laser
Arafatcon

reservas
O acordo de paz entre
Israel e a OLP foi aceitado
pola Liga Árabe tras várias
horas de debate. A
pactada autonomia para os
palestinos dos territórios
ocupados satisfai aos
países da organización
pero moitos mostran
reservas ante Israel. O
comunicado oficial exixe a
retirada total de Israel dos
Altos do Golán, do Sul
libanés e do Leste de
Xerusalén. Apesar de
todo, a totalidade dos
países, incluída Líbia,
votaron a favor do acordo
conseguido pola OLP
menos Iraq, que pediu un
cámbio no liderazgo
palestino.

• Cavaco Silva
planeou ~,
1ntervenc1on
militar en
Angola
Portugal poderia intervir en
Angola se os intereses e a
seguridade dos portugueses
estivesen en perigo, segundo
informou o xornal portugués
Expresso a pasada semana.
Unha fonte do Exército declarou
que o plano militar estaba en
poder do Primeiro Ministro
portugués Cavaco Silva.
O plano militar incluiría a
obtención do favor das
autoridades de Luanda.
Asimesmo, a operación contaria
coa actuación dos tres ramos
das Forzas Armadas: Exército,
Mariña e Forzas Aéreas. Outra
fonte do Ministerio de Asuntos
Exteriores declarou non coñecer
a existéncia dese proxecto,
mais revelou que si existira un
plano de resgate dos
portugueses durante os
acontecimentos violentos do
pasado ano en Luanda. •

•Os damnificados
do Aegean Sea
seguen sen
cobrar
A Oficina Conxunta de
Reclamacións que se
estabeleceu na Coruña para
atender os damnificados polo
accidente do barco Aegean
Sea, o pasado Decembro, só
leva aboado 22 millóns de
pesetas. Esta cantidade
repartiuse entre 249
reclamacións en conceito de
limpezas de embarcacións e

O presidente sírio, Hafez el
Asad,apesarda
aprobación do acorde,
indicou que o único
beneficiado no acordo é
Israel e Elias Harawi,
presidente do Líbano,
acusou á OLP de rachar a
solidariedade árabe.•

fachadas, por ter xustificación
documental.
Pero o total das demandas
tramitadas é de 785 e o
importe das axudas ascendería
a 5.285 millóns de pesetas. As
reclamacións non aboadas
corresponden a buques
pesqueiros, a mariscadores, a
pardas de emprego, etc.
Segundo o Governo Civil da
Coruña, a aprobación
penderite depende dos
interesados e de que estes
completen as suas
solicitudes.+

•O BNG denúncia
a contratación
de políticos na
Deputación
coruñesa
Manuel Rodríguez Doval,

representante do BNG, indicou
que a Deputación da Coruña
ven contratando a cargos do
PSOE para diferentes pastos
de traballo. Estes postas
varian entre auxiliares
administrativos e xefes de
negociado ou sección, polos
que se <;;obran entre 164.000 e
300.000 pesetas mensuais.
Rodríguez Doval sinalou que,
en moitas ocasións, estas
persoas non aparecen pola
Deputación.
Entre as persoas ligadas ao
PSOE que foron contratadas,
estarían López Saco,
encarregado da última
campaña eleitoral socialista;
Rodríguez Patiño, ex
concelleiro de Ortigueira; Luís
Ordóñez, ex alcalde de Zas;
Xosé Bravo Friero, ex alcalde
de Rianxo e Díaz Fornas, ex
alcalde de Noia, que foi
contratado despois de ser
excluído das listas para as
últimas eleicións xerais. +

•IU e PSOE
aproximan as
suas posturas
O voceiro adxunto do
grupo parlamentario IU-IC,
Diego López Garrido,
indicou que o PSOE debe
substituir a relación
preferente que mantén con
PNV e CIU por unha con
IU. Despois de que o
vicesecretário xeral do
PSOE, Alfonso Guerra,
amasara a sua inclinación
cara un acordo con IU,
Garrido contestou que isto
era "desexábel e posíbel".
Para López Garrido, un
acorde entre as duas
forzas políticas poderia dar
resultados froitíferos. Polo
momento, Felipe González
remitiu unha invitación a
Julio Anguita para unha
reunión e esta foi aceitada
polo líder de IU, ainda que
desde dentro de IU se
considere que é un xeito de
darlle ciumes aos
nacionalistas bascas e
catalans.•

•Polémica sobre o accidente na comitiva de Fraga
Un motorista de Ponferrada
foi bater contra o automóbil no
que viaxaba o Presidente da
Xunta, Manuel Fraga, cando a
ringleira presidencial
adiantaba nunha curva sen
visibilidade a unha récua de
coches, perto das Nogais.
Esta versión, difundida en
primeira instáncia por Tráfico
e comentada polas
testemuñas, seria máis tarde
desmentida polo Gabinete de
Comunicación da Xunta e
polo próprio Governo civil de
Lugo que, en seniles
comunicados, falan dun
automóbil que foi o que
obrigou a desviarse ao carril
contrário ao coche
presidencial. Nen uns nen
outros fornecen dados dese
presunto infractor nen do
automóbil en cuestión.
Pola sua banda, o
accidentado, que está fora de
perigo, séguese a ratificar na
primeira versión dada,
afirmando que a comitiva
oficial ia adiantando polo carril

o momento ao motorista, até
o ponto de que serian os seus
próprios amigos os que terian
que avisar á ambuláncia. A
atitude do Presidente seria
criticada polo PSOE e BNG.

ESTEBAN VELASCONOZ NOTICIAS

contrário. Tamén as
declaracións dos compañeiros
motoristas do xoven berciano
dan a mesma explicación do
accidente, desmentindo a
versión da Xunta de Galiza e
do Governo civil que, ao final,
tamén recuou en parte e está
a falar de que o atestado de
momento non está rematado
e que se precisa a
declaración de testigos que

ainda non deron a sua
versión.
Pero a polémica está
centrada non só na presunta
infracción da comitiva oficial,
máis tamén na atitude das
autoridades. Pois, segundo
testemuñas presenciais, os
acompañantes do Presidente
limitaríanse a evacuar a
Fraga, desatendendo en todo

Nos últimos dous anos, Fraga
sofreu tres accidentes de
automóbil, dos que sempre
saiu ben parado. Tan alta
sinistralidade ten a orixe,
segundo fontes oficiais, nos
miles de quilómetros que
percorre cada ano. Desde o
entorno presidencial quer
aproveitarse este novo
percance para pór de
manifesto a necesidade de
mercar un transporte aéreo
para o Presidente, algo que
non fixeron até de agora por
medo ás críticas de dispéndio.
Na sua etapa presidencial,
Fraga só utilizou en tres
ocasións os transportes
aéreos que posue a própria
Xunta, as tres veces para
sobrevoar as manifestacións
de labregos e as protestas de
obreiros do Carballiño. •

•Novoxuízo
a insubmisos
António Sende e Xesus Amado foron
xulgados o día 21 de Setembro en Santiago de Compostela por negarse a facer
o Servizo Militar Obrigatório. Os mozos
explicaron ante o fiscal que a razón principal pola que non se querían incorporar
ao Exército era a sua incompatibilidade
moral con esta institución caracterizada
polo seu autoritarismo. Para Sende e
Amado, elexir a prestación social substitutória seria lexitimar o servizo militar a
meio doutra alternativa.
No xuízo, que quedou visto para senténcia, actuaron de testemuñas Encarna
Otero, Xosé Manuel Sarille e Camilo Nogueira, destacando o sacrifício dos dous
comparecentes polo risco de entrar en
prisión. A defensa alegou que estas condutas receben un grande apoio da sociedade ante o pedimento do fiscal de
dezaoito meses de prisión.•

•A oposición de
Cangas quer
apresentar unha
moción de censura
Os voceiros de FPG, BNG e UG anunciaron a sua intención de apresentar
unha moción de censura a Xosé Manuel
Chapela Seijo, alcalde de Cangas. Os
tres membros da oposición pediron un
pleno extraordinario para que o governo
do PP explique a sua xestión durante a
folga dos traballadores municipais. O
representante do BNG, Eulóxio López,
indicou que o conflito tiña graves consecuéncias para a vila pola fuxida do turismo e culpou á alcaldía por non ter capacidade de diálogo.
A minoria do PP no governo de Cangas
dalle perspectivas de triunfo a estas tres
forzas da oposición que non descartan
o apoio do PSOE na moción de censura
contra Chapela Seijo. +

• Protestas en Cataluña
pola visita do Rei
A organización política Catalunya Lliure
amosou a sua protesta pola visita do reí
Juan Carlos a Barcelona con motivo
das festas da Mercé . Este colectivo
considera esta celebración como un
acto do pavo no que non ten lugar a figura do monarca xa que representa a
opresión do povo catalán frente ao Estado español.
En Euskadi, a prevista visita do rei tamén recebeu a resposta de Herri Batasuna, que anunciou actos de protesta.•

•O PSOE afirma que a
Xunta prexudica aos
emigrantes xubilados
As axudas da Xunta aos emigrantes xubilados galegas son prexudiciais, segundo o PSOE, porque supoñen unha
medida contrária o decreto que estabelece pensións por vellez aos emigrados. A Xunta xa outorgou 2.650 axudas
asistenciais de 36.000 pesetas mensuais. Esta concesión invalida as pensións, xa que estas requiren non receber nengunha outra prestación económica.
Para os socialistas, aténtase contra o
direito dos emigrantes a receber unha
pensión.+

GALIZAE M NO
ELEICIÓNS AUTONÓMICAS

Preocupación na direita· polas últimas sondaxes

O PP rexeita
o debate público con PSOE e BNG
•A. EIRE

Cando ainda non
comezou propriamente
a campaña eleitoral os
distintos partidos teñen
xa definidas as suas
estratéxias que só
poderian variar no
caso do PP e en
función dos resultados
dos inquéritos. De
momento, esta forza
rexeita o debate
ideolóxico con PSOE e
BNG, limitándose á
descalificación global
destas duas
formacións políticas.
Os últimos inquéritos
aconsellan a Fraga
refuxiarse na posíbel
~"""
w
maioria absoluta, ainda --'Q
~
que só sexa de un
z
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esca no.
Fraga afirma que cos debates ten moito máis que perder que gañar. Na foto, instalacións da TVG.
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Seguramente Manuel Fraga foi
sinceiro cando a semana pasada nunha rolda de prensa afirmou que debatendo con Presedo ou con Beiras "non teño nada que gañar''. Esta é a idea
que se impón no Partido Popular queestá a analisar o xeito de
preservar a Fraga dos debates
televisivos, sempre e cando os
inquéritos próprios lle indiquen
que pode repetir a maioria absoluta. Neutro caso aceitaria un
man a man con Sánchez Presedo, como método para recuperar parte do eleitorado.
O Presidente da Xunta puxo hai
tempo en circulación a idea de
que "non se pode debater con
aqueles que insultan". A descalificación global tanto ao PSOE
como ao BNG é a estratéxia escollida polo PP para enfrontarse
aos seus contrincantes. "A certos grupos só !les queda a inxúria e a calúmnia", afirmaba Fraga o 18 de Setembro en A Coruña na apresentación do pro-

grama eleitoral. Para, a continuación, entrar el nas descalificacións: "estes grupos non tañen que dicer porque as suas
ideoloxias pasaron a história".
No congreso da sua proclamación, despois de oferecer unha
campaña limpa e sen tensións,
taméns descalificacaba a Sánchez Presedo, de quen afirmou
que tiña poucas luces e a Xosé
Manuel Beiras, a quen lle criticou a sua baixa catadura moral
"por ser marxista".

mente o gancho e aba! de Sánchez Presedo. Outro dos eixos
previstos será o de ir debullando
ideas forza que podan chegar ao
eleitorado, apresentadas como
"propostas en positivo para mudar os grandes erras de Fraga".
Entre estas promesas están a
da rebaixa dos gastos suntuários ou a da transparéncia das
cantas da Xunta. Ambos partidos estatais van competir tamén
á hora de apontarse a responsabilidad e das obras realizadas
durante estes catro anos. Fraga
tamén criticará a Madrid, pero
deixará que señan outros quen o
fagan, como o Conselleiro de
Economia, Xosé António Orza,
quen afirmou publicamente que
de non mudar a financiación as
autovias non ian estar rematadas para o prazo previsto.

O PP insistirá no seu próprio
programa "contrastado durante
catro anos" e debatendo co
PSOE e o BNG só cando resulte
imprescindíbel "porque as suas
propostas non son válidas para
Gal iza". Contra esta idea de
campaña van estrelarse parte
dos esforzos da oposición. O
PSOE tentará repetir, na medida
A alternativa
do posíbel, a campaña realizada
por Felipe González nas elei- · PSOE e BNG coinciden ambos
na prioridade eo desbancar a
cións xerais. O Presidente do
Fraga do Governo. Pero ainda
governo español será precisa-
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asi, ambos teñen a sua puxa
particular por liderar a alternativa
ao actual presidente autonómico,
tendo en conta sobretodo que o
espectacular ascenso que lle vaticinan os inquéritos ao BNG (situándoo por riba dos 12 deputados) prodúcese, en parte, a canta do PSOE. A posibilidade dun
pacto post eleitoral obrígaos a
ser cautos na sua confrontación,
non entrando nunha liorta directa. O BNG tira por elevación. O
seu branca predilecto, despois
do PP, segue a ser o Governo
central, cuxos proxetos critica
sistemáticamente.
Pero a gran aposta eleitoral do
BNG é, nesta ocasión, o facer
chegar ao eleitorado o seu plano
de governo e alternativas, polo
que, á falta doutros médios, comezou xa hai unha semana unha
intensa campaña de explicación
por todo o território galega. A frente nacionalista queixouse tamén
do boicot que receben dos médios públicos de comunicación.

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Pala sua banda, UG-EU tenta facerse un oca no eleitorado para
poder superar o listón do 5%. Nese intento debe competir cun
PSOE que ensaia continuamente
opas hostís contra o eleitorado
tradicional de Esquerda Galega,
a última fichando a destacados
membros desa corrente de pensamento, e cun BNG que agranda máis e máis o seu campo.
Contado, a coalición de Nogueira
e Guerreiro verte as máis acedas críticas contra o Bloque, ao
que caricaturizan como "os que
golpean co zapato", calificándoos
tamén de "estridentes" e de carecer de programa. Camilo Nogueira, percura, ao mesmo tempo, un
carpo a carpo con Beiras, quen
rexeitou o debate afirmando que
"hai quen leva máis de dez anos
equivocándose de enemigo político (referíndose a Camilo Nogueira). O meu enemigo político e
Fraga lribarne e non vexo o interés de que eu debata con quen
non é o meu enemigo. lso é favorecer a Fraga".•
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QPERACIÓN NÉCORA

Primeiro macro-xufzo contra o narcotráfico

O Estado enfréntase
aos mellores avogados de España
medida é desacreditar ao arrepentido, apresentándoo como o
"xefe dunha conspiración contra
os seus defendidos". Un descrédito que chegara ao plano personal e moral do principal testigo para sacarlle toda capacidad e de inculpación. Portabales
seria como "un troleiro de baixa
catadura moral" que, como pon
de manifesto xa algun xornal ista
"aproveitou para vivir estes anos
todos a carpo de rei".

• A.EIRÉ

O xuízo que comezou a
celebrarse esta semana
en Madrid contra os 47
procesados no sumário
13/90, coñecido
popularmente como
Operación Nécora ten
unha releváncia especial:
é a primeira vez que
chega á ultima fase un
sumário tan amplo contra
narcotraficantes, polo
que a función
exemplarizante da
xustiza calle máis relieve,
sobre todo de cara a
unha sociedade que
ollaba a moitos
procesados como
intocábeis. A defensa
pretende convertelo en
"xuízo ao arrepentido
Portaba/es", mentres que
desde meios oficiais se
mostra como "xuízo ao
contrabando galego".
Laureano Oubíña non aguantou.
Cando Ricardo Portabales, O
Arrepentido, comezou a relatar
as agresións que sofreu na cadea de Pontevedra, Oubiña replicoulfe en voz alta con un "solo
che dei duas hóstias e unha patada no cu". A mu Her do presunto narco, Ester Lago, viaxara a
Madrid habia dous dias na primeira clase de avión e, antes de
dirixirse ao xuízo o Luns, pasou
por un dos centros de beleza
máis caros de Madrid. Estas
duas atitudes do matrimónio
Oubiña poden ilustrar a mentalidade dos acusados. Por unha
banda, a do marido, que reco-.
ñecendo no xuício que lle pegara a Portabales, representa a
brabuconería intrépida, pero tamén a suficiéncia e o desprécio ·
a mesma Xustícia. A da muller
pon de manifesto a imensa for- ~·
tuna que lograron amasar os
narcotraficantes en pouco tempo, estatus que, ao contrário do
que sucedía cos vellos patróns
do contrabando, poñerian a cotio de manifesto.
O fiscal antidroga, Xavier Zaragoza, advirtiria ao comenzo do
xuício oral, das dificuldades
que presentan este tipo de procesos contra bandas que mo- - ven unha gran cantidade de di- ñeiro. "Hai médo a represálias;
hai ameazas ... ", declarou. O
que nón dixo o fiscal Zaragoza
é que se enfronta a 40 dos millares gabinetes de advogados
que, non só non teñen reparo
en defender aos narcotraficantes (todo o mundo ten dereito á
defensa ainda que se poderian
acoller a cláusula de conciéncia) senón que alguns deles
cantan entre os seus mellares
clientes , nos últimos tempos,
aos contrabandistas . A argúcia
para impedir a preséncia de
Carme Avendaño da Asocia-

A segunda , máis profisi onal,
será demostrar que "todo é invención de Portabales'' baseándose na pouca preci sión nas datas , poñendo de manifesto que
non estivo presente en tod as as
situacións que denúncia e como
"esas notas están redactadas
na cadea e non no mes mo día
dos feitos", ainda qu e Portabales puñese desde o primeiro dia
de manifesto que lle foi roubada
a axenda e tivo que reconstruir
o seu diário.

O arrepentido Ricardo Portabeles fol acusado por alguns xomalistas de 'viver a corpo de rei'.

ción Erguete na vista, nomeándoa testigo é unha das mostras
de que alguns advogados van
máis alá do estricto carácter
profisional da defensa.
Vários dos defensores non só
non se contentan con defender
aos seus clientes, senón que,
através dos contactos que posuen nos médios de comunicación, están a xogar a batalla da
opinión pública. Fronte a unha
administración de xustiza anquilosada e ermética por tradición, estes famosos ·bufétes
con asesores de imaxe incluidos, es:tán preparados para
apresentar á opinión pública a
cara lavada do narcotráfico. A
campaña desatada a prol do
membro da jet-set Carlos Go· yanes, un dos 47 procesados,
foi un do$ exemplos ·máis -pa:
tentes, con entrevistas afeito e
comparecé~cias múltiples ante

'Frente a unha
administración de
xustiza hermética
por tradición, estes
famosos bufetes
con asesores de
imaxe están
preparados para
apresentar á
opinión pública a
cara lavada do
narcotráfico'.
as· cámaras, cando non a· defensa exacerbada dafguns xor-

naJistas que hipotecaron mesmo non só a sua fortuna, através de vários abais, senón a
sua credibilidade, tal é o caso
de Xosé Maria García.
Un dos advogados da acusación comentou que "se non logramos que se produza unha
contradición de intereses entre
os próprios encausados, vai ser
moi difícil enfrontarse á poderosa maquinária dos 40 millores
bufetes e aos millóns do narcotráfico". Este advogado poñia de
manifesto como "esta xente moveu máis diñeiro que o próprio
orzamento da comunidade autónoma galega".

Xuízo a Portabales
A primeira liña de defensa dos
advogados é converter o xuício
contra os seus clientes, no xufcio a Portaba/es. Asi, a primeira

r-----------------------~---------------------------------------------------,

·GalizcJ ocupa o sétimQ lugar

.

entre as comunidades autónomas
na incautación de heroína e cocaína
'

Uns dias antes de comezar o
xuízo contra os 47 contrabandistas na Casa de Carnpo madrileña, a Fiscalía Xeral do Estado deu á luz un informe no
que se incluen as cifras de
apreensións de droga, desglosad o por rexións. Segundo
este informe, Galiza ocupou o
séptimo lugar lugar entre as
comunidades autónomas na
incautación de heroína e cocaína. A lista encabézana Madrid, Catalunya e Andalucía.
Estes dados non son noves.
En máis de unha ocasión xa

desde a Fiscalía do Estado se
puxo de manifesto que Galiza
non era o ponto por onde máis
droga entraba, senda amplamente superada, por exempJo,
polo aeroporto de Barajas , a
Costa do Sol andaluza e o porto de Barcelona.
Ainda asi, todos estes anos,
Galiza foi apresentada como o
paradiso da entrada da droga,
talándose de síciliación e de
máfia galega e mesmo facendo
que a política galega rolase ao
carón do narcotráfico.

.

O que podia ser para moitos
unha alegria informativa, para
outros consistía nunha calculada campaña coh rebiretes políticos. Alguns médios como lnterviu, que tiveron unha fonte
inagotábel de reportaxes no
contrabando galego, non puderon recebir nas suas páxinas similares reportaxes referidas ao
contrabando en Mallorca, as
conexións do narcotráfico coa
rede-anti Eta ou coa jet-set madrileña, até o ponto de que o
seu director, Basilio Rogado,
se viu abrigado a dimitir.•

l
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

L---------------------------------------------------------------------------J

Esta liña de defensa interna, ten
unha importan te ra mifi caci ón
externa. As i, tenta darse a impresión de que o xuício só se
basea na declaración de Portabales e de outro dos arrepentidos, Padin. Segundo esta versión interesada , amplamente
asumida na maioria dos médios
de comunicación, o sumário estaría mal realizado e seria unha
verdadeira chapuza. Idea que
se estivo a djfundir xa desde antes de pecharse o sumário e
alentada ainda máis desde que
o seu instructor, o xuiz Garzón,
fichou polo PSOE. A direita parece antepoñer o seu éxito poi ítico á loita contra da droga.
Alguns dos xornalistas que seguen este proceso adoitan a esquecer que a moitos dos procesados se lles incautou droga,
que se revisaron as suas con tas correntes e que existen ou tras dúcias de testigos. Por esquecer, tamén esquecen a vox
populi, por máis que ali esteñan
as nais contra da Droga para
recordalo , e teñan o sumário
para poder ollar a virtualidade
das acusacións.

A función exemplarizante
da Xustiza
A primeira vista oral que se celebra contra unha basta rede
de narcotraficantes, mentes
outros sumários durmen nas
gabatas xudiciais , convértese
nun trinque no que a sociedade pode comprobar se o poder
dos narcotraficantes e tan imponente e intocabel como foi
até de agora ou se o Estado
ten suficientes resortes para se
defender. Do decurso desta
vista e da posterior senténcia
vai depender moito a atitude
social de rexeite ou denúncia
destas prácticas mafiosas. Se
o Estado non é contundente
ante os narcotraficantes, parte
da sociedade amoldarase a
convivir con eles como mal menor, cando non se poñerá bai xo a sua proteción. Está en
xogo moit o mái s qu e o des mantelamento dunhas redes
contrabandistas. •

SERVIZOS SOCIAIS

. As empresas funerárias teñen proibido recoller os cadáveres nos hospitais

Os mortos son monopólio das grandes cidades
• ARANTXA ESTÉVEZ

A concentración de
camas hospitalárias nas
cidades fai que a
maioria da xente xa non
morra no seu povo.
Todos acuden ás
cidades para buscar
unha solución na
ciéncia que non sempre
se dá, e serán os
servizos municipais os
que se encarreguen de
levalos a casa para a
famíilia celebrar o
enterro. As pequenas
funerárias provinciais
non poden ir buscar aos
seus viciños cando
estes morren fora da
vila; só poden traballar
dentro dos seus límites
municipais.
En Lugo , os empresários de
servizos tunerários atópanse en
intenso debate. Fálase de protestas, de folgas , etc., pero eles
son conscientes de que un paro
no seu sector é case impensábel. Pero para a maioria das oitenta e duas funerárias de toda
a província, a proibición de traballar fora de onde teñen a licéncia municipal está senda a
ruina. Ao igual que aconteceu
con Emorvisa en Vigo ou se intentou facer en Ourense, a municipalización dos servizos de
pompas fúnebres supón o monopólio deste traballo en favor
duns poucos empresários instalados nas cidades. lsto é o centro de protesta que levarán a
cabo o dia 23 de Setembro en
Madrid xunto con outros empresários do estado.
António López é o presidente

monopólios é co
abaratamento dos
prezos. Para el, isto forma parte dunha "campaña mentireira", xa que as
rebaixas son mínimas tendo en cent a a alta cuantía
das tarifas. Un voce i ro da asociación de empresários do sector na
comarca de Vigo
tamén se queixa
dos prezos estabelecidos por Emorvisa que son sempre
máis altos que os
das funerárias
afectadas.

O tanatório de Pereiró, en Vigo

dos Empresários de Pompas Fúnebres de Lugo. El ten unha pequena empresa con sete empregados e un futuro negro debido a
esta proibición. A maior parte do
seu traballo reside nos encargos
que lle fan para ir buscar os cadáveres tora da sua vila e devolvelos a esta para enterralos ali.
Un 70% dos mortos non son do
concello de Lugo pero a gran
maioria van morrer ali e pasan a
ser da competéncia das empresas municipais lucenses.
"Para todas as funerárias da
província fica unha pequena porcentaxe do traballo total, xa que
só nos podemos adicar á xente
que marre nos nosos concellos.
Taremos que reconverter as empresas en algo máis pequeno
ainda", asegura António López.
Respeito á atitude da xente
afectada, el afirma que no mo-

Un 70°/o dos mortos non son do concello
de Lugo pero a grande maioria van morrer
ali e pasan a ser competéncia das
empresas municipais lucenses.

mento da morte dun familiar ninguén quer complicarse a vida.
Ademais, ás compañías de seguros dalles igual pagarlle a un
monopólio que a unha pequena
empresa de pompas fúnebres.

A diferéncia de servizo
Os empresários do sector en Lugo critican o feíto de que unha
funerária en contacto co Goncello trate de quedarse con todo o
traballo da cidade e criar, dese

xeito, un monopólio."Ao existir
unha só empresa que se fai cargo de todo, deteriórase a calidade do servizo e a proba está en
Emorvisa en Vigo. Todo é máis
impersoal e non se ten en conta
a situación que viven os familiares do difunto. Detalles como o
transporte ou a maquillaxe mortuória son feítos a correr e cóbranse a prezo de ouro".
Segundo António López, outro
dos factores co que xogan os

Desde
que
Emorv i sa empezou a funcionar
en Febre i ro de
1989 , son vinte
empresas
as
afectadas no Sul
de Pontevedra.
Para este voceiro, hai unha diferé n c ia entre o
que é municipalización e o que
ANXO IGLESIAS
supón Emorvisa.
"O primeiro seria unha supervisión de prezos e condicións por parte da institución
pertinente e o que se fixo en
Vigo foi un monopólio a meio
dunha empresa mixta. lsto
está contemplado na Lei de
Bases de Réxime Local pero
contraponse coas medidas
de liberalización doutros
sectores".
As empresas da comarca de Vigo sobreviven como funerárias
rurais e encarréganse dos cadáveres que translada Emorvisa
cando chegan ás vilas. "Eles restrinxen en moitos aspectos a tradición funerária que reclama a
xente e levan a maior parte dos
ingresos de todo o funeral", di
este representante. Para António
López, a constitución de monopólios é "a anulación da GOmpeténcia, un mando e ordeno".•

A .Cruz Vermella da Coruña
conta con tres ambuláncias e un só condutor
• OSCAR LOSADA

I

A CORUÑA

Se vostede sofre un
accidente e precisa
dunha ambuláncia da
Cruz Vermella na
cidade da Coruña e se
unha xa está a facer un
servizo, apesar de que
haxa duas máis, non
llas poderán mandar xa
que só hai un condutor
contratado, polo que o
accidentado deberá
recorrer a unha
ambuláncia privada co
correspondente
desembolso económico.

Se vostede ten sorte e precisa
cidadáns". Esta mesma organizadeste servizo entre as 17 horas
ción posue duas ambuláncias en
e a meia-noite pode acudir á
Santiago de Compostela con
condutores que non cobran por
ambuláncia da Casa do Mar.
Non é moi raro que a Cruz Verdesenrolar o seu traballo.
mella receba chamadas pedindo
As mesmas fontes critican á
unha ambuláncia cando xa teñen unha en funcionamento, poCruz Vermella por non dar os núlo que resulta incomprensíbel a , meros de teléfono da ambuláncia
de DYA, co gallo de impedir o
infradotación de condutores.
asentamento deste colectivo na
O único chófer contratado actualzona da Coruña. DYA é unha enmente cobra do concello da Cotidade de grande implantación en
ruña. "De non ter liquidez para
Euskadi e que tenta espallarse
poder pagar a outros, apontan
actualmente en Galiza. Conta
fontes cidadáns consultadas, a
cunha ambuláncia e neste intre
Cruz Vermella ben poderia botar
autofinanciase, á espera de asiman dalgun dos seus voluntários
nar algun convénio con instituque están capacitados para a
cións públicas. Os seus traballaconducción ainda que a sua sidores foron seleccionados, na
tuación legal non sexa a de consua meirande parte, entre ex vodutor. Cando pode haber vidas
luntários da Cruz Vermella.
en xogo de por meio a legalidade
é un fio moi fino, confuso e buro- Hoxe en dia hai zonas con bascrático para unha institución destantas habitantes perta· da Corutinada a salvagardar a saúde dos
ña que non teñen unha ambu -

láncia a disposición, como por
exemplo o concello de Oleiros,
que se ten unha urxéncia debe
ficar á espera da ambuláncia de
Betanzos. Ademais a mobilización da única ambuláncia de Betanzos deixa desasistida esa zona para outra posíbel urxéncia.

Esta ambuláncia foi a que cobriu
o famoso accidente acorrido na
auto-estrada, co lanzamento
desde unha ponte dunha pedra
a un autobus por parte de vários
cativos e que rematou coa morte
dun dos viaxeiros do veículo, ao
lle dar o croio no peito.

Curioso é, tamén, que duas das
equipas de base da Cruz Vermella se atopen en Valdoviño e
Laraxe mentres a cidade de Ferrol -non conta con nengun.

En primeira instáncia a Cruz
Vermella recebeu o aviso de que
o accidente fora no Km 73 cara
Caldas, ao non velo a ambuláncia tivo que dar a volta nesa localidade. Posteriormente rectificause a primeira información e
deuse o Km 71 , polo que a ambuláncia chegou con perto de
média hora de retraso ao lugar
dos feítos.

Condutor de Xaén
Este ano instaurouse o operativo
Xacobeo 93 que rematou o 8 de
Setembro. Como parte del unha
ambuláncia foi destinada a Padrón cun condutor de Xaén que ,
descoñecia as estradas e non sabia ir até o Hospital Xeral santia·gué , que abrigaba a guialo através do rádio-transmisor.

Anteriormente a Cruz Vermella
dispuña dun servizo de Auto-estrada (1 ambuláncia) que se retirou ao non chegar a un acordo
con Autopis tas de l Atlántico. +

A xoia da coroa
MANuEl.CAO

A importáncia e significado das rexións económicas no modelo de
desenvolvimento vixente é cada vez maior. A internacionalización
da economía mundial e a consecuentes relacións de interdependéncia entre as diversas áreas reduce o significado dos Estados a
un papel máis político ca económico. Nas relacións económicas
que se estabelecen ao longo do tempo van agramando zonas determinadas que acadan vantaxes competitivas baseadas en modelos organizativos distintos, predomínio de políticas a longo prazo, tributárias de valores e formas de ser diferentes.

No periodo 1.990 -95 investimos

máis de 125.000 millóns

UNHA VI-VENDA DIG-NA
E UN DEREITO.
Nos últimos 4 anos, máis de 70.000
familias abriron as portas dun novo
fogar, e para o 95 teráno feito outras
35.000.
. ... Porque
nesta
lexislatura
investimos máis do dobre en promoción
pública de vivencias. Un 84% máis en
rehabilitacións, incentivando a adaptación tipolóxica á arquitectura
tradicional galega e recuperando a
riqueza cultural dos nosos conxuntos
históricos.

... Investimos cada día máis en solo
como soporte dos futuros proxectos de
vivenda. Na primeira fase (94-97)
principiaránse en Galicia 45.000 novas
vivencias.
... Investimos en infraestructuras
intelixentes que faciliten o desenvolvemento e o progreso. 73 parques
empresariais e 2 ofimáticas.
... Na Xunta de Galicia investimos, e
seguiremos investindo para que cada
cidadán poida dis(rut.ar dunha vivenda digna

CONSELLERIA DE ORDENACION
DO TERRITORIO E OBRAS PUBLICAS

INSTITIJTO GALEGO
DA VIVENDA ESOLO

Pois ben, no caso do Estado español a evolución e dinámica
das rexións económicas españolas é ben ilustrativo. O peso relativo do PIB das CCAA no conxunto estatal moditicouse radicalmente. Para eliminar o efeito distorsionador de Madrid capital
collemos duas grandes áreas económicas: por unha banda, as
duas Castillas (inclue Cantabria e La Rioja), Madrid, Extremadura e Andalucía e pala outra Catalunya e Valencia. Dado que a
evolución segue a mesma tendéncia, tomadas as duas rexións
no seu conxunto, escollemos os dous dados dispoñíbeis máis
alonxados no tempo. Asi, a participación en 1800 no PIB total da
área centro-sul era do 60,8% para quedar no ano 1992 reducida
ao 38,81 %, cunha caída de 20 pontos. Poi a contra, a área mediterránea pasa de representar o 14% en 1800 ao 30,57% en
1992, quer dicer, un aumento
de máis de 16 pontos. Se co- - - - - - - - - liemos unicmente o dado de
Catalunya pasa do 8,3% en
1800 ao 20, 19%, cun aumento de casi 12 pontos. Outros
dados como o grau de abertura á economia internacional, competitividade por sectores, produción industrial,
etc., confirman que Catalunya é a primeira rexión económica de España cun papel similar ao que exercen noutros
Estados rexións como Lombardia, Califórnia, etc. Ultimamente, obsérvase un reforzamento dos vínculos económicos con Catalunya do espazo cultural denominado Países cataláns e do Val do Ebro. A reconStrución dunha rexión económica líder en España pero de desenvolvimento médio en Europa está a converterse en realidade e, moi
probabelmente, acadará por ter consecuéncias políticas. A inexisténcia doutras zonas do Estado que podan xerar dinámicas
progresivas na actividade económica é un feito preocupante
pois o tirón da economía catalana e o seu hinterland resulta insuficiente para poder manter un nível de desenvolvimento e benestar similar para todas as zonas do Estado. O excesivo peso
das rexións atrasadas pode lastrar e pexar a dinámica das zonas avanzadas, facendo inviábel o proxecto estatal, mais existen indícios de que Catalunya exercerá, ainda con dificuldades,
o papel de avangarda económica e política en España.

'A,,,are a

mediterránea pa a
de representar
o 14% en 1800 ao
30,57°/o en 1992'

Para Galiza é conveniente tomar nota dos cámbios que se están
a producir sen preocuparse por supostos problemas políticos
pois a Coroa española, a institución que mellor capta e se adapta aos novos tempos, non ten problemas para comprender á diversidade política, cultural e económica do seu Reino. En realidade, calquera pode entender que Catalunya é a xoia da Coroa
e non é cousa de abandonar as xoias e quedarse coas "baratijas", intercámbio desigual só posíbel na América precolombina.
Eran outros tempos.+
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ENSINO EVIVENDA
Alugar un piso en Santiago é un labor
árduo e sobretodo desagradábel. Para un
estudante supón percorrer a cidade de
arriba a abaixo, visitar axéncias, recoller

os enderezos nos trinques dos comércios,
facer chamadas telefónicas e ir mirar os
pisos, case sempre miserentos e caros. O
Centro de Recursos para Estudantes

Mancomun intenta facilitar toda a
información para axilizar este complicado
proceso, servindo como intermediário
entre proprietários e estudantes.

Un inquérito de Mancomun sinala que grande parte das vivencias seguen en estado precário

O 73o/o dos estudantes de Santiago
cambian de piso cada ano
• PAULA CASTRO

Mancomun nace no ano 90 como iniciativa do Vicerreitorado do
Servizo de Estudantes e está
xestionado polos Comités Abertos de Faculdade (CAF). O vicerreitorado exixia, nun princípio,
que Mancomun oferecese información sobre o servizo militar e
as alternativas a este, e promocionase asociacións universitárias. Pero os CAF, por iniciativa
própria, decidiron incluir dentro
do servizo de información de
Mancomun unha bolsa de vivencia, que axudaria aos interesados
en alugar un piso, aportando enderezas e teléfonos de contacto.

Oferta de información
Os estudantes que traballan en
Mancomun realizan unha recolla prévia de enderezas en portas, escaparates e xornais, para
estabelecer contacto posteriormente cos proprietários. Fernando de Llano, un dos responsábe is sinala que "a maioria
desconfían e néganse a dar prezos e mesmo as características
do imóbel. Prefiren que os estudantes pasen a mirar o piso en
cuestión".

A especulación convértese nun
problema para os estudantes,
que non topan un piso de aluguer en condicións, ademais de
ter que pagar cantidades que
superan con moito o seu presuposto. "Resulta significativo que
un 73% dos universitários que
viven nun piso cámbian cada
ano. A resposta a este constante movimento encóntrase no
estado precário dos mesmos.
Pero o cámbio non resulta sati sfatório, xa que se deciden
transladarse polos problemas
de humidade, ao ano seguinte
pasan para outro co quentador
derramado ou con problemas
de tubarias'', di Fernando de
Llano.
A demanda é moi elevada. No
que vai de verán 600 estudantes
solicitaron información a Mancomun, pero este colectivo só pode ofertar neste momento 100
pisos. Tamén dispoñen de información sobre 50 habitacións para compartir e de praticamente
todas as pensións legais.

Pisos polas nubes
Os prezos varían moito. Segundo unha estatística aproximativa

realizada por Mancomun, un piso na zona nova cun número
médio de cinco cuartos (a sala
ou salón acaban sempre convertidos en habitacións) supera
as 70.000 pesetas, e un estúdio,
con un único cuarto ronda as
52.000 pesetas; na zona vella
case nengun piso acada as cinco habitacións e os prezos chegan tamén ás 70.000 pesetas ,
coa diferéncia de que non adoitan a ter calefacción. Pola contra, na periféria as condicións
soen ser mellares, os pisos están bastante ben equipados pero lonxe, co que se incrementan
os custos de desprazamento.
Ainda asi unha vivencia con catro habitacións anda a rente das
50.000 pesetas.
Hoxe en día o problema que supon o aluguer dunha vivenda
segue a ser abafante para os
estudantes, mália o aumento do
número de prazas en residéncias universitárias. As condicións son mellares, pero o aluguer é alto, a non ser que se
conceda a habitación en conceito de bolsa. Un estudante pode
chegar a pagar na nova residéncia do Monte da Condesa até
18.000 pesetas.+

Espazos pequenos son característicos nos pisos alugados.

ANXO IGLESIAS

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

Adecentar un piso é un
investimento perdido,
segundo os proprietários

Os estudantes comparten pisos para poder afrontar os custos.

ANXO IGLESIAS

Mancomun está a valorar actualmente as respostas dun inquérito feíto no ano 92, no que
se perguntaba aos estudantes
o enderezo, estado e prezo do
piso no que vivían. Os resultados da mesma serán publicados en breve na revista Apuntes. Con isto pretenden non só
avaliar as deficiéncias dos pisos, senón tamén sensibilizar
aos proprietários.

A especulación convértese
pois nunha constante, algo
asumido polos proprietários, e
polos estudantes, que teñen
que pagar a desgasto por un
lugar onde viver durante o
curso escolar sen que se cobran os mínimos de habitabilidade. Os pisos en bon estado
ou ben superan en prezos a
média ou non son alugados a
estudantes.

A maioria dos donas non se
tan responsábeis do estado
das vivencias de aluguer. Culpan aos universitários de non
coidar os mesmos e consideran que adecentar un piso resulta un investimento perdido.
De Llano sinala, sen embargo, que alguns pisos levan 30
anos alugados, nunhas condicións deplorábeis, superando
as 60.000 pesetas.

O sistema empregado por
Mancomun alixeira o traballo
dos interesados. Este colectivo encarrégase de percorrer
Santiago e anotar os enderezas, para lago porse en contacto cos donas. Os enderezas dos pisos son clasificadas en fichas, o que permite
á sua vez dividir segundo prezos e tamén saber o estado
no que se atopan. +

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

É OUTRO Nlllv'EIL
?ERFUMERlA - COSMETlC.A

VIGO: Sanjurjo Baclía , 210 - Urzaiz, 190

P.OLICIA EVIOLÉNCIA

Vários policias nacionais teñen actuado de escudo ante as habituais malleiras da Unidade Especial

·oous mouzos espidos e golpeados
na comisaria de Compostela sen mediar explicación
bastante habituais. O problema
é que só unhas poucas son de-

•X.S.

A pasada semana dous mozos foron retidos,
espidos e golpeados na comisaria de Compostela
por membros da Unidade de Intervención Especial
da Policia Nacional chegada a Santiago con motivo
do Xacobeo. O caso non é o primeiro que se
produce e mesmo, segundo pudo saber A Nasa
Terra, vários policias nacionais téñense interposto
ante as accións deste grupo especial.
Ramiro, mariñeiro de 23 anos, e
Paulo, de 20 anos e estudante de
Xornalismo, teñen a sua residéncia habitual en Compostela. O
pasado mercares dia 15, paseaban en compañia de dous amigos pola zona vella de Santiago,
cando foron abordados por catre
membros da Unidade de Intervención Especial. "Estabamos
tranquilamente paseando e pedíronnos a documentación. Como
non tiñamos o carnet de identidade, xa cambiaron as suas caras e
nos levaron a Paulo e a min á comisaria. Ai comezou o noso pesadelo", di Ramiro. Paulo continúa o relato dos feitos "Unha vez
na comisaria metéronnos nunha
cala, e un dos Homes de Harrelson -como son coñecidos popularmente- pechou a fiestra e a
porta. A continuación tomos obxecto dun trato vexatório e humillante: obrigáron-nos a espirnos,
mandaron-nos facer flexións espidos, insultaron-nos e ameazaron-nos. Logo do cacheo, un dos
policias deume un puñetazo no
peito sen que mediara provoca-

nunciadas publicamente. A Asociación Pre S. O.S, de Campos-

Os casos de humillación e abuso foron denunciados várias veces.

ción algunha". Para Ramiro, o
pior foi o abuso de autoridade, e
"que te traten como a unha basura, ver que non podes facer nada,
unicamente aguantar os insultos
e os golpes".
A versión que deu a comisaria
de Santiago ditire notabelmente
da narrada por estes dous mozos. Segundo esta fonte, os catre rapaces foron identificados
por membros do corpo, pero en
ningún momento foron conducidos ás dependéncias policiais.
Ademais indicaron que un deles
tiña antecedentes penais. Estas
declaracións provocan un sorriso
en Paulo, quen comenta que "é
totalmente falso que eu ou algún
dos meus compañeiros teñamos
antecentes. Por outra parte o feito de que digan que non estivemos na comisaria xa non me surprende, pero si me indigna que
cheguen a mentir deste xeito".

tela, ten interposta duas denúncias no Xulgado , actualmente
en trámite. En Febreiro deste
ano Juanjo Rodríguez foi apaleado por vários policias no interior dunha furgoneta . Despois
ameazárono, indicándolle que
"tiña 24 hora para deixar a cidade". En Xullo, Pascual Varela foi
empurrado palas escaleiras da
praza da Quintana por axentes
da Unidade de Intervención Especial. Posteriormente detivérono e o golpearon, e xa en comisaria un policia nacional evitou
que seis destes axentes o mallaran, segundo as versións recollidas por A Nasa Terra, algúns membros da policia nacional actuán en ocasións de "escudo" ante agresións coma esta. Nalgún momento incluso teñen manifestado a sua oposición aos métodos empregados
palas Unidades Especiais.
Outro caso coñecido é o do estudante de Fisica M. Ledo. Durante
unha identificación a outra persoa no Primeiro de Maio, foi golpeado contundentemente ante
várias testemuñas por dous policias, e levado a comisaria. Lago
seria ingresado no Hospital Provincial, onde se lle apreciou traumatismo craneoencefálico, e diversos hematomas e contusións
por todo o carpo. A sua advogada apresentaria mais tarde unha
denúncia por lesións graves e
tortura. Os que tamén saben dos
modos deste corpo son os veciños de San Lázaro, dispersados
de xeito brutal durante un corte
de tráfico no seu bairro. +

Denúncia no Xulgado
As agresións en comisaria son

Para a esquerda abertzale a corrupción e o narcotráfico son máis graves que o secuestro de Julio Iglesias

Os bascos, enfrentados sobre a orixe da violéncia
• PEPE REI / DONOSTIA

O pasado 19, Domingo, o organismo popular Elkarri
apresentaba as conclusións dos seus traballos ante
os meios de comunicación: "As situacións de tensión
que se viviron nos últimos meses, con posturas
enfrentadas aparentemente irreconciliabeis e que
concluiron con sendas manifestacións multitudinárias
os dias 11 e 18 deste mes, son cíclicas e que nos
últimos trece anos se teñen repetido até en catro
ocasións. Esta situación hai que rompela e non cabe
outra alternativa que tender pontes para o diálogo".
Os membros de Elkarri figurarán
posibelmente na .miúda nómina
de cidadáns bascos que teñan
participado nas duas manifestacións .citadas. Por outra parte, o
portavoz de Elkarri, Jonan Fernández ten ao seu lombo o aval
que supuxo o acordo histórico
do pacto da autovia que unirá
Gipuzkoa con Nafarroa, do que
o organismo Lurraldea foi o principal mentor.

Agosto quente
O mes de Agosto, no que as
tres capitais da Comunidade
Autonómica Basca celebran as
suas festas, concluiu coa tensión habitual de todos os anos,
despois que a procesión de La
Salve en Donostia e a izada de
ban9eiras no Concello de Bilbo

-'

supuxesen a reedición dos clásicos altercados.
O papel represivo contra as protestas populares correspondia
antes á Policia Nacional, pero
nos últimos anos o protagonismo
foi da Ertzaintza, teoricamente
deseñada como unha policía con
conotacións populares -nun
principio chegouse a mencionar
aos desarmados "bobbies" ingleses como exemplo a seguir. A
policia basca terminou converténdose no que nos seus mandos chaman unha "policia integral". E nun conceito tan amplo
entra de cheo o apartado da loita
política, aspecto que Juan Maria
Atutxa, responsábel de Interior e
Juan Manuel Martiarena, o seu
segundo na Consellaria, puxeron
especial énfase.
,_ 1

-

~
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A policia autonómica afectada
polo descobrimento de que tiña
participado en operacións de
"fontanaria" como o pinchazo
telefónico ao ex lehendakari
Carlos Garaikoetxea ou que
desde o Departamento de Xogo
permitira o escándalo das traga-cartos, terminou por se gañar a repulsa dun sector popular tras ter sido encausados xud ici al mente vários dos seus
membros por presuntas torturas a activistas de ETA.
Por contra, a Ertzaintza gozaba
da total confianza das autoridades e os seus dirixentes políticos estaban orgullosos tras as
últimas detencións de supostos
colaboradores de ET A relacionados co chamado imposto revolucionário.
Nese envalentonamento e no
enfrentamento con amplos
sectores populares situan moitos a causa da marte nas depend é ncias da Ertzaintza en
Arkaute dun cidadán sen antecedentes policiais ou xudiciais .
Juan Calvo, como todo delito,
tiña problemas psiquiátricos. E
o que non aterece lugar a dúbidas é que entrou vivo nos
calabozos da policía autónoma
e saiu morto, con sinais de numerosas queimaduras e hematomas en distintas partes do
seu carpo e despedindo un forte cheira a gas.

Iglesias e Calvo
Juan Calvo foi a partir dese momento peza clave para mostrar
a atitude á que tiña chegado a
Policía autonómica bascongada.
Atutxa e Martiarena reaccionaron á marte de Calvo proxectando un dos seus famosos videofilmes. Neste caso tratábase dos
golpes recebidos por un "berrozi" -un dos carpos especiais da
Ertzaintza- descoberto por un
grupo de mozos nun recinto festivo de Bilbo. O video foi a base
legal para unha série de detencións en cadea, chegando a Ertzaintza a conducir aos seus calabozos a rapaces acusados de
cruzar coches na via pública.
Contado, o video non foi máis
que un dos moitos incidentes
deste verán. Os partidos que
apoian o Pacto de Ajuria-Enea
xa teñen desde semanas atrás o
secuestro do industrial Julio Iglesias como pólo de referéncia.
Julio Iglesias, directivo de "lkusi", unha boiante empresa, ponteira no sector da comunicación
e transmisións audiovisuais e
tamén cun potente departamento electrónico de investigación,
contou desde o princípio ca
apoio incondicional do comité
de empresa e de grupos pacifistas. A postura da maioria destes
grupos é rechazada desde ~ e~-

querda radical, que os acusa de
contar con apoio económico e
político das institucións e de falta de sensibilidade para denunciar outras lacras vixentes na realidade política de Euskadi, como a enorme corrupción existente, o paro galopante ou as
conotacións do narcotráfico con
elementos das Forzas de Seguridade do Estado.
Traballadores de "lkusi" e os
pacifistas en cuestión foron os
que popularizaron o lazo azul,
contando co apoio dos meios
de comunicación , alguns dos
cales non tiveron reparo en levar o lazo de forma permanente á sua portada.
A grande maioria silenciosa parecia emerxer e concretarse no
lazo azul. Pero non senda antes
e despois da manifestación do
dia 11, o lazo azul apenas se
viu nas ruas de Euskadi.
A manifestación do Sábado seguinte, dia 18, foi outro clamor:
pésie ás operacións de imaxe
animadas desde os poderes
públicos mantense a atitude
dun amplo sector que declara
non estar disposto a transixir e
a que se conculquen os direitos básicos da nación basca.
Para a esquerda abertzale esta
exixéncia é prioritária e serviria
para desactivar todo xénero de
violénGia.+
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CIDADÁNS POUCO CUALIFICADOS

A

educación para
adultos (E. P.A.) é un
campo que acapara
unha escasísima
atención social, e que
concita un
descoñecimento case
total non só por parte do
cidadán, senón mesmo
das autoridades
educativas, unido a
unha desatención que
leva a aparcar leis
aprobadas para o seu
desenrolo. Contrasta
con isto a importáncia
potencial da educación
para adultos,
considerando que a
povoación sen estudos
primários completos, é
de perta de 750.000
pesetas para un censo
total de 2. 700.000
habitantes.
PACO

Os meios son moi precários e as leis aprobadas ao respeito non se desenvolven

Educación para adultos: a maria da administración
cola ou que o fixo durante menos
de cinco anos) hai perto de
670.000 persoas. A estes dados
haberia que engadir certas consideracións máis difícilmente cuantificábeis, como o número probábel de analfabetos funcionais, os
que non son capaces de utilizar
o aprendido para unha série de
aplicacións práticas básicas, un-

• GONZALO VILAS

Segundo cifras de 1991 , en Galiza hai 71.950 analfabetos, quer
dicer , xente de máis de dez
anos que non sabe ler nen escreber, concentrándose loxicamente o groso do número a partir dos 55 anos. Sen estudos primários (xente que non foi á es-

ha cifra que poderia elevarse a
un tércio da povoación.
Diante de guarismos tan pouco
alentadores , unha ollada a un
mapa de distribución de centros
de educación para adultos oferece unha paisaxe bastante desolad a. Uns sesenta centros
aparecen espallados pola xeo-

grafía galega, con presénza xa
escasa nas zonas máis ricas e
case nula en zonas do interior.
Ainda neste mapa facilitado pola
Consellaria de Educación hai
centros que na prática non existen. Outros poucos centros privados adicados á EPA conviven
cos anteriores, e todo na Coruña e Vigo, ainda que o seu carácter e finalidade varíe segundo os casos.
O estado destes centros é un dos
pontos de precariedade sinalados
a miúdo polos profisionais adicados a este ensino de maiores. Alguns apresentan condicións ínfimas, outros con lugares prestados por concellos ou outras entidades. Sen que reúnan o acondicionamento próprio dunha aula,
ou sen que podan ser usados
máis que unhas horas.

Falta de especialización
profisional
Os próprios profesores recoñecen e denúncian, nalguns caos,
a falta de especialización do
profisional da EPA, problema
derivado igualmente da falta de
investimento nese eido educativo , asi como a descoordenación
entre os centros ou aulas en
funcionamento, que converten
ao conxunto deles , e segundo
as suas palabras , nun xeito de
"reinos de taifas" que dificultan
ainda máis o desenrolo desta
parcela da educación.

~euvz,. é unha

palabra única no
mundo que descrebe un
f eito ao que,só os galegos
. puxemos nome.
. .
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A actuación da administración
galega através da consellaria de
educación ven sendo fortemente
criticada pola maioria dos educadores . Apesar das boas intencións habituais expostas nun recente Congreso Internacional de
Educación de AdµltoSt ~n ~G?liiZa,
celebrado no mes de Abril pasa-

do, a deixadez semella presidir
os movimentos ou máis ben a
auséncia deles por parte das autoridades educativas galegas.
Existe unha Lei de Educación e
promoción de Adultos aprobada
hai case un ano polo Parlamento
galego, sen que até agora se teña aplicado en nengun dos seus
apartados, como denúncian reiteradamente os profesores. O
decreto para a criación dun Consello escolar de educación de
adultos foi promulgado hai bastantes meses pola Xunta, sen
que até agora se teña constituido, situación que é calificada de
escandalosa polas mesmas fontes, e que contribue a manter a
este sector educativo, por riba
das eivas materiais xa asumidas, nun estado de empantanamento de difícil saída.
Esta situación seria só a parte
máis visíbel dun compartimento
educativo como é o dos adultos
que englobaría moitas máis facetas e campos que os que hoxe basicametne se ven obrigado s a cobrir os educadores.
Nunha situación tan precária, _
téndese a procurar a obtención
do graduado escolar, saco onde
os profesores se ven na abriga
de incluir a boa parte do chamado "fracaso escolar'', así asumido pola EPA por mor dun enfoque inaxeitado das instáncias
académicas. Quedan deste modo sen cobrir ou mal atendidos
outros eidos coma a reciclaxe
educativa, a formación ocupacional e outra série de actividades diversas que conformarían
unha definición comple t a da
educación de adultos . Un campo de difícil atención xa polas
suas especiais características ,
pero que en Galiza e agora aparece como ta a_s [gnatu.ra "m ~r_ip"
da administración autonóm ica. +
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PORTUGUÉS NA ÁFRICA

Uanhenga Xitu I

Rushdie e o caso iraniano
Isaac Diaz Pardo retírese á condea que o 60 Congreso do Pen
Clube reunido en Compostela fixo da situación de Salman Rushdie.
"Parece ser que o que máis lles preocupou (aos congresistas ) foi o
da liberdade de expresión -di nun artigo publicado o 19 de
setembro en LA Voz DE GAI.IcIA-. Asi semella que a causa máis
destacada do congreso foi a preséncia de Rushdie (que)
reclamaba unha acción común para rematar co terrorismo iraní. O
que traducido ao desexo real equivale a que os norteamericanos
arrasen Irán con ises inafábeis meios de guerra que teñen para
rematar con todo. (... ) O que resulta extraño é que ningún dos
congresistas, logo de lamentar a situación de Rushdie, non lle
recordara que os seus compatriotas ingleses, aliados coa CIA,
impuñeron en 1953 o derrocamento de Musaddaq, sabio e patriota
estadista que pretendía modernizar Irán e nacionalizar o petróleo
do seu pais. Foi condenao a marte por tal pretensión ainda que
despois foi indultado. O pais ficou nas mans lamentabeis da familia
Palehvi, movida por fios anglo-ianques, até que no 1979 unha
revolución impúxose radicalizando o seu patriotismo e a sua
relixión deica o paroxismo ( ... ) Quen son os responsábeis desa
radicalización? Rushdie non debe esquecer que o que sementa
ventas pode recoller tempestades".

escritor a1

'O naso idioma é o portugués, por
Uanhenga Xitu, loitador de
fondo pala independéncia da
Angola e embaixador do
Governo de Luanda en vários
estados europeus representa a
nova narrativa do seu pais. Con
António Jacinto e Luandino
Vieira, Xitu móvese entre a

A verdade dun naufráxio
Vintesete anos despois de que a impericia dun comandante perdese
a fragata Ariete na beiramar de Lira, un seu tripulante, o cabo
Francisco Garcia Piedra relata o que daquela acontecera realmente.
A censura e a manipulación da Ditadura non permitiran coñecer os
feítos no seu momento. O número 32 da revista MERcANTIT. inclue o
relato. A saida ao mar, a noite do 25 de Febreiro de 1966 fara
desaconsellada polo Almirante do Ferrol, pero o comandante do
barco, Francisco Carreró Ruiz, resolveu sair ao mar. No momento de
zarpar do Ferrol "todos·pensabamos que o máis asisado seria
esperar a que desacansase o temporal, pero o comandante teimou
que había que seguir. Fora da ria, á altura de cabo Prior, observando
aquela mar tan levantada, quixo dar volta pero o barco xa non daba
virado. Os golpes de mar desceparon candieiros, barandas e tapas
do combustibel". Parado o motor por efeito da auga no fuel e
rebentados os motores auxiliares, o barco ficou sen goberno. "por
duas veces o Legazpi quixo darnos remolque , pero rompeu a
estacha. Un cabo da sua tripulación perdeu a man. O petroleiro
Camporraso non puido nen probar a darnos remolque por non
receber autorización do coamandante do barco, que non quixo que
un mercante o remolcase nen naquelas condicións". Garcia Piedra
relata o naufráxio, o sacrificio do povo de Lira por auxiliar a
tripulación e as promesas non cumpridas do ministro da Mariña por
lles compensar sacrifícios e axuda a mancheas."O comandante do
Ariete, único culpábel do sucedido, que puxo en perigo a vida de
duascentas persoas sen necesidadee fixo que España ficase sen un
cruceiro (... ) foi ascendido a capitán de Fragata e destinado á
"Oficina de Valoración de la Armada a Flote".

tradición oral e un relato que
incorpora as interferéncias entre
o portugués e as linguas
nacionais angolanas.
Recentemente asisteu como
invitado de Honra ás sesións do
60 Congreso do Pen Clube en
Compostela.
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THE ECONOMIST

Mercado único do futuro
6

semanário THE EcoNOMIST do 17 de Setembro insire unha
monografia sobre o futuro do mundo titulada Os próximos 150
anos. Fred Bergsten, director do Instituto de Economía
Internacional de Washington contribue cunha opinión sobre o futuro
das relacións económicas. "As presións antagónicas entre a
centralización económica e a descentralización política evoluirá
cara un mundo que será compendio dos dous. Toda ou case toda a
economía mundial será parte dun mercado único sobre o modelo
da CE de hoxe. Doutra parte? o mundo aparecerá sementado por
un centenar de rexións económicas. Xurden duas preguntas. A
primeira é como se vai organizar un mundo asi. A segunda como
daremos chegado alá( ... ) As respostas virán por duas vias: as
iniciativas privadas e a política de Estado. ( ... )As transnacionais
veranse abrigadas a adptar os estilos competitivos de outros. Os
xaponeses reducirán a sua dependéncia da investigación própria e
importarán tecnoloxia extranxeira". •
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't or angolano

Dr riba das línguas autóctonas'
• G. LUCA DE TENA

·e

o

Como é a relación actual entre
o portugués e as linguas autóctonas da Angola
Para nós, a lingua de unidade nacional é o Portugués. Na Angola
ternos máis de vinte linguas nacionais . Pero a lingua oficial, a de
expresión nacional, é o portugués
ainda que existan interferéncias.
O idioma vai de Portugal para Angola e andando o tempo produce
un vocabulário de adaptación ao
kimbumdu. Na miña escrita eu
misturo portugués con vocablos
das linguas nacionais. Esta é a
saida que ternos procurado a ese
encentro. O Brasil tamén tala portugués pero hoxe ten unha lingua
evoluida, moi singular e con moitas peculiaridades e variantes
que a diferencias do próprio portugués . Algo diste xeito pasa en
todas as linguas porque o inglés
na Africa tamén foi misturado e
igual pasou co francés.

Roubos mútuos
Nese contacto, pode ser que o
kimbundu e o umbundu servan
para mellorar o portugués pero
non á inversa.
Non ten nada a a ver unha cousa
coa outra. Verificase que algunhas palabras en kimbundu aportuguesaran e que a lingua da exmetrópole comeza a asimilar determinadas palabras como por
exemplo garfo que en kimbundu
non existia e convértese en gafufo ; para cu/fer adaptamos a palabra ngutu ; para garrafa fixemos
ngalafua. Outras palabras das linguas nacionais da Angola están
xa incorporadas ao portugu és coma k tukuar, que sign ifica estar
aborre cido , anexado , e que se
conve rte en cutucar. Esta palabra, por exemplo , é de uso fre cuente no Portugués. Moitos vocablos da miña escrita proceden
dos contactos establecidos co

'Savimbi non pode
prescindir do
portugués porque
perderia a língua
de uso comun que
necesita para a
comunicación
política'.

'Cada vello que
marreé unha
universidade
que acabou'.

Portugués en toda Angola. Os
roubos son mutuos: do portugués
para ab linguas nacionais e á viceversa.

Pero o portugués ten usos sociais que están vedados ás linguas locais.
O que acontece de cotio nos comícios pode server de exemplo.
Se cadra, o povo non comprende
ben a lingua oficial, o portugués e
un orador calquer está abrigado a
utilizar a lingua local se quer ter
máis adeptos. Eles poden comprender portugués pero e cadra
nopn todos ten un uso fluido desta lingua. Con todo, compre dicer
que de non ser polo portugués
seria moi dificil facerse entender
en todo o país. Agora estamos a
facer un traballo de recollida de
todas as talas nacionais no obxectivo de reconstruir un mapa
lingu fstico integral. Naturalmente
trátase dunha tarefa inxente que
pode levar anos.

A Unita proclámase defensora
das linguas da Angola contra o
portugués
Ese é o argumento que utiliza Jonas Sawimbi , mais cae de base.
Eu xa expliquei o que acontece: a
lingua que nos une é o portugués. Mais como o Sawimbi fala
kimbundu que é a lingua do Sul
de Angola, a área na que ten
maior implantación a Unita. El tala na lingua materna da área á
que pertence. Non pode con todo
acabar ce portugués porque perderia a lingua de uso común que
necesita para a comunicación político. Eu mesmo falo Umbumdu
porque traballei alá cinco ou seis
anos. O Sawimbi pode galvanizar
as masas na sua lingua pero so
para un acto político concreto. Se
despois aspira a representar o
estado angolano está abrigado a
botar man da lingua común. Hai
que ter canta que na Africa a contradicción non está entre as linguas autóctonas e o Portugués
senon entre o Portugués e o francés e inglés. O portugués é o que
da precisamente as fronteiras da
Angola.

Para un africano que represen-

tou durante anos ao seu pais
na Europa, como é a información que ofrece a comunicación europea sobre Angola.
Antes de haber guerra a información era case nula. Despois desta guerra xeneralizada e coa diplomácia que fai o Governo de
Luanda, chegamos ate o ponto
de Angola ter unha grande audiéncia nas embaixadas, nas nacións Unidas. Angola ten hoxe
unha proxección moi grande na
América e na Europa. Doutra
parte, agora chega o momento
en que os paises que foron responsábeis direitos e finanzadores
do exército contra-revolucionário
de Sawimbi están a loitar contra
el. O Governo de Luanda, e todos os que o apoiamos, é responsábel do que poderiamos
chamar inxenuidade cu exceso
de confianza. O MPLA desarmou
de feíto á sua xente mentres que
os partidários do Sawimbi gardaron as armas esperando a ocasión para contratacar. Nós confiamos no proceso que apadriñaban Occidente e as Nacións Unidas. O resultado foi a guerra ainda que o Governo legal está a recuperar terreo diariamente porque aos poucos puido recuperar
o armamento que cedera.

A narrativa portuguesa da Africa está a facer o papel de ponte
entre a cultura oral e a escrita.
Nós estamos indo buscar nas raices, na tradición profunda de toda Angola. Só que a medida que
van morrendo os vellos ... Cada
vello que marre é unha universidade que acabou . Portante nós
estamos moi preocupados de ir
até o profundo por saber o que se
pasou e procurando a cultura oral
que está a piques de se perder. A
nosa cultura foi tan castigada que
ficou case amputada polo colonizador. Conservamos unha chea
de causas, pero tamén perdemos
para sempre moitas outras. •

'N a Africa,
, a
contradición non
está entre as
línguas autóctonas
e o portugués
senón entre o
portugués e
o francés e inglés'.

SACHA HARTGERS

Nazis en Baviera.

Mentres un 9,5°/o dos homes
apoiou á extrema direita, a porcentaxe
no outro sexo só acadou o 4,8°/o

As mulleres de Hamburgo
votan menos aos názis
que os varons
#

diamante názi, a Nationafe Liste,
NL, que a xustiza quer proibir
Foron as mulleres de Hamburgo
canto antes). Das mulleres, que
as que non deixaron aos neonáeran máis da metade -exactamente o 54 por cento- dos
zis entraren no parlamento da cidade-estado. Se for polos hanse1.240.464 cidadáns con direito a
áticos varóns, ao descalabro que
sufráxio, só un 4,8 por cento emitiron un voto neonázi. Dos homes
levaron nas eleicións do 19 de
Setembro os dous
de máis de 60
grandes partidos
anos, un 13,5 por
clásicos -comcento apoiaron
pensado en parte
nas urnas á extreco rotundo avanma direita. lsto
ce dos ecoloxissupón que os neonáz is onde metas- haberia que
engadir unha de- 'Os neonázis
llar acollida obtebacle que ia deiñe n é entre os
mellar
onde
xar mal a sana de
alemáns varóns
progresista que
acollida obteñen que foron escolaten a cidade.
rizados na época
é entre os
de Hitler.
Aes Republikaner
alemáns varóns
faltáronlle apenas
As hamburguesas
1 .430 votos para
de máis de 60
que
taran
anos, aquelas
acadar o ci neo
por cento que
escolarizados na mulleres, das que
marca a lei para
tantas perderon o
época de Hitler'. home ou os tillos
os partidos teren
representación
na guerra ou
parlamentária. Os
queimados palas
bombas de fósfocálculos das comro aliadas que
putadoras da telearrasaron Hamvisión estiveron
duas horas eterburgo en 1943,
non queren que volvan os názis:
nas cuspindo previsións que ousó un 4,8 por cento votou a algun
torgaban do 4,8 ao 5, 1 por cento
partido da extrema direita. En toa este partido da extrema direita
tal, 40.817 hamburguesas deron
xenófoba. De boca para tora os
o seu voto aos "reps" (un 4,8 por
Republikaner xuran que eles non
son názis, pero non perden ocacento dos votos válidos), outros
23.579 votos foron parar á DVU
sión de berraren contra os estran(2,8 por cento) e 384 votos foron
xeiros, tanto contra os emigrantes
para a NL. Se chegan ir unidos as
económicos -que lles roubarian
eleicións, os neonázis entrarían
a eles os postas de traballo- como contra os refuxiados políticos.
pela porta grande na Bürgers1.430 votos non son moitos, comchaft, o parlamento do "land" de
parados co total de 844.927 votos
Hamburgo, porque reuniron perta
válidos.
do oito por cento dos sufráxios.
Dentro ou fora do parlamento
Os estatísticos dan cifras diáfahamburgués, os neonázis amónas: un 9,5 por cento do eleitorasanse como un perigo real. Xa
do hamburgués varón votou á exhai deputados de extrema direita
trema direita (que se non entrou
nos parlamentos de Bremen, Kiel
no parlamento local foi porque os
e Stuttgart (estados federais de
neonázis concorreron ás eleicións
Bremen, Schleswig-Holstein e
divididos en tres grupos: os
Baden-Württemberg, respectiva"reps", a Unión do Povo Alemán
mente). E, se ninguén os para,
(Deutsche Vo/ksunion, DVU), os
axiña chegarán ao Bundestag, o
máis racistas, e un grupúsculo niParlamento federal de Bonn. •
• X.L IGLESIAS/HAMBURGO
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Escala privada e
a Consellaria
de Educación
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Queremos denunciar o feito de
que este curso a Consellaria de
Educación suprimise a unidade
de preescolar que viña funcionando até este ano na llla de
Arousa, co cal, estase a potenciar o ensino privado ao ser o
único que neste momento atende aos nenos desa idade. Parécenos inadmisíbel que a Consellaria de Educación se adique a
potenciar o ensino privado.+

X.

PENAS E

X.

POZA

O GALEGUISTA DEMEDIADO
XosÉ Cm CABIDO

A guerrilla baséase no coñecemento do terreo , no ataque por
sorpresa, evitando o enfrontamento aberto co inimigo, qu en
se caracteriza pola superioridade numérica , mellor arma·
pouca axilidade.
¡Coñecemos ben o terreo! Coincide. ¿Atacamos por sorpre a?
Non coincide, porque hai un programa e uns obxectivos a longo
prazo que definen historicamente o nacionalismo de esquerdas.
¿Evitando enfrontamento abe1to? Non coincide. Decenas de concellos, unha importante central sindical, asociacións veciñais e
culturais, ou o propio Parlamentiño, demostran o contrario. ¿O
inimigo é torpe, manexa máis votos e máis diñeiro? Coincide.

(ILLA DE AROUSA)

O PP clama ao
ceu polo tránsfuga de
Aragón e trai á
memória a Barreiro, o
• felón. A memória
popular podia lembrar
tamén a Mourente,
concelleiro lugués do
PSOE que lle deu a
maioria ao partido de
Cacharro, por citar só
un dos oito concellos
galegas onde o PP
recrutou a membros
doutras forzas para
acadar a maioria.

Medalla de ouro
de Pontevedra á
Escala Naval Militar;
homenaxe en Vigo á
Escala de
Transmisións e
Electricidade da
Armada. O desarme
vai en sério.

O lugar ideal para a
inauguración de curso
é un coléxio de
Xesuítas. lso é o que
decidiron os

ACHISPA GALEGA I!
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1). Sentimento de Xúbilo pois,
por fin, parece ser que o Cámpus
Universitario vai expandirse ocupando unha parcela de miles de
m2 nunha zona próxima. Polo que
vimos na prensa, o Sr. Conselleiro mostraba ás autoridades ourensás unha maqueta que promete ser un recinto amplo, cunha
ponte peatonal, xardins, farolas e
fermosas parcelas que poderán
albergar dependéncias universitárias diversas: Faculdades Cales? Residéncias Para quen? Zonas deportivas Para os estudantes que veñan de vacacións? Para os profesores que xa non teñan a quen dar clases .. ?
2). Sentimento de Alívio ao constatar que o alcalde de Ourense
non é mudo. Por fin non só saiu
na foto senón que falou, ainda
que fose para
dicer tan só que
era un pouco
tarde esta inauguración; efecti- Para que
vamente asi é e
aqui non vale quer
máis tarde que Ourense
nunca. Fixo algo
o seu grupo po- ampliar o
1 í tic o
polo espazo do
Cámpus? Será
que as suas Cámpus
xestións non foUniversitário
ron eficaces?

se, para as

GARDAMOS O GANDO
DE MEDIO MUNDO

.

Sentimentos
dun grupo
de profe sores da
Faculdade
de Ciéncias de
Ourense ante a
inauguración da
maqueta do
Cámpus polo
Conselleiro
Cuiña

3). Sentimento
de Pena porque titulacións
moitos de nós que lle
non poderemos
disfrutar das deixaron, van
instalacións de- sobrar as
se Cámpus mar a vi 11 os o que instalacións
promete a ma- existentes.
queta: prazas
para aparcar o
noso coche, aulas amplas e cheas de alunos ,
grandes laboratórios
con instru1
meritaf •ab'unc:la r-ite, biblietecas

Pero Camilo ogueira non estaba pensando nesa guerrilla cando dixo "Non vostedes ós guerrilleiros do Bloque' . n nacionalista histórico da súa enteireza, xamais caería na tentación de
xogar sucio contra outros nacionali tas. Nin sequ ra por arrimar
votos ó seu pa1tido. Porque se o fixera, estaría esqu cendo e e
espírito Castelao --que tivo tan presente (ha!) sen embargo á
hora de coaligarse con Esquerda Unida-: manter e unidos
contra o centralismo, anque defendamos ieoloxías diferente .
Galicia é miope, hipermétrope e astigmática. E adema is padece
dos nervios. Nestas condicións, un galegui ta que sempre presumiu de sensato --que llo discute- non debería facer xogo
de palabras tan desafortunados. Pero fainos quizais porque teme perder o seu escano e ser borrado da escena política. on
hai moito, escoiteille dicir a un vello militante que o coñeceu
nos tempos da Citroen: "Se Fraga aceptase no Parlamentiño
medio deputado, alí estaría medio Camilo".•

luminosas e repletas de volumes, etc., etc. De todos os xeitos, o xa longo historial deste
Cámpus de Ourense fainos dubidar moi seriamente de que
pase da fase de maqueta e a
urbanización chegue a ser unha realidade.
4). Sentimento de Indignación,
Como é posíbel -perguntámonos- que inauguren esta -de
momento- maqueta maravillosa un mes despois de que ,
desde a Consellaria de Educación, se lle asestase un golpe
mortal aos poucos estudos que
aqui se viñan impartindo? Só

nos caben duas respostas a
este interrogante.
a.- A proximidade das eleicións
autonómicas que dá aos políticos empuxe, e que lles quita até
o mínimo pudor para facer o
que sexa con tal de inaugurar.
b.- A total descoordenación entre
as diferentes Consellaras , rexidas polo mesmo grupo político.
5). Sentimento de Desconcerto:
Para que quer Ourense ampliar
o espazo do Cámpus Universitário se, para as titulacións que
lle deixaron , van sobrar as insta-

GONZALO

¡ LR RUfo//flt

s.s ,.,

MÍAAR/

lacións existentes e as que se
están a construir? Para que investir -se efectivamente se
chega a facer- a importante ci fra de 1.123.775.000 pta. nese
Cámpus de maqueta se logo
non hai con que enchelo? Será
este, simplesmente, outro recin to urbanizado como o do Parque Tecnolóxico? Seguirá a
mesma tónica calquer grupo/s
que nos governe? A quen votará o povo de Ourense o 17-0?
Non debemos exixir máis coeréncia, planificación séria e sentido comun antes de investir ou prometer investir- tais sumas de diñeiro? +
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Abuso de poder
do poder
Quereria facer unha pergunta
aos responsábeis da RTVG
(Rádio e Televisión de Galiza).
Até cando a figura de Fraga vai
seguir acaparando tanto tempo,
todos os dias, nas respectivas
emisións destes entes públicos?
Xa sei que os meios de comunicación neste país (a maioria deles) están en mans do poder ,
pero xa está ben de vendernos
a moto.+
XAQUIN

M.

PENAS PATIÑO
( Co 1PO TEIA)

Ao Alcalde
de Vigo,
Carlos Príncipe
Pola presente a "Asociación polos direitos do Emigrante Galega" (ADEG), expón:
a) Que observou a inexisténcia
no roteiro vigués dos nomes de
dous ilustres galegas: don
Eduardo Blanco Amor e don
Luís Seoane .
b) Que estas duas persoas destacáronse no quefacer da cultura
galega, o primeiro no campo das
letras , escritor froitífero na nosa
língua, conferenciante, docente,
xornalista, o segundo gravador,
muralista, poeta, ensaf sta, editor
e sobretodo pintor. As suas obras
transpasaron amplamente as
fronteiras e son hoxe coñecidas
entada Europa e América.
c) Que ambos seguiron o camiño da emigración, ao igual que
o colectivo que nós representamos, honrando no exterior o nome de Galiza. Non só enriqueceron a nosa cultura con seus
aportes, senón que a expandiron no estranxeiro.
d) Que en recoñecimento ao
seu brillante labor a Real Académia Galega dedicou a Blanco
Amor o "Dia das Letras Galegas" do ano 93 e dedicará a Seoane o mesmo diado ano 94.
Polo o exposto, a ADEG , solicita:
1) Se estude a posibilidade de
designar duas ruas , prazas ou
lugares públicos desta cidade
cos nomes de Eduardo Blanco
Amor e Luís Seoane. Recoñe cendo desta maneira, tamén a
cidade de Vigo a sua obra e
manténdoos vivos no record o.+
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Presenza
entre os viciños
Nestas últimas datas atopamos
unha viaxe diária por parte dos
concellais do PSOE polas diferentes entidades viciñais da urbe viguesa recebendo as suas
queixas; ademais resólvenlle,
nun tempo breve, as cuestións principais
propiciando Villarino
unha nova influéncia dentro aproveita a
da cidade nun sua condición
período preeleide alcaldesa
toral.

para

A señora Villarino aproveita a despreciar a
sua condición
delegación de
de alcaldesa en
funcións para cada concellal
cultivar un bon
caldo, despre - dentro do
zando a dele- governo
gación de cada t · rt't
concellal dentro ripa 1O.
do governo tripartito. Á representación da
frente pertencen as relacións cos
viciños e, desta forma, perdemos
terreo nun momento axeitado para integrarnos nesta capital.
Non debemos permitir unha
abordaxe do imperialista asoba11 ando o naso traballo; penso
que Lois Pérez deberá asistir a
esas xuntanzas para demostrar,
coa sua presenza, .:¡uen é o
concellal delegado.

PREDICAR CO EXEMPLO
NANINA SANTOS

Amanezo cunha nova en primeira plana de xornal que me estomballa: Un coche da guarda civil abre paso a outro coche en
terras do Cebreiro. Ha ter presa. A preferencia é clara. Haberá
que explicarlle a alguén que vai o presidente do governo galego, don Manuel Fraga?
Asi que ocoche da guarda civil -de tráfico, supoño-- acaudilla a extraordinária manobra de adiantar a unha ringleira de coches en curva e tramo de estrada sinalizado en raia continua.
Un motorista impertinente (será do BNG?), elude con astucia o
coche dos guardias, porén, non se reprime e zarandea Zas! o
coche de don Manuel que, naturalmente pode máis e mándao
á UVI máis cercana. O presidente fuxe, novo coche, do lugar
da película. (É presidente).
Os outros descobren que o que acaban de ver, é de autoría da
guarda civil. A que anima a conducir tranquilos e sen presas. A
que di que as imprudéncias se pagan. Que pon multas e retira
permisos por manobras máis suaves ...
E... atrás deles, o mesmísimo presidente que se deixa levar infrinxindo unhas normas que fan perigar a vida de calquer coitado que veña, como convén, polo seu carril.
Descobriuse polo accidente: Accidentalmente. Máis xente que
o motorista, se vive, e as suas amizades, compañías e familia
deberemos lembralo. +

Para conquerir a liberdade do
naso pavo é necesário traballar
máis arreo que ninguén; unha laboura difícil pero chea de ledícia.

golpe de paus.
Odia 12 de Setembro asistiO pavo basca
mos a unha
manifestación Non se pode insultará xente que está canso de
que uns cantos
pacífica convocada por cida- leva aikuriña na man e
radicais o fagan
pasar polo aro
dáns de a pé na solapa un lazo azul,
e saen ás ruas
que pedian a liberdade dun ci- son tan bascas como o que máis. sen mascaras,
sen violéncia,
dadán chamado
conscientes
Julio Iglesias
deste paso. SuZamora. Eran
poño que entre eles alguns que
oitenta mil as persoas que cun
antes crian en H.B. e no terrorisgran lazo azul querían deixar clamo como forma de loita para
ro que xa están fartos de violénacadar a independéncia. Agora
cia, chantaxes e secuestros; quixa non hai cabida para o terrozá para Antón só sexa unha monrismo, agora toca dialogar, agotaxe máis, ou quizais só sexan
ra toca escoitar o que di o pavo.
traidores da pátria Basca. Eran
Antón, non se pode insultar á
mulleres e homes, nacionalistas
xente que leva a ikurriña na man
e non nacionalistas que se xuntae na !apela un lazo azul , son tan
ron para facerse ver aos que
bascas como o que máis.
queren impar as suas ideas a

Cen mil primaveras máis para o
Nacionalismo!•

SILVAR

Chegar ás institucións comporta
os seus problemas, moitas veces excesivos, enfrentarse a duras tarefas como sobreviver entre víboras de tal calibre; PP e
PSOE asoballan e apertan até
afogar polo ambiente corrompido que poñen o seu arredor.
Nós ternos que aguantar e loitar
contra a invasión dos partidos
centralistas.

PEDRO SOUTO GoNZALEZ

(VIGO)

Laciños
e outras cousas
En resposta á carta de Antón
Rodríguez Ojea (Cádiz) publicada no número 584 de A Nasa
Terra. É certo que a linguaxe
predominante no mundo actual
é a violéncia. Hai estados que
pratican o terrorismo, como non
EE.UU. invadindo o país que faga falta ou Iraq aniquilando o
pobo curdo e, máis de actualidade, esta vez positivamente Israel que se negaba a recoñecer
os direitos do pobo palestino.
Despois Antón pasa a talar do
pavo basca e da sua loita armada
contra o estado español. Unha
forma moi singular de ver as causas, pois a miña leitura seria o terrorismo, a chantaxe, e as ameazas dos radicais, non contra o estado español senón contra cidadáns de calquer parte do estado.
Lago segue cos laciños, que si é
unha moda de parvos levar lazo
azul. Segundo a miña perspectiva
non s~ pode frivolizar neste tema.

ALDEA

Quizais chegou a hora de que
certos sectores da sociedade
basca pensen novas estratéxias
para acadar as suas metas,
chámese independéncia ou o
que sexa.
Aproveito desde aqui para solidarizarme con este cidadán secuestrado e co povo basca que
di basta á violéncia. Asina un cidadán galego.•
CARLOS BRAGE LEIRA
(BAHCELONA)

O Museu
da Límia e
a tauromáquia
O Alcalde Jardom está realizando um bom labor cultural no
concelho limiao de Vilar de Santos. Despois de pór em marcha
umha magnifica biblioteca dotada de numerosos lívros em galego, fijo posível a materializaºom
do Museu da Límia.
Entrar na antiga escala onde está
instalado, significa traspassar o
tempo e olhar um sinfim de objectos que outrora posuirom os
nossos ancestros. Pausando as
maos naquelas sobadas e velhas
ferramentos podemos ter a sensaºom de tocar a pel curtida e
encalecida dos anónimos labregos que desde tempos inmemoriais aquelas terras trabalharom.
Trebelhos do linho, utensílios de
labranza ... espadelas, pentes,
arados, grades ... todo mesturado e disposto do mesmo jeito
que num enxebre palheiro de
antano. Som os instrumentos
que empregaron os devanceiros
para modelar sabiamente a natureza e configurar a paixase límica tradicional que as excavadoras das parcelárias se encarregarom de estragar e extinguir.
Nom hai moito que passarom
por Vilar de Santos estas infernais máquinas
de Atila, arrassando coa vexetaºom que
estorbavao seu Oalcalde
passo imparável. Porém, a Jardóm nom
pesar de que
ninguém tivo a esqueceu
feliz idea de colocardentro
ampliar o museu do pavo e do recinto
abranguer al- duas grosas
guns dos centos de carval- toradas de
hos centenários vetustos
que sucumbilh
rom estupida- carva os e
mente em aras justo no meio
dum falso pro- deles a
greso, a pesar
de que ninguém motoserra
fijo caso dos
ecologistas que que ousou
arrogantemente segar-lhes
forom passados
polo forro dér- avida.
mico de certos
atributos masculinos e a pesar de que a basta cheira que se
divisa desde a escola-museu está cada vez mais espida e desolada, a pesar diso, o Alcalde Jardóm nom esqueceu colocar dentro do recinto da escala e en lugar bem visível, duas grasas toradas de vetustos carvalhos e
justo no meio deles a motoserra
que ousou segar-lhes a vida.
Um tétrico monumento que se
pode incluir dentro da simbologia taurina: as duas orelhas ~ o

representantes do
Concello de Vigo,
defensores afervoados
do ensino público.
Contaxiado por tanta
racionalidade e
progresismo o alcalde
de Vigo deixou
escapar unha frase
redonda: "o futuro da
cidade pasa pala
xente moza".

Un insubmiso no
tellado rodeado de
, gardas negros,
embozados como
guerreiros ninja, é a
mellar foto da semana.
Como en Santiago, os
mozos
moderadamente
disidentes -ás veces
non máis alá da
estética- padecen a
inflamación policial
do estado.

Ao macro-fraude
fiscal dedícanselle
amnistias, contra o
micro-fraude laboral
implántanse leis
rigorosas. lsto é léxico
porque non é igual
castigar ao rico que ao
pobre. Xa o dicia
Umberto Eco en O
nome da rosa: "Se un
pastor falla hai que
separalo dos cutres
pastores, pero sen
expoñelo ao desprezo,
porque ai ! se as
ovellas empezasen a
desconfiar dos
pastores".

Velai a senténcia
contra o mozo lugués,
de 23 anos, Miguel
Rivas, condenado a
catro anos por vender
0,004 gramos de
heroína. De seguro
que sairá mellar
parado Ramiro
Oubiña.

Agora que nos
países do Leste se
deron de canta de que

r
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non se poden suprimir
os direitos políticos
(expresión,
asociación, viaxes ... ),
no Oeste están a
reducir os direitos
sociais (seguridade
social, direito ao
traballo, vivencia ... ).

Marren soldados
da ONU en Somália,
pero non importa.
Son paquistanis.

rabo como prémio aos toureiros
de Estruturas Agrarias que souberom realizar umha boa faena, dando umha volta ao "ruedo" por toda a comarca, victoreados pala sua afervoada "afición" e levados em hombros
polos seu máximos admiradores. Mentres, na area, marre o
touro, marre a Limia desangrada esperando que lhe espetem
a "puntilla".
Por moitas veces que atravesemos o ria que chamam do Esquecimento, nunca esqueceremos aos que empunhando o
"estoque" asestaron traicioneiras coiteladas.
Nom cumprem mais palavras,
pois bem sei que o Alcalde Jardóm capta a nossa dor, cando
"moi ao seu pesar" sauda desde
a presidéncia a todos os seguidores da festa "nacional".+
MIGUEL MARVOA DA lJMIA

. Poucas causas
impresionan tanto
como contemplar a
unha persoa da que
se sabe que vai
morrer axiña. Ese
mozo, de vinte anos
quizais, que se
achega na rua, coas
manchas do Sida na
faciana. Ave César, os
que van morrer
saúdante.+

••••••••••••••

(VIGO)

Ecoloxismo
en ecopack
Mondariz, 11 de Setembro,
Marcha en bicicleta contra o turne. Nada de estraño atopamos
neste acto que, en princípio,
apreséntasenos carregado de
conotacións positivas. Mais
abonda con reflexionar un pouco para nos decatar de que unha marcha en bicilceta non é o
mellar xeito de imbuir a un pavo de conciéncia ecoloxista.
Quizé seria máis útil facer unha
limpeza do monte, unha recollida de lixo ou unha plantación
de árbores. Mais non é a crítica
deste acto o motivo último desta carta.
A reflexión e posterior crítica
que nos atinxe versa sobre a
situación ecolóxica do concello,
que ten como principal proble-

mo ás que nos ten afeitas o
vertedoiro de Foxaco.

XACENTES
X.

PrÑEIRO

Son os gloriosos caídos do verán. Horizontai , auindado , pratican a fritura en si mesmos buscando o pimentón o obre o
chocolate, esa mistura de xabre, bronce e mais canela qu é a
teima de todos os xacentes.
A história foi abondosa en menire , obeli co monolito falocrácias e outros nabos verticais agora ben deitados xacente
coma eses corpos de Riazor ou Samil que horizontou algunha
imposíbel batalla.
Pero o pasado ainda é máis xacente. Desde os vellos sarcófagos, desde as toallas estarricadas de Bonaval e outras praia da
história, os xacentes axexan e dirixen. Fritidos por un sol devanceiro e póstumo no que todos collen unha certa cor os xacentes ordénanos na area da memória o que non lles dou tempo a asinar no DOGA do govemo. E hai tantos xacente e tan
longas toallas habitadas!
O Apóstolo mesmo, propriedade e pretexto horizontal do Xacobeo, seica se apresentou ao mundo desde a xacéncia <lesa
milenária praia da Quintana; de morto , naturalmente.•

ma o depósito e tratamento dos
resíduos sólidos urbanos. En
Mondariz existen dúcias de vertedoiros incontrolados a causa
da inexisténcia dun servizo de
recollida do lixo que abranxa a
todo o termo municipal. Eis a
causa da existéncia destes vertedoiros espallados polo município, co conseguinte impacto
paisaxístico e meio-ambiental
que comporta, facilmente resolúbel coa instalación dso contedores que o Concello xa posue
desde hai tres anos e que, ao
parecer, non son colocados polo suposto efeito antiestético
que producen ( !! !) . Un servizo
de recollida de lixo efectivo poderí ase executar coa colocación dos cbntedores e a posta
en funcionamento do camióncontedor que tamén posue o

Concello, e que está a correr a
mesma sorte que os contedores e a ambuláncia, a saber,
marte por inércia.
Seria inxusto facer recair toda a
responsabilidade sobre os
mandatários municipais. Certo
é que a Xunta incorre nunha
grave irresponsabilidade por
non ter levado á prática o Plano
Xeral de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, o que
non quita que o Concello teña a
abriga de reducir ao imprescindíbel o número de vertedoiros,
e de adecuar os existentes á
normativa comunitária, para estes non afectaren gravemente
ao delicado equilíbrio ecolóxico, que se pode ver gravemente deteriorado por filtracións de
augas aos rios e manantiais co-

Tendo en canta as actuacións
municipais nestes e neutros temas ecolóxicos (como a negativa dos concellos de Mondariz e
Ponteareas a levar a cabo o
proxecto
do
grupo ecoloxista
ADENCO
consistente en
facer unha re- En Mondariz
collida selectiva
de vidro en to- existen
do o Condado), dúcias de
pensamos que
a parafernália vertedoiros
d m rchª en incontrolados
bicicleta contra
o lume é insufi- a causa da
ciente se detrás inexisténcia
dela non hai
unha verdadei- dun servício
ra vontade ecode recollida
lóxica. Reducir
a conciéncia do lixo que
ecolóxica a actos deste cali- abranga a
bre, e a consu- todo o termo
mir deterxentes
en ecopack re- municipal.
sulta unha conceición un pouco insípida do
ecoloxismo,
ainda que sexa adubiada cun
bon anaco do omnipresente PeJegrín, que desta vez se nos
manifestou en forma de roscón.

ª ª

Un compromiso sério coa ecoloxia, pondo en funcionamento,
entre outras, medidas como as
que propomos, así como unha
concienciación efectiva da povoación, serian parte da solución
ao problema, que non se resolve
só con actos como o celebrado,
que son utilizados "ad pompam
vel ostentationem" para eludir a
verdadeira problemática.+
ALBERTE REBOREDA
X.C. GoNZALEZ AVION
(M
OAHIZ)
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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800 pta
: Sudadeira 1.500 pta
• (Máis gastos de envio}
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Centro cultL.:ral "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)
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Telf. (981) 66 62 28
Fax(981)661775
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Neste duo cómico que xa ten
representado vários números por
distintos cenários,combinando o
cabaret co teatro de pallasos, o cine
mudo ou o transformismo, ere un
recoñecer a dous coñecidos actores,
mozos pero con abondosa andaina en
obras do centro dramático ou doutros
grupos. Pero eles, Mofa e Befa, din que
son dous irmáns que só aproveitaron,
xa hai anos, certa semellanza física

O doutor Koch.

N 2 588

con dous mediocres actores, ·e que
suplantándoos conseguiron ir vivendo
dalgunha obra subvencionada e
dalgun papeliño no Centro Dramático.
Asinte a isto o seu mentor e
descobridor, quen di chamarse doutor
Koch, ainda que fale con acento das
rías baixas, e que a un tamén lle
lembra bastante a certo emerxente
director e dramaturgo do actual
panorama teatral.

Mofa e Be/a, o cabaret que veu do lixo
Dous xóvenes actores para un orixinal duo cótnico
Os seus espectáculos e sketches
curtos semellan moi apropriados para un meio coma o televisivo. Non teñen intentado acceder á TVG, por exemplo?
Ali nunca nos deixou pasar da
porta o garda xurado, por non ter
carné. De poder facelo, gostaríanos un programa gravado por Manolo Abad, só comparábel a Va1eiro (sic) Lazarov. Só el ten feito
que o máis casposo dos monologuistas do teatro galego se asemelle a Jeremy Irons.

Todo por amor
Polo que contan , supoño que
tampouco o Xacobeo supuxo
unha fonte de posibilidades de
actuación.
Unha vez fomos gañar o Xubi1eo
ese, pero dérnosl1e tal cabezazo
ao santo dos croques que nos deron vários pontos. Pero hai que
ter máis para chupar do Xacobeo, creo. Tamén queríamos conseguir unhas compostelanas, pero que estivesen de bon ver, a ser
posíbeL

Para rematar, cales son os vosos
proxectos?

Mofa e befa.

B. DEL MORAL

inatas aplicadas á extracción de
carteiras, ou ao rebentamento de
portas valéronos para os xogos
malabares, o salto de valados para
a acrobacias, etc ... ".

• GONZALO VILAS

Un cento de pista rurais conducen á tobeira de te trio, ubicada
nun bairro santiagués da aforas.
De pois de amasarnos a casa e o
faiado, ateigados de tramoia, vestidos, baúles e posters teatrais, o
doutor K esc1arécenos algo sobre
as orixes de Mofa e Befa:

Uns comezos nada doados ...
Pois si. Nacimos nunha zona residencial de chabolas, perto da refinaria. Tivemos experiéncias co
medio teatral no circo da cabra
dos xitanos e na1gunha casado terror das feiras. Cando o doutor
emprendeu a nosa recondución fornas adestrados na poesía, teatro
clásico e outras destrezas. Tanto é
asi que che podemos dar unha cita
de Mark Twain : "porque a vosa
raza, na sua pobreza, posue incuestionabelmente unha arma realmente eficaz: a risa (... ) Só a risa
pode facer voar ao poder, o diñeiro, a persecución, coa sua explotación feita anacos e farrapos".

"Como asistente social foime encomendada polo Tribunal Tutelar
a rec.ondución da conduta destes
mozos, procedentes dos estratos
máis despreciábeis da sociedade,
resgatándoos para esta através da
arte do espectáculo, sacando rendimento das enerxias naturais do
povo baixo, até chegar a desbancar das táboas do teatro ga1ego a
unha série de mozos de boa família que agora as ocupan".
Despois desta contundente apresentación, o próprio binómio de
cómicos amp1íanos en seme11antes
termos dickensianos a sua infáncia:

Canta erudición. E como chegaron á capital teatral galega?

"As nosas habeléncias manuais

1

t
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Chegamos na procura de novos

\.

•

horizontes e dunha menor popularidade, entre a policia local. Aqui
os da sala NASA déronos un
apoio impagábel, e non só non nos
cobraron por actuar senón que
ainda nos deixaron algunha garavata para o atrezzo do show.

Até agora teñen representado
vários shows. Poden falarnos
das suas características?
O doutor déixanos unha total liberdade. (El asinte coa cabeza).
Son espectáculos mu1ti-media, ou
de refugallo. Utilizamos as máis
diversas técnicas coma os malabares, a acrobacia, o pallaso, o astracán, as cantigas e o play-back. Tamén o video ou o fólio. Son traballos artesanais, pois os guións están escritos a man.

Comida
Os seus espectáculos até agora
van desde o autobiográfico até o
antimilitarismo ou a homenaxe
a figuras esquecidas. Seguen unha liña determinada nos temas?

Por exemplo a comida é un tema
recorrente. No primeiro show comémos unha rata e o público máis
intelectual creu entender un senso
profundo naque] acto, asi que no
segundo, "Mili Kaka" decidimos
comer merda. Tamén estamos preparando un novo espectáculo chamado "Cociña económica". En
"Unha estrela de Ga1iza" rendemos
homenaxe a Frank Braña, un inxustamente esquecido actor ga1ego
que non só viaxou a Hollywood
desde a sua natal Fonsagrada cantas veces He deu a gana, senón que
consegue que lle paguen por iso.

E que tal se levan coas Institucións. Teñen feito o que se chama "pasillos" para as consabidas subvencións?
Das institucións non nos levamos
nada, somos inocentes. Só unha vez
(di un dos irmáns) o señor Portomeñe díxome: "qué buen actor eres,
qué bien hicistes de rei Lear", e ainda que fiquei moi agradecido despois dinme conta de que eu fixera
de bufón naquela obra, non de rei.

Estamos preparando Cociña económica, e tamén outro espectáculo chamado Todo por amor,
unha reflexión sobre o mundo da
prostitución .
O noso son sketches independentes
que se poden representar en calquer
lugar: un pub, un aula, un salón parroquial. Agora, que alguén ten un
teatro? Tamén nos vale. Ali onde
chore un neno, onde unha nai sorri,
ali... non iremos nunca; iremos onde
haxa cartos. Quixermos gañalos para montar o noso próprio bar, que é
a aspiración de todo bon galego.
Aqui damos por rematada a entrevista, xa que ao inteirarse de que
pertencemos a A Nosa Terra e que
non somos nen J.L. Alvite nen
Carlos Luís nen Demetrio Peláez,
os xomalistas que máis admiran,
fican un tanto decepcionados e néganse a seguir falando. Niso, segundo admiten, non se diferéncian
moito da maioria da "troupe" teatral <lestes pagos. Na frescura dos
seus espectáculos e na acidez do
seu humor si se destacan, ainda
que cunha difusión ainda cativa,
estes "irmáns" arrabaldeiros dos
que un, ao final, ten que rematar
por crer na sua impostada personalidade. +
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•Monstra de Cómic
en Ourense
A cidade de Ourense acollerá
entre os dias 1 e 9 de Outubro as
V Xornadas de Banda Deseñada.
Durante este periodo de tempo,
terán lugar diversas actividades
que xirarán en tomo ao mundo
do comic: concursos,
exposicións e videos. Dentro dos
actos de inauguración serán
entregados os Prémios Ourense
de B.D . 1993
Este ano os prémios recaen
sobre Rui Lacas, gañador do III
Certame de Banda Deseñada,
como mellar autor afeizoado; e
sobre unha institución ou
en tidade e unha persoa que
destacase polo seu labor no
mundo da B.D. galega
no último ano.

•Os nacionalismos
europeus a
revisión en
Compostela

No Museu Municipal
exporanse 25
historietas en galego e
portugués e 167
páxinas de dominicais
de cómic, procedentes
de xomais estadounidenses e europeos,
recollidas entre 1900 e
1969 coas cores e
tamaños orixinais. O
Liceo Recreo
Ourensán recolle unha
visión da banda
deseñada galega, desde
os prolegómenos do
humor até os nosos
días.
No Ateneo os
interesados poderán
ver as páxinas do
último número do
Frente Comixário,
ademais dunha
exposición pensada
para os colecciónistas, na que se
poden atopar, entre outras,
revistas de cómics infantis
editadas antes de 1959, e
algunhas das páxinas da
recentemente editada revista do
Frente, incluindo traballos de
Carlos Silvar, Carrabouxo,
Pestinho, Héctor Real, Tito,

Os días 27, 28 e 29 de Setembro
terá lugar no Paraninfo da
Universidade, na faculdade de
Xeografia e História, un ·
Congreso Internacional co título
Os nacionalismos en Europa.
Pasado e presente. As
conferéncias centraranse na
actual problemática dos
nacionalismos e as bases
culturais, políticas e sociais
sobre as que se asentan.
Ademais tarase un percorrido
pola historiografía e a
metodoloxia no estudo dos
mesmos.
Cha1er, Robledo , H. Torreiro e
Osear Fontiñas na Auriense.
A Casa da Xuventude ademais
aloxará unhas duascentas
publicacións de fanzines de doce
países distintos, no marco da IV
Exposición Internacional de
Fancines e Pro-zines de B.D . +

Os poentes procedentes de
diversa universidades europeas
terán que acollerse a un e tricto
programa: tra expor o eu
traballo, un relator resumirá as
comunicacións apre entada na
sección correspondente
estabelecendo asi a principai
liñas de discusión e debate, que
será celebrado posteriormente.•

• Douscentos
expertos analisan
as migracións
europeas entre
1500-1900
A 1 Conferéncia Europea da
Comisión Internacional de
Demografia Histórica está a
celebrarse en Santiago. A
conferéncia que rematará o
sábado 25 de Setembro reune a
máis de douscentos especialistas,
que tentarán facer unha análise
das migracións internas europeas
entre os anos 1500 e 1900.

A abertura do Congreso correu a
cargo do director Xeral de Política
Lingüítica, Manuel Regueiro
Tenreiro, que sinalou a
importáncia dos fenómenos
migratório no e pallamento
cultural e lingüí tico.
O profe or González Lopo, da
Univer idade de Santiago, e
membro da comí ión
Internacional de Demografia
Hi tórica presentou nove
comunicación llbres que trataban da
emigración galega e portugu a.•

O XIII Festival da Poesia celébrase con éxito A Universidade de San Petersburgo
O ano pasado os organizadores f oran multados

impartirá cursos de ruso na Galiza

con médio millón de pesetas polo Governo Civil

Através da Asociación Máximo Gorki

O XIII Festival ·da Poesía celebrouse o pasado Sábado dia 18 en
Salvaterra con destacabel afluéncia de público e artistas, baixo o
lema de Poesia en Liberdade, en
directa alusión á multa recebida
pola doceaba edición do Festival.

A Universidade Estatal de San Petersburgo impartirá clases de ruso
na Galiza a partir de Outubro coa
colaboración da Asociación Máximo Gorki. os alunos que completen o programa de estudos acadarán a diplomatura da universidade
rusa.

O Governo Civil de Pontevedra
impuxo á SCD Condado, entidade
organizadora, unha multa de 500
mil pesetas baseándose na non solicitude da preceptiva autorización
para a celebración dos actos. A
necesidade <leste permiso viña
amparada na Lei de Proteción da
Seguridade Cidadán, tamén coñecida como Lei Corcuera.
Para esta edición os organizadores
notificaron as autoridades a realización dos actos, ao tempo que interpuxeron recurso ante o Ministério do Interior en contra da mencionada sanción.
Ao longo deste ano foron numerosos o:; escritores, poetas e .repre-

sentantes da cultura, asi como partidos políticos, nomeadamente nacionalistas, que manifestaron a sua
solidaridade cos organizadores.

nostia un festival similar. Encomenda atrevida nunha época, afirman, "na que o papel da poesia
tende a restrinxirse a cada máis".

Poesía en espazo aberto

Ademais dos poetas o programa de
actos -incluiu a actuación de vários
grupos musicais: O grupo Treixadura de música tradicional, a cantante Uxia, o coro Máximo Gorld,
o grupo de fo1ck A Quenlla, os rockeiros de Kaos e Brigada de Empuxe e a música popular de Guinea
Bissau, através de Manecas Costa.

Aos poetas galegos presentes (Mária X. Queizán, Rafa Vilhar, X.M.
Alvarez Cáccamo, Mária X. Pato,
X. V. Pintor, Marta Dacosta, Pilar
Pallares, Marga Ledo, X. Antón
Dobao e Ramiro Fonte) hai que engadir a habitual representación-foránea, entre a que non houbo auséncias. Ali estiveron o catalán Pau Joan Hemández; os bascos, Rikardo
Arregi e Gerardo Markuleta; a angolana Paula Tavares; o caboverdiano Gabriel Mariano; o mazambicano Nelson Saúte e os portugueses
José Vieira e Vérgilio A. Vieira.
O éxito desta iniciativa ten provocado que vários poetas bascos tomarán para si o desafio de levar a
poesía aos espácios abertos, pensando en realizar para o ano en Do-

As actividades completáronse coa
actuación do grupo de teatro Kaos
e coa visita á exposición de Banda
Deseñada organizada polo colectivo Frente Comixário.

O protocolo de intercámbio recén
concluído complementa e estende
as avantaxes dos convénios que
previamente estabeleceran o Instituto Paton da Universidade de
Kiev e a asociación viguesa e a
Universidade de Compostela coa
Universidade de Moscova.

Este recoñecimento oficial do ensino da língua rusa é o resultado
dun convénio asinado entre a AsoCon escaso apoio institucional ,
ciación Máximo Gorki de Solidapero xa cunha notabe1 experiéncia _ riedade entre os povos, entidade
de carácter non lucrativo con sede
o Festival da Poesía pode sinalaren Vigo, e a universidade do Bálse como unha das escasas actividades culturais celebradas este
tico. O compromiso entre as duas
entidades permitirá aos ex alunos
ano en Ga1iza sen o preséncia da
que receberon clases de ruso desde
mascota do Xacobeo. •

a fundación da asociación galega,
revalidar os cursos xa superados.

O acordo supón un respaldo de importáncia para o labor de ensino de
ruso emprendido hai anos polo
Mtúimo Gorki con profesores nativos. O recoñecimento da universidade de San Petersburgo prémia a
constáncia da asociación galega na
divulgación da língua e da cultura
rusas ao estabelecer unha dirección
colexiada de alto nível entre as
duas entidade . Por parte da Universidade repre entará o convénio
E1ena Zemova de par dun directivo da Máximo Gorki que en princípio erá o pre idente da a ociación
galega, Xaime Lux ilde.
O contrato inclue un i tema de
intercámbio que permitirá á representante da cultura galega intervir
en actividade da Uníver ídade e a
docentes e intelectuais de San Petersburgo complementar coa sua
presenza os cursos da Máx imo
Gorki.+
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Teatro
A compañia
compostelá
Teatro do
Malbarate.

Por fin rematou
overan
/

Cámbio
de programación
Cada ano pensamos que a programación do verán foi a piar dos últimos tempos e agardamas o Outono para poder extraer da caixa
de liñas un pouco de vida ou un
alento de credibilidade.

Xogos
de nenos
para adultos
Xogos á hora da
sesta de Malbarate
Teatro do Malbarate levou a cena
do Teatro Principal de Compostela Xogos a hora da sesta da autoria de Roma Mahieu, unha sesión
incruenta de xogos infantis no espazo fechado dun parque.
A peza traducida e adaptada por
Cándido Pazó que tambén dirixe a
encenazón é un achegamento ao
mundo infantil, " ... o xogo de poder, o xogo da sumisión, o xogo
da indiferencia, o xogo da rebeldia, o xogo da derrota. O xogo da
morte. O xogo da vida" desde a
propria experiéncia do cativo, mas
as vezes o ton pareceu-nos "adulto
de mais" perdendo-se en parte a
frescura da propost:a.

A trama vai ben enfiada nun continuum de clímax, onde os devaneos

das personaxens chegan ao paroxis-

mo e ao riso histérico e anticlimax,
onde se fecha a fonda tensión que
se vai acumulando até o estoupido
final. A crueldade do mundo infantil, os refrexos que o mundo dos
adultos producen nel. as ensoñazóns
de herois e o acatamento sumiso e
cómplice -non isento de rebeldia
as vezes- dos segundóns...
O ponto de inflexión no desenrolo
da obra ven marcado po1a aparizón
do Toniño -Xosé Vilarelle- e o
seu tesauro: un
pardal preso
nunha caixa de
zapatos. O An- Canto ao
drés -Marcos traballo
Vieitez-, lider
a doral
dogrupo, non
salientar
o
pode permitir
deixar de ser o fermosísimo
centro de aten- labor de
zón e co seu
poder determi- Marisa Soto.
na o asasinato
do paxaro. A
peza continua-se nun crescendo de
violéncia até o desenlace tal vez
inevitável -mas tambén surprendenre- da morte de Susana -Rosa Álvarez-que culmina unha tarde de aventuras e pesadelos.

Canto ao traballo actoral salientar
o fermosísimo labor de Marisa
Soto coa sua Claudia, unha rapariga repipi de coléxio de monxas.
Marcos Vieitez e o seu Andrés,
quizais unha personaxe demasiado
plana mas con a carga de violéncia suficiente para provocar no desenro1o da trama os momentos de
maior forza emotiva, Xosé Vi/are/le e o seu Toniño que má1ia estar
ben menos tempo nas tábuas que
o resto dos compañeiros deixa unha fonda pegada cas suas repetitivas-obsesivas aczóns - xenial o
xesto de rebeldía contra o Andrés-. Un aparte para Xosé a.
Porto que no rol de Alonso, o segundo de Andrés, está ben, iso
que non tiña nas mans un baixo
eléctrico coma xa o viramos en
Directamente Paco.

A pobreza reflectiuse na interminábel sucesión de cine español
dos sesenta e setenta -con nomes-talismán coma Paco Martínez
Soria, Andrés Pajares, Esteso,
etc.-, amén de programas concursos e variedades en cativas zonas de praia. As películas tumábanse dunha cadea a outra: se a
TVG programaba unha de Bud
Spencer ao dia seguinte Antena 3
sacaba a continuación con Terence Hill. Detrás das cabezas pensantes do Ente está moi asumida a
iea de que no verán non se pode
pensar, hai que vivilo nun estado
de narcolépsia.

Rosa Álvarez, Ernesto Chao e
Mabel Rivera cumprimentan o
elenco desta montaxen das Malbarate que incide de cheo no
mundo infantil, tema xa recurrente e ben querido no teatro galego,
onde non podemos deixar de lembrar os Moleques da compañia
Ollomol.•

Contado, os
posíbeis cámbios que as
programa- Ornáis
cións parecen
oferecer no prometedor
Outono só se é Unha
separan dous glória
centímetros nacional,
da programación que xa série de dez
nos monstra- episódios
ran. Insístese dirixidos
no carácter por Jaime
transitório, lúdico e inofen- de
sivo de pro- Armiñán.
gramas que
nacen
coa
única vontade
de ser esquecidos nun par de minutos. Ademais certificase a ten-

FRANCISCO SOUTO

(Pasa á páxina seguinte)

Galicia posúe unha toponimia enormemente interesante, .densa e variada.
Os nomes de lugares fon parte importante do patrimonie cultural dun país.
Herdados ó longo dos séculos, moitos deles milenarios, son documentos históricos
viventes que nos informan acerca de múltiples aspee.tos do pasado.

Carlos Vales.

O lobo e outros ensaios
sobre meio-ambiente
O lobo, un animal sempre presente no
mundo literario de Fole, e tamén
polémico estes dias entre ecoloxistas e
agricultores, é motivo dun recente
libro de Carlos Vales, biólogo e
durante vários anos secretário xeral de
ADEGA (ver entrevista en número
583). A obra que ven de dar a coñecer
a editorial Laiovento titúlase O lobo, a
extinción das espécies e outros ensaios
sobre conservación. O libro inclue
tamén dous traballos sobre a
conservación dos bosques antigos e
sobre o impacto dos encoros
hidroeléctricos. O autor declara a sua
intención de contribuirá criación
dunha alternativa de desenvolvimento
sostido, na liña das tendéncias
económicas máis progresistas e
actuais.•

Xesus Campos, ética e
humor
O Consórcio da Cidade de Santiago
ven de apadriñar un libro de grande
fonnato adicado ao crítico e humorista
Xesús Campos, Chichi, falecido en
1991. A obra leva por
título Unha visión
agÚda e vertixinosa
de Galicia e serve
de catálogo a
exposición que
estes días se
exibe no Museu
do Povo Galego
de Santiago.
Textos breves do
autor e sobretodo
debuxos son
acompañados da
testemuña dalgunhas das principais
figuras da vida pública galega, moitas
delas parodiadas polo próprio Xesús
Campos. Cando alguns proclaman o
trunfo do humor branca (que ás veces
. se aproxima ao chabacano) esta obra
mostra que o mellor humor é o que se
fai acompañar dunha ética
insobomabel (ver artigo en
contraportada). t

NA MEst-M COlfCCIÓN

O Camiño
Primitivo de Santiago

OS NOMES DE LUGAR
Tepónimos de Galicia:
a súa orixe ~ o seu significado

XERAIS

Fernando Cabeza Quiles

~~
~~

VECIÑAS DO HOME
Xurxo de Vtveiro, X.e.

Castro Laxe e Nicolás Muñoz

ANFIBIOS E REPTILES DE GALICIA

Pedro Galán Regalado
Gustavo Fernández Arias

O Camiño Primitivo de Santiago é
motivo da última separata da revista
Lvcensia, editada polo Seminário
Diocesano de Lugo. Oa autores,
Amigos do Camiño Primitim, analisan
a ruta astur-galaica do interior da
Fonsagrada a Lugo (Ricardo G. Polin),
e no traxecto de Lugo a Melide
(Nicandro Ares). A obra, ilustrada en
branco e negro, foi patrocinada polo
Museo Comarcal da Fonsagrada. •
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Louvanza
dunha
colección

(Ven dá páxina anterior)

déncia á uniformidade entre as diferentes cadeas: o que hai un I?ªr
de anos suprendia como contraste
entre, por exemplo, a programación séria de Antena 3 ou TV2
frente á trapallada de Tele 5 aca' bou por igualarse, sempre desde o
ponto de vista de baixar ·a calidade
xeral.

Clásicos en Galego
En 1988 saía do prelo o primeiro
número da colección "Clásicos en
Galego", cinco anos despois chégase ao número l O. A verdade é
que nos gostaria que se publicasen
como mínimo catro ao ano.

Prometedor Paco Rabal
Dentro deses mínimos cámbios, e
para demonstrar unha responsabilidade cara a audiéncia, TVl e
TV2 parecen ser as únicas cadeas
que pensan oferecer séries próprias, produtos de ficción criados
por e para televisión, algo elemental pero que resulta excepcional na
programación xeral <lestes tempos
que corren.
O máis prometedor é Unha glória nacional, série de dez episódios dunha hora escritos e dirixidos por Jaime de Armiñán quen
xa estivera a cargo dunha série
prestixiosa que funcionou hai
poucos anos: Juncal. Tamén arredor dun persoaxe interpretado
por Francisco Rabal, aqui chamado Mario Tascón, un vello actor
retirado que vive pobremente e
trata de volver aos cenários.O
que en Juncal foi unha revisitación entrañábel ao mundo do toreo, convértese en Unha glória
nacional nunha ollada máis desencantada sobre o mundo do teatro nestes días e na sua precariedade. A estrutura tamén parece
seguir a peregrinaxes física da
persoaxe --de novo xenial, Paco
Rabal- misturando presente e
pasado, facendo de cada episódio

Asunción Balaguer e Paco Rabal nunha cena de Unha glória nacional.

un pequeno relato independente
que adquire a sua significación
plena ante o visionado total da
série. Moi coidada en ambientación, interpretación e nos diálogos - un terreo no que Armiñán
supera ao director- a série mostra como é posíbel facer produtos
dignos para a televisión.
A segunda série é unha comédia
de situación, un xénero que por
inépcia dos guionistas tivo até
agora resultados nefastos - por
que Os Ropper son divertidos e
Farmácia de garda é sinxelamente estomagante? O novo produto
chámase Habitación 503 e quer
recuperar o humor inane de Juanjo

Menéndez, Paco Cecilio e outros
actores esquecidos mediante a representación do que pode pasar no
interno dun cuarto do hotel.
Queda como posíbel e remoto terreo para a experimentación unha
série dirixida por Femando Trueba titulada O pior programa da
semana "conducido" polo Grande
Wyoming e que desexamos que tiver ainda só unha décima parte da
criatividade e espontaneidade de
Sítio Distinto, aquel intento de
Reixa por facer da televisión algo
distinto e que fora premiado coa
sua exclusión da TVG. +
CARLOS AMARO

canta de discos
Versátil

guitarra
Pedro Caldeira
Cabra!: ('Duas
faces))

Equilibrado
james Taylor
(Live)
Ás veces o seu canto
déixase levar polo ritmo
do blues, pero non chega á
estridéncia, e queda a un
atisbo do rock. As máis
das veces, as suas cancións
adoitan a discorrer nun ton
melódico-baladístico, que
enlaza coa tradición
country, mália o son
eléctrico de guitarra e
piano, a máis do baixo e
percusión, ocultaren
arrecendo ecolóxico.
Discreto acompañamento

vocal, pletórico de
matices.
James Tayler tense
distinguido por cantautor de
dúctilvoz,porunhas
composicións nas que o
texto apenas deixa respiro
instrumental; moita letra e
menos música. E a
participación do público,
que rubrica coa sua
espontaneidade os distintos
contidos da sua mensaxe.
Como bon disco
antolóxico, inclúese o
grande éxito da sua
compañeira Carole
King, "You've Gota
Friend" - "Tes un amigo".

Instrumentista coñecido
entre nós por ter
participado en gravacións
do mesmísimo José
Afonso. Pedro Caldeira
Cabra! leva tras sua unha
densa carreira musical
como guitarrista."Duas
faces" é un disco editado
no ano 1987, pero o seu
carácter atemporal
conserva plena vixéncia na
nova edición en CD.
Cando escora a

sonoridades árabes,
reivindica o carácter
mediterráneo da
composición no tema que
abre o disco. Ubícase
artísticamente no seu
próprio país, e tómase a
licéncia de marcarse unhas
"Varia9oes sobre o fado
Alberto". A disciplina dun
guitarrista clásico agroma
nunha "Sonata em dó
maior". As cordas do
instrumento bailan na
"Dan9a dos Alfaiates".
Atrévese cuns "Gestos"
experimentais.
Algunhas composicións
contan co acompañamento
de flautas, pandeiro e
crótalos, pero a protagonista
é a compañeira de Caldeira
Cabral: a guitarra
portuguesa. t

A colección, que daquela era publicada pola Consellaria da Presidéncia da Xunta de Galiza, a partir do número cinco en réxime de
coedición coa Editorial Galaxia,
iniciouse cos poemas do latino
Catulo, un dos grandes poetas eróticos-amatórios de todos os tempos e en todas as línguas. A tradución, a cargo de X.M. Otero Fernández, mantén o léxico do orixinal, posto en galega, evidentemente. Quen
queira comprobar o que
<licia orixinariamente Catulo, non ten
máis que ler a
versión galega A colección
de Otero Fer- promete
nández e com- novos
parala coa versión española, volumes:
publicada en Marcial,
tempos
do Chrétien de
franquismo, de
Troyes,
J oan Peti t. Este fixo verda- Mrowita de
deiros malaba- Garderheim.
rismos
paa
acabar, por suposto, traizoando ao poeta.
(Qutro exemplo seria a versión catalana,
feíta por Carles Riba, do poemas
"homosexuais" de Kavafis, que ao
rematar de lelos, ninguén pode albiscar a sexualidade do poeta grego moderno. Mesmo se se len en
moita atención, resulta que Kavafis era heterosexual, maior traizón
non se pode). Petit fixo malabarismos conceptuais e lingüísticos e,
en verdade, non se lle pode negar
certa beleza á sua tradución, mais
aquilo non é Catulo.
O número dous foron as Fábulas
de Fedro, vertidas por tres tradutores. Co número tres alcanzábase
un cúmio. Un cúmio en tradución
e versión doutra língua ao galego.
Ese cúmio é a versión galega de O
cantar de Roldán feita -maravillosamente- por Camilo Flores.
Unha versión que -quizá- non
teña igual e línguas románicas. A
versión de C. Flores é fiel, bela,
mantén o son e o ton literal e espiritual do orixinal, e as suas imaxes
e o seu dicer. O grande traballo de
C. Flores, pensa un na sua modéstia, non foi valorado debidamente,
agás por Manuel Outeiriño e A.
Figueroa.
O número 4 foron duas obras de
Shakespeare, traducidas por Miguel Pérez Romero. O cinco as
Elexías de Tibulo. O seis e sete
obras de Plauto e Aristófanes. O
oito unha excelente versión de Satiricon de Petrónio. E hai pouco
viron lume dous novos volumes:
Poesia Bucólica Latina, a cargo
de Fernando González Muñoz;
voJume no que se verten ao galego As bucólicas de Virxílío (quizá

as máis famosas), as de Carpunio
Sículo, as de Ensiedeln e as de
Nemesiano. O tradutor avis que
"sacrifica a miúdo a literalidade
do texto latino de cara a obter unha certa unidade rítmica". Cousa
-a unidade rítmica- que consegue a maioria das veces, mais
moitas veces esa unidade rítmica
dá unha dureza ao verso que non
ten no orixinal. Porén, a versión
galega lese con agrado.
O número 1O é unha versión do
Hamlet de Shakespeare. O tradutor, un nome xa coñecido polos
seguidores da colección: Miguel
Pérez Romero. Pérez Romero entrega unha excelente ver ión do
texto shakesperiano. Unha versión
que intenta servir - tamén- para
ser representada. Quer dicer, e e
entende que todo texto teatral é
unha propo ta para unha po terior
montaxe, Pérez Romero dá, xa, a
ver ión para a montaxe. A tradución é excelente, Pérez Romero
sabe manter o ritmo tanto da pro a
como do ver o hake periano. Véxase enón e te trecho do mái famoso monólogo da peza, pertencente ao terceiro acto: "Ser ou non
ser, esa é a cuestión. / ¿É máis nobre para o espírito sufri-los / golpe e frechas da aldraxante fortuna / ou colle-las annas contra un
mar de adver idades / e facéndolles fronte pórlle fin? Morrer,
dunnir .. . / non mái . E e é cerro
que cun sono rematamos / co sufrimentos do corazón e con mil
golpes naturais / que son a herdanza da carne... é un final / ferven temente apetecible. Morrer,
durmir. .. / durmir. .. soñar quizais '. Fermosa tradución. Agora
só falta que alguén, con idea e talento, ouse levala á cena.
A colección promete novo volume : Marcial Chrétien de Troye ,
Mrowita de Garderheim , etc.
Pouco a pouco, e contando coa
ver ión de Dante e Petrarca de
Darío Xohán Cabana a de Rabelais de Hardinguey , a da Odisea
de E. de Sela (quen ben podian
estar nesta colección, engadíndolle a nota e limiare nece ário
para non romper o ton da editorial
da colección. Compre dicer, contodo, que a nota e o limiare
non on abu ivo , que e dirixen a
un público leitor non e peciali zado, o que é de agradecer) e algun
máis que eu podo e quecer pódese dicer que os clá ico doutra
língua van entrando a formar
parte da literatura galega - a
meio do idioma. Sen e quecer o
clásicos do XIX e XX que no entregan coleccións como "Clásico
do Noso Tempo", de E. Xerai ;
"Biblioteca de traduccións", de
Sotelo Blanco e Ed. do Cumio na
sua colección de Narrativa, e algun que outro que traducen as diversas editoras do país. Quer dicer, nos últimos anos, o número
de traducións de clásicos medrou,
en calidade e cantidade, ainda que
falta camiño por andar e as presas
son moitas.
"Clásicos en galego" é unha daquelas coleccións que non poden
faltar nos alzadoiros de todo aquel
que se interesa e ama a literatura.
Non son libros de leitura rápida,
son textos para ir lendo e relendo ... E o reseñador despídese cun
duplo sabor agre na boca. O primeiro por ser consciente de que
esta vez fixo o papel de mero
axente de publicidade. O segundo,
laiándose pola rixidez normativa
da colección.+
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O humanista Volodia Teitelboim
A obra literária do lider comunista chileno rebrota a 20 anos do golpe de Pinochet
•MIGUEL URBANO RODRIGUES

Volodia emerge no
mundo político e
literário latinoamericano como ser
irrepetível. O
presidente do Partido
Comunista do Chile é
um dos mais
importantes escritores
daquele Continente.
Exerce de man eira
fulgurante, h á meio
éculo, dois oficios na
aparencia pouco
compatíveis: o de
dirigente político e o de
criador literário. As
duas obras, as duas
militancias
interpenetram-se. Essa
o mose, que parece
desafiar a lógica, terá
sido, allás, decisiva
para a qualidade
excepcional da sua
escrita.
Do Chile recebo o último livro de
Volodia Teitelboim: Gabriela
Mistral-Pública y Secreta(}).
Li com muita lentidao e te livro
den í imo obre Gabriela Mi tral. Talvez porque e ta Gabriela
obriga (é a palavra) a reflectir obre urna temática va tí ima e
ine perada: do amor empurra para
urna de cida a raíze da vida.
poe ia da Mi tral nunca me
atraiu. Ma a d mitifica ao e o
de ·cobrimento da per onagem
f cinam, V !odia imprime-lhe
um toque en antatório. Afina!, a
rnae de toda a crian9a " era a
antíte e da rnulher upo tamente
erena e tradicionali ta que entrou
na hi tória da Literatura por ter ido o primeiro Nobel da América
Latina. A matrona au tera da antología nao exi tiu. Foi na vida
real urna mu lher tempe tuo a e
urna mitómana corn mágoas e deencanto permanente que per eguiu teimosamente o amor romántico. E urna defen ora das causas
ju tas da humanidade.
Na tentativa de dissipar a névoa
qu e en volve a incornpreensível
chilena de Vicusia, Volodia mete
o mundo e o tempo no espa~o em
que ela se moveu. O olhar sobre a
poetisa (que nao cabe em escota
algurna) é sempre o de urn human is ta que nao julga. A aproxi rna~ao da incómoda Gabriela é indirecta. A ilumina~áo do cenário
envolvente (das solidoes da Patagónia e dos cerros andinos as cidades europeias de adopyáo) e de
tudo o que confere e tira sentido a
cria9ao literária e ao próprio acto
de viver sao decisivos para a qualidade deste estranho livro.

Clandestino no Chile
Um dia, em 1987, já no 14º ano de
exílio, Volodia foi de abalada até

covitas e podiarn findar numa aprecia9ao dos grandes hoteis moscovitas e podiam findar numa apreci~áo do mais recente discurso de
Gorbatchov. Nao esqueyo as suas
primeiras advertencias sobre o fosso que, muito cedo, come9ou a
identificar entre a teoria e a prática
da perestroika

ao Chile, embora tivesse ali a ca~a a prémio (fora senador pelo
Partido Comunista e era membro
da sua Comissao Política). Essa
experiencia como clandestino,
inédita no género, é narrada numa
obra comovente em que o escritor,
o humanista e o revolucionário se
entenderam para transmitir o choque do reencontro com o seu povo: Viaje en el país prohibido , sin
el permiso de Pinochet.

No regresso de urna viagem minha ao Afeganistao e a Asia Central, depois de escurar o relato da
emo~ao que sentira nas planuras
da Bactria ao contemplar vestígios
do que por ali deixararn os antigos
aqueménidas persas e os gregos e
macedónios de Alexandre, Volodia chamou-me ao presente: A
U RSS náo vai manter por muito
tempo o seu apoio aos teus amigos afegáos e todo o mundo movedir;o das Repúblicas da Ásia
Central será abalado por traumatismos sociais e culturais de proporr;óes por ora imprevisíbeis.

Volodia conta o que viu e sentiu.
A viagem proibida e a reflexao
que suscita no viajante lembran
urna cascata na qual a cor, o volume e o rumo das águas sao imprev isíveis. O tempo é um vaivém ,
um tapete onde ahistória doChile
funciona como espelho das estórias que a explicarn.
Volodia Teitelboim, na literatura
como no combate político, é urna
inflorescencia única Poeta, novelista, ensaista, o autor de Semilla
en la Arena ligou desde ajuventude de maneira inseparável o seu
a mor p e la c ri a9ao artís tica ao
amor pelo homen e a necessidade
de lutar para que ele se liberte de
todas as for~as que o impedem de
se realizar plenamente.

A História deu-lhe razao.

Neruda
Volodia teve de escalar montanhas de dificuldades para escrever
sobre Gabriela Mistral, sobretudo
dificuldades diferentes das que superou na produ9ao de "Neruda'', o

Portugal
Este chileno descendente de ucranianos conhece bem Portugal.

mais belo dos seus livros. O tema
ajudou. O autor de Residencia en
La Tierra , além de ser um poeta
maior do século XX, foi urna criatura mágica
Volodia talvez tenha "explicado ..
Neruda melhor do que a Neruda o
fez em Confeso que hé vivido. O
poeta, nas suas confidencias, disse
apenas o que quería. Por vezes,
transmutando o real. Pablo era
"um fingidor" quando f alava dele
próprio e do seu caminhar. Ocultava muita coisa. Volodia Teitelboim, intímo de Neruda durante
40 anos, foi mais fundo na descida
a precipícios mal iluminados do
universo do poeta e do comportamento social do homem.
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Naturalmente, o seu livro, editado
em Espanha, foi logo proibido pela censura de Pinochet

Na derrota de Pinochet
Ao terminar a leitura de "Gabriela
Mistral", o correío traz-me urna
carta em que Volodia informa estar absorvido por novo ensaio,
desta vez sobre Vicente Huidobro,
um monstro sagrado da poesía
chilena. Ele e Rokka estiveram
envolvidos em polémicas ferozes
com Neruda numa época em que
erarn tratados pela crítica local como princípes das letras.

Plano da cidade

•
llustracións•a toda cor
• Pórtico da
Bosquexo do
Gloria
Bosquexo •
da planta da
Catedral
• de hoteis e
Unha selección
restaurantes
Servicios de•interese para
Plano de cada itinerario

Existirá algures no mundo outro
dirigente comunista que tenha escrito trabalhos tao sérios sobre os
grandes poetas do seu país?

Foi dos primeiros escritores do
eu país a chamar a aten~ao para
poemas e opinioes deNeruda e de
Gabriela Mistral (ela foi consul
ern Li boa) obre o nosso País.

Nao me parece possível.
Estive com Volodia, pela última
vez, em Santiago, na madrugada
da derrota infligida pelo povo chileno a Pinochet nas ele i~ oes presidenciais de Dezembro de 1989.
Era o princípio do fim do pavoroso pesadelo iniciado com o golpe
fascista de 1973.

Apó urna das ua pa sagens por
Portugal (a uas interven~oes nos
congre o do PCP deixaram memória), e creveu um pequeno enaio revelador de urna intimidade
incomum com a terra e o horneo . Urna tarde de chuva no Porto, a modemidade de E9a e a continuidade do 25 de Abril na luta
do comuni ta portuguese funcionam ne e texto como vértices
de urna reflexao original sobre a
hi tória profunda de Portugal.

Volodia, que regressara há pouco
do exilio, estava feliz. Eu também.
O simples facto de estar naquela
c id ade produ zi a em mim urna
inunda\:ªº de alegria. O povo já
saira as ruas, desafiando am ea~a
doras proibi9oes oficiais. Eu recordava a cada instante a emo\:ao que
sentira em Santiago, noutra noite
de festa, em Novembro de 1970,
quando Salvador Allende fora investido na Presidencia...

Admirador de Antero e de Pessoa,
Volodia sente fascínio pela personalidade de Fernao de Magalhaes,
o navegador revolucionário que o
Chile faz também seu através do
Estreito e da Província que conservam o seu nome.

Na terrada Perestroika
Durante o prolongado e xílio de
Volodia, encontreio-o
com alguma frequencia em Moscovo. Ajudou-me a ir mais longe na compreensao do
movimento da história
da Rússia e do processo molecular que levaría a desagrega9áo da
Uniao Soviética e ao
terramoto que ali pos
fim ao socialismo.
Nessas conversas tudo
se misturava Pricipiav am as vezes num
conto de Pushkin e
num comentário sobre
a atmosfera anacrónica dos jantares
~,ili.
,<'i:
,··,i;
'··:2
·:, l.'...::~li'.:L~~:::¿~~§.'.'.d
danyantes dos grandes hoteis mos1

Falamos do Chile, da América
Latina, da humanidade. E também
de Portugal. Com urna enorme esperan9a.
A hístória, como hoje ves e sentes
- foram essas as suas palavras no
abra90 de despedida- náo acabou. Continua!

Era entao secretário geral do Partido Comunista do Chile. Hoje é o
seu presidente. U m pacemaker
ajuda agora o cora9ao cansado de
Volodia Teitelboim. Urna cultura
prodigiosa alargou a sua mundividencia a dimensao da Terra. O
sonho do revolucionário, esse nao
se apagou do humanista. •
MIGUEL URBANO RODRIGUES É
XoRNAIJSTA E ESCRITOR l'ORllJGUÉS

l) Ediciones Bat. Santiago, Chile.

o visitante
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As frotas de Índias tamén partian da Coruña

A mostra exponse no Quiosque Alfo ns o
sión dun excelente video digno do
National Geographic.

• VÍTOR MÍGUEZ

Restos de galeóns
perdidos, atuendos da
España imperial,
reproducións a grande
escala de vellas
carracas, amostras da
vida cotiá da América
postcolombina ou
mesmo achados das
máis famosas
descobertas de
tesouros, englóbanse
na exposición que sob
o nome de Flotas de
Indias exponse no
quiosque Alfonso da
Coruña. De moi amena
visita, Flotas de Indias.
fornece importante
información verbo da
relación GalizaAmérica.
A visita desta amostra resulta
abrigada para os amantes da história non só pola sua brevidade e
claridade expositivas, senón pola
sua relación co noso país. Isto evita o xa trdicional erro de moitas
mostras ocupadas mís de atosigar
ao espectador con centos de dados
e obxectos que de fundamentar de
xeito conciso as ideas principais.
Estes detalles compleméntanse
con diversas referéncias á relación
marítimo-comercial que unía as
costas da Galiza e do Novo Mundo. Mágoa que estes logros fiquen
ensombrecidos pola auséncia da

A especiaria galega
Non é nece ário cair na fórmula
historicista do finado Emílio González López para valorar a no sa
hi tória de de unha per pectiva
univer al; un dos episódios privilexiados desta universalidade constitúeo o proxecto de criación da Casa da Especiaria na Coruña durante
o reinado de Carlos V. As informac10n obre e ta e o mái coñecido galeón de Rande con tituen o
enfoque mái galego da mo tra.

Extracción de restos dos galeóns de Rande polo equipo de Robert Stemit (1959).

língua galega na exposición.

É preciso salientar as reproducións a escala dos navios da época; reproducións que raían á altura das coñecidas lisboetas do Museu da Marinha portugués, destacando especialmente as da carabela Pinta -aquela que arribou á
Baiona coa notícia da descoberta
indiana- e a da impresionante
Nuestra
Señora
de
la
Concepción, último galeón de
tres pontes construído baixo o reinado dos Áustrias.
Ás reproducións dos barcos séguense as da rotas comerciais dos
mesmos, para a continuación introducir ao espectador nun dos
apartados máis didácticos de F lotas de Indias, o da vida cotiá.
Deste xeito atopamos un 50% da

mostra inzado de restos da cultura
material xerada polas expedicións
marítimas á América, e polas relacións comerciais que dela se derivaron. Esta minuciosa detención
xustifícase sobradamente á hora
de resaltar detalles históricos desapercibidos para o público comun: un dos máis importantes sen
dúbida é a consideración das venas carabelas e carracas como auténticas cidades boiantes. As peripécias que tiñan lugar nas mesmas
forman parte desa intra-história
descoñecida e que podemos perceber tanto nos úteis que transportaban os alimentos, nas imaxes
devocionárias que presidian cada
recunc_ho do barco ou nos instrumentos de medición que o guiaban, como nas pulgas, ladillas e
piollos que frecuentaban asiduamente as madeiras dos galeóns.

Cuestión de te e tilo achegan a
exposición ao público non erudito
e fan visíbeis a pectos da expedicións ás Índias tanto ou mái importantes que aqueles tradicionalmente ensalzados pola historiografía tradicional. Esta perspectiva divulgativa exemplifíca e na
relación dos fornecimentos alimenticios dos navios indianos da
época: asi, cando o visitante comproba que nos barcos con destino
á América eran necesários 125 xamóns , 1.500 galiñas, 4.000 ovos
ou 1.000 barricas de viño, comprende a dimensión da singladura
dun xeito máis claro que o transmitido telegraficamente polos habituais paneis explicativos. A última parte de Flotas de Indias aborda as descobertas de restos materiais afundidos, tanto na exposición dos mesmos como na emi-

A Casa de la Especiería ideába e
no éculo XVI para comerciar en
monopólio coa Europa a e pécie
traída de Oriente, hipóte e que ituaba ao orte da Galiza como
ponto deci ivo do comércio metropol irano co Novo Mundo. O cerro é
que da cidade ·coruñe a chegou a
partir unha expedición que foi capitaneada por Frai Jofre de Loai a,
e que aindo o 24 de Xullo do 1522
chegaria á illa Moluca cinco
ano de poi . O que parecía er o
comezo dunha aventura económica
nunca coñecida na Galiza truncouse cando por mor do Tratado de
Torde illas as citada illa ficaban
fora do domínio ca tellano ; tal
foi o motivo que levou a Carlos V a
vendedlas a Portugal, anulando a
avalancha comercial que e prometía felizmente a cidade da Coruña.
O tratado seria asinado en 1529 e
non foi coñecido en Oriente até tres
anos despois. Naquel lapso de tempo as guerras fraticidas hispano-portuguesas nas Molucas tan só deixaran vivos a 20 mariñeiros daquel vello proxecto da Casa da especiaria. •

Na ce un novo festival de cinema
A 1 Mostra Internacional do Xacobeo iníciase o dia 27
que se han presentar en Pontevedra pasaranse a primeiros de Novembro nas pantallas santiaguesas. A coordenación entre ambos
os dous certames ten que ser excelente para non reincidir nos fotogramas e pisarse obras. Arelamo
que as duas citas sexan un perfeito
complemento para ampliar coñecimentos cinematográficos.

• ÓSCAR LOSADA

Entre o 27 de Setembro e o 2 de
Outubro terá lugar en Pontevedra
a primeira Mostra Internacional
de Cine do Xacobeo.
O certame pretende, segundo os
organizadores, oferecer unha visión actual do cinema realizado en
Europa por novos realizadores ,
especialmente nos países vence11ados ao Camiño Xacobeo e que
posuen unha produción cinematográfica á que é complicado ter acceso polas canles comerciais.

Este festival Xacobeo conta cunha
sección oficial de curtametraxes,
dotada dun prémio de medio mi11ón de pesetas. Na mesma e trearanse dous filmes galegas: Que lle
pasou 6 meu Johny? de Alber
ponte e A Barbeiria de Alfredo
García Pina!. Xunto a eles sobrancean dous produtos A Randeeira
de Álvaro Armero, gañador do
Goya <leste ano, e Quen mal anda,
mal acaba de Carles Sans, recente
gañador do prémio do Festival de
Montreal. Estas catro curtametraxes proxéctanse o primeiro dia de
competición.

Esta proclama de intencións cúmprese a médias ao ollar o programa e ver as fitas a concurso, xa
que na sua meirande parte son filmes que proveñen do Estado español (9 por 5 europeus e unha
coprodución hispano-belga).
O primeiro prémio do festival para novos realizadores está dotado
con dous millóns de pesetas.
Interesante ponto de vista o de
reunir filmes de novos realizadores, sobretodo se consideramos
que para a vindeira edición haberá
duas películas galegas (A Metade
da Vida e Dame Lume) en disposición de competir. Unha magnífica
ocasión de darse a coñecer, gozar
de boa promoción e ter a posibilidade de interesar a algunha distribuidora para lanzar o produto.

Rodaxe da película Dame fume.

Ver cine europeo non exibido en salas comerciais sempre é ben recebido, porén ao que non podemos chegar é á enchenta <leste cine nos poucos festivais que se celebran no país.

Santiago xa ten hai anos o Cineuropa, que se pretende potenciar
nesta edición, para amosar a produción do continente europeu e
suponse que bastantes dos filmes

Tamén haberá unha escolma da
recente produción galega de curtametraxes co título de Cine Galega
Hoxe e onde se veran oito filmes,
nos que destacan o interesante Un
Café de Olios Verdes de Antón
Simón e os inaturábeis Pesquisas
de Miguel Gato e Cielito Lindo de
Alber Ponte.
Duas longametraxes con temática
galega Martes de Carnaval de

Pedro Carvajal e O X ogo das
Mensaxes lnvisibeis de Xoán Pinzá xunto ao documental de Chano Piñeiro O Camiño das Estrelas, erán exibida ao 1 ngo do
certame, que no ob equiará coa
estrea galega de Tirano
Banderas, a obra de Jo é Luí
García Sánchez rodada en u ba
con Ana Belén e Gian maria Volante entre o intérprete . te fil me conta cunha ubvención da
Xunta de Galiza e a participación
no apartado técnico de prfo ionai vencellado á produtora galega Luz Directa.
Como acontecimento especial verase unha cópia restaurada polo
Centro Galego das Artes da Imaxe
de "Pontevedra, berce de Colón"
con orquestración en directo.
O amplo programa complétase
coa homenaxe ao produtor galega
Cesáreo González, coa exibición
dalgunha das ·su as producións e
unhas xornadas sobre o cine español ante o mundo.
Para a vindeira edición non estaria
de mais adicarlle tamén unhas
xuntanzas con profunda reflexión
ao cine galego ante o mundo, un
devorador de imaxes de primeira
orde. Un país por pequeno que sexa debe posuir unha referéncia visual, pois no século da imaxe e do
audiovisual o seu esquecimento é
imperdoábel. +
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Aly Bain
"O tneu obxectivo é que a tnúsica tradicional sexa asubiada na rua"
discos aparezan na rede estatal e
non só na Galiza. Dese xeito os
diferentes povos dan a coñecer
mellor as suas identidades e a diversidade cultural. Ter os carros
non chega, precísase sabelos empregar. Unha das tácticas dos govemos centrais é dar diñeiro como
dicendo: Piquen aló na sua terra e
non amolen.

• ÓSCAR LOSADA

Aly Bain é violinista e
fundador do grupo
Boys ofthe Lough, unha
banda que ven de
cumprir as bodas de
prata nos cenários
levando o son da
música tradicional,
primordialmente
escocesa e irlandesa.
Aly naceu nas Illas
Shetland e tivo
antecedentes musicais
na família pois o avó e
mais o pai tocaban. O
nacer ne te ambiente e
coa tradición musical
que exi te na Shetland
encamiñou os eu
pa o cara a música.

No último disco da banda hai
unha peza descritiva onde se recria cos instrumentos o son dunha cacería. Van seguir compondo ternas deste tipo?
Foi unha experiéncia, non quer dicer que vaiamos continuar por ese
camiño. Existen bastantes grupos
tradicionais hoxe en día que fan
causas anovadas. Nós pensamos
que non se é mellor por electrificar
o son, preferimos traballar a música da maneira en que a aprendimos, evoluindo máis dentro dunha
liña acústica. Iso non quer dicer
que sexamos un grupo conservador, e só que ese camiño é o que
nos gasta, respeitando os demais.

En princípio, tocaba como afeizón e a sua profisión era a de
carpinteiro. Nalgun momento
pensou que ia ser carpinteiro
durante toda a vida?

Pretendemos facer novas cousas
dentro dos límites que nos agradan e que son o sinal de identidade da banda.

Sempre pen ei que ia er carpinteíro, o da mú ica foi un accidente. Por orte ain das Shetland no
momento axeitado. Na xeracíón
anterior de violini tas hóuboo tan
bon ou mellare ca min, mai
non civeron a oportunidade da que
eu dispuxen. Cando saín ds illas
quedei urprendido da chea de
clube de folk e a rnoíta audiéncia
que tiña este tipo de música, nunca pen ara que fora das illas babia
tanta afeizón. A partir de e momento pen ei en adicarme profiionalmente á música e montamos
Boys of the Lough cun grande éxito. Fi emo tamén unha xira polos
E tado Unido onde vimo moito
in ter e polo folk.

A colaboura entre os músicos
escoceses e irlandeses é moi fluída, cousa que non se dá tanto no
noso país.
Para nós é algo natural. Non hai
tantos conxuntos e somos amigos
que nos gosta tocar xuntos. En
certa medida uns pretenden apoiar
o traballo dos outros.

Irmanados polo petróleo
Galiza e as Illas Shetland están
desgraciadamente irmanadas
polos accidentes petroleiros. Como se viven e cal é a situación
agora nas Shetland?

orno e levan e coceses e irlande es na banda e como se realiza a e colma de pezas para un
disco?
Son dou pa( e con 1inguaxe
mu icai moi achegada . É natural
p lo tanto que traballemo xunto .
Hai mái diferéncia entre algunha mú ·ica do Norte e Sul de Irlanda que entre erra mú ica irlandea e e coce a.
Ten feito diversos programas na
TV. Alguns divulgando a música
cajun da Lousiana (USA) ou a
música estadounidense tradicional e con fondas raíces nalguns
casos coa música irlandesa. Tamén conta cun espazo onde toca
cos seus amigos músicos e del saen versións únicas dalgunhas pezas, amais de servir de promoción para a música folk escocesa.
Como foron estas experiéncias?
Máis unha vez a diferéncia non é
moi grande, xa que hai unha forte
influéncia da música escocesa e
irlandesa nos diversos xeitos de
tocar o violín nos USA. O cajun,
por exemplo, ten unha forte compoñente francófona. Eu medrei esco i tando tamén música popular
estadounidense e teño certas influéncias dese estilo. Este era un
proxecto antigo, xa que coñecera
moitos violinistas e foime <loado
colaborar con eles.

Nótase na sua atitude unba
grande xenerosidade cos demais
músicos que gosta de actuar e
promocionar.
Cando principiamos estes traba11os non habia en Escócia moitos
grupos que empregasen o violin.
Estaban os vello , porén as novas
xeracións non se incorporaban.
Pensamos que a única forma de
facer rexurdir o instrumento era
amosalo e realizar traballos de divulgación nas escolas. A idea deu
resultado e agora hai violinistas de
máis (solta unha gargallada tras a
brincadeira). Desde ese ponto de
vista síntome recompensado porque ese era o noso obxectivo.
Foille doado vender os programas á TV? Aqui hoxe endia seria complicado.
Non é só aqui difícil, tamén o foi
para min. O grande apoio que tiven non foi da BBC como institución, senón de persoas que traballan nela e que estaban interesados
en divulgar a música e cultura tradicionais. Como a BBC é unha
TV pública, hai certos espazos di-

'A música galega
paréceme moi
rica'
vulgativos que teñen o seu sítio.
Agora é un pouco máis complicado pois a xente que me apoiou xa
non ten tanto poder como tiña e os
que mandan van polo camiño de
facer unha TV comercial como
calquer outra. Ainda que Hes vai
ser moi complicado destruir a
BBC como TV pública xa que
conta con 50 anos de prestíxio.

Afirmar a identidade
Ten vido algunhas veces, non
moitas, á Galiza. Que opinión
leva do país e da sua música?
Eu sinto unha grande afinidade
coa Galiza porque observo que é
un povo co mesmo tipo de problemas que o escocés, cunha forte
identidade e que son parte dun estado. É difícil para os poderes lo-

cais ter a forza suficiente para
afirmar a sua identidade nun contexto máis amplo. A música é importantísima para un combate
máis global de afirmación cultural. Unha das alternativas é presionar sobre o poder para obter os
suficientes meios financeiros para
poder desenvolver esa música. Do
que eu coñezo da música galega
paréceme moi rica. O máis importante é que esa música sexa coñecida por toda a povoación. A principal tarefa dos músicos é conseguir que a melodías tradicionais
podan ser asubiadas por calquer
persoa na rua, que sexa unha cousa natural. Se podemos conquerilo, unha parte do problema da
identidade dun pov.o está resolto.

É curioso porque hai unha contradicción. Os cartos que me dan para o programa de TV que pretende
divulgar a música escocesa veñen
de Londres. Algunhas veces a povoación local non valora suficientemente a sua própria música,
pensa que son causas do pasado.
É importante que os meios culturais e m usicais da Gal iza fagan
presión en Madrid para que os

A xente ficou horrorizada, foi un
problema gravísimo. Hai moitos
anos que non tiñamos un desast:e
deste tipo. Hai vinte anos houbo
un problema cun barco das próprias Shetland, porén sen a gravidade deste último. Estes barcos
navegan demasiado perto da costa
e por outra banda non teñen boas
condicións de seguridade e contan
cunha tripulación inexperta. Por
exemplo no barco accidentado, o
enxeñeiro era portugués e o capitán grego, sendo incapaces de se
comunicar. Nas Shetland fixemos
unha grande conferéncia sobre
meio ambiente para presionar sobre o governo e tentar que os barcos navegasen máis lonxe das costas, xa que o que si me parece imposíbel é parar a afluéncia de petroleiros polos intereses que existen. As nosas protestas ian encamiñadas a que as condicións do
seu paso fosen o máis seguras posíbel. A conferéncia fíxose cando
os meios de comunicación ainda
estaban ali informando das consecuéncias da catástrofe, pois cando
o petroleiro deixa de ser actualidade os meios de comunicación vanse e a povoación fica co problema.
Unha curiosidade. Cantas horas
ao dia adica a tocar o violin?
A verdaqe é que toco cando me
apetece, sen pór horários. É o meu
traballo e teño a sorte de que sexa
tamén o meu "hobby".•
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Convocatórias
Idioma Ruso
O 4 de Outubro, nos locais da Asociación Maximo Gorki de Solidariedade
entre os Povos, comeza un novo curso
de Idioma Ruso a impartir en cinco
idiomas. Os profesores do curso son
nativos e os estudos, rematado o curso
e superadas as probas, serán recoñecidos pola Universidade Estatal de Leningrado, cun diploma que outorga a
Universidade en convénio coa Asociación . Os interesados poden pasar pola
Asociación: R/Marques de Valladares
14, 1ª oficina. Vigo. Ou chamar ao
(986) 22 44 57, de 5 a 9 da tarde.

Curso de
Iniciación ao Galega
O colectivo Alento e o Centro de Xuventude Abertal organizan un Curso
de Iniciación ao Galega que comeza o
27 de Setembro no Centro de xuventude Abertal (Rua de Venezuela 3, baixo.
Vigo). O curso dura 75 horas a repartir
en un horário de tardes que deseñarán
os asistentes. As clases son de balde e
recoñecidas pola Consellaria de Educación da Xunta cun diploma acreditativo. Maior información no Centro Abertal de 7 a 9 a noite, (986) 22 56 62.

Prémio de investigación
lingüística e literária
O Departamento de Filoloxia Galega
da Universidade de Santiago, convoca
o quinto Prémio de investigación lingüística e literária, ao que poden acceder todos os estudantes de 1º e 2º ciclo
de faculdades, coléxios e escolas universitárias da Galiza, con traballos, en
galego, orixinais e inéditos sobre algun
aspecto lingüístico ou literário da obra
de Eduardo Blanco Amor. Os textos
apresentaranse por quintuplicado mecanografados a dobre espácio e de ser posíbel sen excederen as i:rinta follas. Os
prémios ascenden a 100.000, 60.000 e
40.000 pta; e o prazo de envio dos orixinais remata o 10 de Outubro de
1993. Máis información no Departamento de Filoloxia Galega. Universidade de Santiago. Facultade de Filoloxia.
Praza da Universidade s/n. Santiago.

Medicina e farmácia
na Rota Xacobea
O Xacobeo 93 propón dous prémios
de investigación sobre a mediciña e a
farmácia na rota Xacobea, dotados
con 500.000 pta, cada un . Pódense
apresentar médicos, farmacéuticos ben
a título individual ou en representación de entidades ou organismos afins,
con traballos orixinais cunha extensión
máxima de 100 páxinas. O prazo de
apresentación remata o 31 de Decembro. Máis información nos Laboratórios Smith Kline Beecham. C/ Valle
de Fuenfría 3. 28034 Madrid.

Prémio de periodismo
Compostela 93
O Consorcio de Santiago convoca o
prémio para traballos publicados entre

1

o 1 de Xaneiro e o 15 de Setembro,
que teñan a Compostela por protagonista. As cópias hanse presentar, antes
do 30 de Setembro de 1993, na sé do
Consorcio de Santiago (r/do Vilar, 59.
15.705 Santiago), cunha certificación
do meio onde se publicou. A dotación
económica ascende a 2.500.000 pta.

Congreso de
Información Ambiental
O Centro de Información e Divulgación Ambiental (CEIDA), do Servício de Meio Ambiente Natural da
Xunta, organiza o primeiro Congreso
Galego de Jnformación e Divulgación
Ambiental, do 29 ao 31 de Outubro,
no Castelo de Santa Cruz de Oleiros.
Este congreso organízase co fin de
dar a coñecer e valorar as iniciativas,
metodoloxias, equipamentos e recursos de que se dispón actualmente para
a educación ambiental. Abren o congreso unha série de ponéncias o dia
29, nas que se poderá escoitar a Jose
Ramón González Pan, membro da
equipa de coordinación de Educación
Ambiental do CENEAM; Luis Vadillo, membro da área de Divulgación
Ambiental de Entorno S.L. ; Manuel
Rivas, xomalista e escritor; Juan Pallares Gallardo, técnico do CEIDA
de Basauri; e Joaquín Araujo, escritor. Os dias seguintes, 30 e 31 de Outubro, o congreso estará adicado ao
traballo e a tira de conclusións sobre
as ponéncias . Para participar hai que
apresentar o boletin de inscrición que
ven co folleto do congreso e formalizar a matrícula (8.000 pta.), antes do
8 de Outubro. Folletos e aclaracións
no Servício de Meio Ambiente Natural: (981) 28 41 11, extensión 279.

XIX Certame
Nacional Galego de
Narracións Breves
Co prémio Modesto R. Figueiredo
do Certame Nacional Galega de Narracións Breves, o Patronato do Pedrón de Ouro lenta promover a literatura narrativa en Lingua Galega e
sobrancear a figura de Modesto R.
Figueiredo. Poden participar no certame todos os autores que o desexen,
de calquer nacionalidade, cunha ou
máis obras inéditas que non se teñan
apresentado a nengun outro certame
anterior. A extensión dos traballos
ten que andar entre os 5 e 30 fólios
(o Xurado poderia reconsiderar esta
condición), mecanografados a dobre
espazo e por unha cara. Os textos enviaranse, por cuadriplicado, sen remite ou outra forma de identificación
ao: Patronato do Pedrón de Ouro.
Apartado 1046. Santiago de Compostela. "Prémio Modesto R . Figueiredo''. Para a identificación dos autores
no caso de resultaren premiados,
amais do título, a obra deberá ter un
lema que a relacione cunha plica cos
dados e currículum do autor. O prazo de admisión dos traballos remata o 15 de Novembro. O prémio as-

cende a 100.000 pta, e se o Xurado o
considera oportuno concederanse
dous accesits de 20.000 pta. O Patronato resérva se o direito de publicación das obras premiadas na sua primeira edición .

Cursos CI G de FP
Ocupacional
A Converxéncia Intersindical Galega
(CIG), vai impartir por toda Galiza no
periodo que vai de Setembro de 1993 a
Marzo de 1994, unha série de cursos
que abranxen temas como: cociñeiro,
xefe de rango, confección de prendas
textís, acuicultor, contabilidade financieira, administración do plano de cantas, deseño asistido por ordenador, cultivador de hortalizas baixo abrigo, motoserrista, traballador forestal, alfareiro
ceramista, frigorista industrial, auxiliares de enfermeria, nutrición e dietética,
operador de ordenadores, modelador
de poliester, reforzado, canteiro, tapiceiro de móbeis, traballador de cetárea,
maquinista de impresión serigráfica,
formador de formadores, patronista escalador, e outros. Estes cursos reponden á preocupación pola evi dente auséncia tanto dunha política formativa
como de colocación por parte da Xunta; a que o Consello Galego de Ensinanzas Técnico-Profesionais non asuma o rol que lle corresponde. Máis información nos teléfonos da INTG,
(986) 42 55 44 ou 41 23 23; ou da
CXTG, (986) 41 15 55.

Simpósio
de Tradución
A Asociación Galega de Tradutores coa colaboura do Departamento
de Filoloxia Galega da Universidade . de Vigo, organiza o J Simposio
Galega de Tradución que se celebrará do 30 de Setembro ao 2 de Outubro na Universidade de V igo. O custo da matrícula ascende a 12.000 pta,
ainda que se estabelece un 50% de
descanto para os membros da Asociación de Tradutores Galegas e e
tamén para os alunos da Licenciatura
de tradución da Universidade de Vigo. Para formalizar a matrícula hai
que facer o ingreso na conta corrente
0400000236333 da oficina principal
de Caixavigo; e porse en contacto
con Xosé María Gómez Clemente,
Departamento de Filoloxia Galega.
Apartado 874. 36200 Vigo. O programa do Simpósio contempla a celebración de numerosas conferéncias ,
colóquios e mesas redondas . Conta
coa presenza de personal da Universitat Pompeu, Universidade de Vigo,
University of Surrey, ETI Geneve,
Universidade Autónoma de Barcelona, The Queen 's College, Instituto da
Língua Galega, Gabinete de Tradución e Asesoramento Lingüístico da
Xunta e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Para máis información nos teléfonos do comité organizador do Simpósio: (986) 81 23 59
ou 81 23 52. •

O trinque
Música
O derradeiro disco de
Miles Davis, ao vivo
en Montreux, con
Quincy Jones, tocando
os vellos arranxos de

Anúncios de balde
Lévase contabilidade de comunidades e outros papeis. Prezos a negociar.
Teléfonos (986) 23 82 15 e 29 56 64.
Oferécese mestre de E.X.B .. Educador con experiéncia para traballo relacionado co en ino. (981) 20 96 19
(Mañás) .
Vendem-se cintos de coiro totalmente
feitos amao e a medida, duralYªº ilimitada, peles de máxima quaJidade, cor e
desenho variado . 7.000 pta. Chamar
indicando talhe ao (981) 23 32 92. A
Corunha.
Traspaso negócio en Santiago. Magnífico funcionamento e mellor prezo.
(981) 89 07 97.
Compro obxectos de ouro. Telf.
(986) 43 94 44.
A Cooperativa de Educación Meioam bien tal (CEM) oferta servícios
profisionais de Educación Meioambiental: itinerários ecolóxico-culturais,
charlas e festas escolares, obradoiros
de reciclaxe, cooperación, natureza, inventários de recursos sócio-culturais,
unidades didácticas, etc. Máis información no local de CEM, R/ Laracha
nº 1O. A Coruña. (981) 26 56 40.
Vendo equipa fotográfica e Super 8,
1 mira cor televisión e 1 osciloscópio.
Chamar ao (981) 66 03 12.
Fago traducións gaJego-francés-castellano, en calquer sentido. Interesados chamar ao (981) 29 98 90.
Acordeonista com amplos conhecimentos de solfejo, deseja receber cópias de partituras de música tradicional galega e portuguesa para acor-

Festas
e romarias
Do 24 de Setembro ao 1 de Outubro,
cómpre sinalar: O Venres 24, Romaria
en Carcacia, Padrón e Saínza. O
Luns 27, Festa en Abadin (L ugo ) e
Romaria en Brión (Santiago). Para o
Mércores 29, Romaria de San Cámpio da Serra (Serra de Outes). Venres
1, Festas do Rosário en moitas vilas. •

Teatro

Teatro

Contratei
un asasino a soldo

A Via Láctea

deao. Apartado, 24034. 28080 Madrid.
Véndense cachorros de Cocker, machos 10.000 e fémias 6.000. Perguntar
nos (986) 37 40 18 e 43 65 87.
Precísanse percusionistas para banda de gaitas en Vigo. Perguntar por
David ou Txema no (986) 22 26 07.
Buscamo ca a con finca en Vigo ou
a rredor es, para alugar todo o ano.
(986) 49 57 70.
Corredoirismo. Somo un grupo que
ai ao monte os Domingos. Se te anima chámano . Teléfono (986) 29 06
07, en hora comerciai .
De de o dia 12 de Setembro e rá á
venda nas librarias de Melide o número 4 da revi ta local A Varando. Todos os que a queirades receber por correo ou entrar en contacto coa redacción da revista e crebede ao apartado
45 de Melide.
Bícis pola Paz é unha Organización
Non Guvememental para o De envolvimento (ONGD), que fai un traballo
de divulgación da Paz a través de campañas, exposicións e traballos en centros escolares. Bicis polo Pa:, ven de
realizar un envio de bicicletas ao interior da Selva Amazónica, para o seu
uso polos promotores de saude que teñen que deprazarse a pé, con máis de
45 de temperatura. Todo o que queira
colaborar, con ideas, propostas, traballo ou aportacións económicas; pode
dirixirse a Bicis polo Paz. Apartado de
Correos 35. Chantada.
Vendo Kawasaki KLE, P0-4811 -AM,
impecábel. Teléfono (986) 31 03 49.
A história viva da Fonsagrada en vídeos, camiseta e chaveiro . Contra reembolso no enderezo Marqué do Rodil
15. 27.100 A Fon agrada. Lugo. E no
teléfono (982) 34 02 52, de 1 1 a 2.
Cámbio selos e cupón da ON E.
Apartado 224. 32.080 Ouren e.
Preservativos de balde e troco de xeringas usadas por outras novas en
nengún tipo de requisito. no local do
Comité Cidadá Galego Anti-Sida (Ponte
de San migue! 2-baixo. 15.704 Santiago); de 10 a 13 e de 17,30 a 20,30 h.•

Teatro e máxia da man do Mago Antón, durante todo o mes de Setembro,
ás 22,30 h, no Cámpus Universitário
de Santiago.

Mércores 29 de Setembro, ás 20,30 h.,
en versión orixinal subtitulada en castellano, no auditório do Concello de
Vigo dentro da programación do Cine
Clube Lumiere. Entrada 300 pta.
Contratei un asasino a soldo feíta polo
finés Aki Kaurismaki en 1991, conta
con Jean-Pierre Leaud, Hargi Clarke,
Kenneth Colley e Trevor Bowen no
reparto. Máis información sobor do
Cine Clube no (986) 43 67 73.

Fuenteovejuna
A Compañia Nacional de Teatro
Clásico representa Fuenteovejuna baíxo a dirección de Adolfo Marsillach,
os días 23 e 24, ás 9 da noite, no Auditorio de Galicia; e os dias 28, 29 e 30,
no Centro Cultural Caixavigo.

História e memória
Dia 24 de Setembro, ás 20,15 h., na sá
do Centro Galego de Artes da Imaxe
(Rua Durán Loriga 1O, baixo. A Coruña). História e memória é a última sesión do ciclo Tres miradas sobre o
imaxinário fílmico, na que se fai un
estudo sobre o soporte foto-químico
como transmisor da memória histórica
e os seus usos terxiveradores. Pasarán
os cortos History and memory: far
Akiko And Takesigue de Rea Tajiri,
EE.UU. 1991 ; Die distanz zwischen
mir und meinen verlusten de Marce!
Odenbanch, Alemaña 1983; e Belchi-

Gil Evans é dos de
non esquecer.
Exemplo, o tema My
ship. A calidade do
son e das orquestras,
moito máis que
aceitábel. Fóisenos.

História e memória, de Rea Tajiri

te!South Brome a transcultural, transhistorical landscape de Francesc Torres, España-EE.UU. 1988.

O Sol do Marmelo
O ciclo Europa Fai Cine do Centro
Cultural Caixavigo, rem ata o Xoves
23 con duas sesións ( 19 e 22 h., da pe-

lícula O Sol do Marmelo, que dirixiu
Víctor Erice en 1992. Intérpretes: Antonio López, Maria Moreno, Enrique
Gran, Jose Carretero, Maria López e
E lisa Ruiz entre ou tros. As entradas
custan 200 pta., e pódense mercar na
taquilla do Centro Cultural odia da sesión a partir das 6 do serán.•

Don Gaiferos

Kukas e os seus monicreques.

Comédia representada polos Monicreques de Kukas, o 23 de Setembro ás
20,30 h., no Instituto Alfredo Brañas
de Carballo.

no Centro Cultural Caixavigo; e coa obra
Mani, o dia 25 no mesmo auditório.

Big Bang
Chevere Teatro pon en cena o se u espectácu lo sobre o nascemento das estrelas o dia 23, ás 9 da noite, no Auditório de Lalin.

Ancoradouro
Coa obra Nos espácios do soño o dia 24

Directamente Paco
Humor mu sical no espectáculo Directamente Pa co, con texto, dirección e actuación de Carlos Blanco, O
Señor Paco. O ir e vir dun empresário motorizado do forno industrial e
do Rock, entre cancións, emocións e
excesos de velocidade . O dia 25, ás
10 da noite, no Auditório de Monterroso . •

axenda
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Exposicións
Pardo, Lodeiro, Francisco Mantecón, Antón Goyanes, Laxeiro, Antón
Patiño, Menchu Lamas, Carlos Barros, Fernando Casas, Manuel Moldes, Correa Corredoira, Agustin Perez Bellas, Mercedes Ruibal, Fernando Morales, Andrés Vila, Berta
Cáccamo, Dario Alvarez Basso e
Amando ; amais doutros do resto do
Estado.

Queens Hotel
Venres 24, na sá La Mala Hora da
Guarda, actuación do cuarteto alemán
de rock Queens Hotel.

Perlinpinpin Folk
O ciclo Raíces musicais europeas oferece a actuación dos Perlinpinpin da
Franza, o 23 de Setembro, na Praza
do Toral.

Farolas en foto

Vigo en vivo
O 23 de Setembro á 1O da noite, no sá
Nova Olimpia de Vi go, 3u semifinal do
concurso de pop-rock Vigo en vivo .
Coa participación de Malas Lenguas,
Foggy Metal Breakdown, The Big
Swindle e Brigada Lixeira.

Até o 8 de Outubro no Café Bar Pepa
a Loba de Santiago. O fotografo de
Carballo Xose Manuel Pérez Pena,
expón unha série en branca e negro,
composicións, bodegóns, paisaxes urbanas e rurais; todo coas farolas como
referéncia común.

La Señal

Electrografias

O dia 24, á 1O da noite, no Chanto de
Sárria, concerto do grupo pop La Señal, dentro do circuitos cu/turais Ve-

Até o 10 de Outubro na Casa das Artes
de Vigo. Organizan a Concelleria de
Cultura e a Universidade de Vigo.

rán -011to110 1993 .

Delmi Álvarez

c

ral p lifónica
C. A. portiv
En concerto o Sábado 25, á 9 da noite, no Auditório Rcveriano Soutullo de
Ponlcarea .

Grupo d M tal
B la Bart k
Actua o Sábado 25, á 9 da noite, na
Ca a da ultura de Arzua.

Pódense ver as fotografias de Delmi
Alvarez, na sá de Caja de Madrid de
Pontevedra.

das neste impresionante
marco africano por Arnaid de Wildenberg,
asesorado por Francis
Anfray .

(00fJ crA L.I DAV

jean Michel jarre

Trazos e
camiños

pre enta o eu último álbum Chronologie, o 29 de Serembro, á 22,30 h.,
no Audi1ório do Monte do Gozo. O
e pectáculo ven acompañado da montaxe no cenário dunha cidade imaxinária de 150 m. de longo por 25 de alto;
40 proxectorc de raio la er cun al cance de 5 Km. ; unha ducia de panta1la reflectora e 3.000 diapo itivas.
Todo montado por unha 200 per oas.
Entrada única 1.500 pta.

Do máis representativo
da arte galega na monstra Trazos e camiños,
acollida no Museo Provincial de Lugo.

António Yebra
de Ares

Muxica
O mú ica folk no programa do Circuitos rnfrurais \lerá11-0uto110 1993 da
man de M1L'ricas. Dia 29 de Setembro.
á 10 da noite, na Praza do Campo da
Feria de Paradela.

Milladoir
pre enta o lacohus Mag1111 , o 1 de
Outubro, no uditório do Centro Cultural Cai avigo. +

Actos

Xe ú Campos
Até o 31 de Outubro, no Museo do Pobo Galego, XeslÍs Campos: Unha 1•isió11 aguda e vertixinosa da Gali:a. Os
amigo de Chichi Campo , dirixidos
por Xo é Díaz, xuntaron debuxo , nota , lembranza per oai e e crita inédita do autor e humorista. O re ultado
é unha expo ición definitiva sobre Xeú Campo.

A reproducción do in trumento do

P rtico da Glória, no Mu eo do Pobo
alego.

Televisión
Baixo o Signo
de Escórpio
Sábado 25, en Butaca Especial da
Televisión de Galiza. Italiana feíta en
1969. Dirixida por Paolo e Vittorio
Taviani. Intérpretada por: Gian Maria
Volonté, Lucía Bosé, Giulio Brogi e
Sany Pavel. É o terceiro filme en solitário dos irmáns Taviani, tras a sua
separación do cineasta Valentino Orsini. Esta película non dera chegado
aos circuitos estatais por causa da
censura.+

Abracadabra

Laxeiro, Lodeiro e Santiago Montes
entre outros na monstra da sá La Galeria de Vigo.

Fotografía no Ateneo Ferrolán da man
do colectivo Cemento
óp ti co, no que participan Ramón Capotillo,
Maribel Rosales e Man ue I A. García entre
outros.

Retratos da
Até o 27 de Setembro
na Galería Sargadelos
Académia
de Vigo. L. Portefa,
Até o 17 de Outubro, na
pre enta un conxunto
sala de ex posicións do
homoxéneo de traballo
C.C. Caixavigo. A
obre papel no que premonstra REtratos da
domina a técnica mix Académia, comprende
ta. Ne te conxunto de
obra de Goya, Federico
cadro o artista contiMadrazo, Juan Antonua a liña que comeza- Xoia de Maria Medici.
nio Morales, Julio Rora na Bienal de Ponlemero de Torres, Davedra, na que fai uso de motivos veniel Vázquez Díaz e Zuloaga, pertenxetais, cores terroas e referéncias á
cente aos fundos da Real Academia de
natureza, nun novedoso plantexamenBellas Artes de San Femando.
to e elaboración.

A Etiopía Cristiana
A partir cfo 29 de Setembro no Museo
Provincial de Lugo. A exposición A
Etiopia Cristiana, pertencente ao proxecto Património 2001, que oferece
unha escolleita das fotografias realiza-

Artesanía da madeira
Até o 30 de Setembro no Auditório do
Concello de Vigo, pódese ver a JI! Monstra de

Obxectos Materiais
Até o 3 de Outubro na Casa da Cultura
de Vigo, Nuria Guardiola amosa a
sua obra Obxectos Materiais.

Santiago,
Camiño de Europa
A monstra do Mosteiro de San Martiño Pinário, recolle unha chea de obxectos vencellados ao Camiño, códices, pergameos,etc. Artellada baixo o

Até o 26 de Setembro no no Kiosko
Alfonso da Coruña. A monstra Frota
de Indias, fai un recorrido pola navegación da época, as técnicas, os asteleiros, os pécios, etc.

Valdearte'93
Durante todo Setembro na Casa da
Cultura do Barco. Valdearte'93, componse por obras dos participantes no
Encontro de Pintores de Ourense.

Artesanía da Madeira
comprendida polos traballos dos alunos da Casa
de Artes e Oficios.

Tapices de La
Seu Vella de
Lleida

Arte galega

Amosa as suas pinturas na sá de exposicións do Balneário de Cuntis.

Cemento óptico

Até o 9 de Outubro na Sala de Arte Caixavigo. Pinturas de Fedra Alcaraz e
esculturas en ferro de Remigio Davila.

dación Cajamadrid.

Pintura Galega

Manuel
Cabaleiro

Até o 25 de Setembro na Galería Sargadelo de Santiago, xoia
de Maria Medici, arquitecta, e cultora e deeñadora.

Escultura e pintura

patrocínio do Arcebispado de Santiago, a Consellaria de Cultura e a Fun-

Obras do taller de arte Abracadabra,
na sá da Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra.

Ares.

Xoia

L. Portela
Calvar

Danza da E pada

Do 20 de Setembro ao 9
de Outubro na Casa da
Parra, unha parte dos
últimos traballos do
pintor Antonio Yebra de

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Até o 30 de Novembro,
na Igrexa de San Domingos de Bonaval. Sete tapices de grandes dimensións orixinários do século XVI, utilizados nun
princípio para a decoración de La Seu Vella de
Lleida. Un dos mellores
conxuntos ainda conservados de obradoiros flamencos.

Un dos numeros debuxos de Xesus Campos.

sons do Pórtico

O Ateneo Sta. Cecilia de Marin, recupera do ' culo pasado a tradicional
Dan:a das Espadas para celebrala o
día 29, xunto coa procesión do Arcanxo e na compaña do grupo da gaitas
15eiramar, potas prazas de Salvador
Moreno e do Re tó de Marin. +

Frota de Indias

Lalibela (Etiopia). Pregárias ao redor de Biet-Giyorgis en Sábado Santo.

Lenzo de Fedra Alcaraz.

A Asociación Cultural Amigos da República, organiza do 1 ao 24 de Outubro na Casa das Artes de Vigo, unha
monstra da arte colectiva coa participación dos artistas galegos Isaac Diaz

Xondón
Expón as suas pinturas no Ateneo de
Ourense.

Impuros
Fotografia na Casa das Artes de Vigo.

Publicacións
Gaiola Aberta
O número 1 de Gaiola Aberta saeu o
Agosto pasado con 23 páxinas de loita
anti-imperialista. Conten seccións sobre emigración, priscilianismo, poesia,
independentismo nas gradas, novas,
cociña e outros temas. Prezo 300 pta.
Maior información e suscricións no
Apartado 1.762 de Vigo.+

Carteis
dos cinco continentes
Pódese ver a colección privada de
Manfred Schawrz, 600 cartaces dos
5 continentes, até o 28 de Setembro,
no 3º andar da Casa das Artes de Vigo.

Fotoxornalismo
en liberdade
Até o 30 de Setembro na Casa das
Artes de Vigo. A monstra F otoxornalismo en liberdade, abranxe os traballos de Xurxo Lobato, Galicia: Tradición e modernidade; Xosé Castro,
lncéndio no Pazo de Meirás; e Magar, Festa popular na Cidade de Vigo, entre outros.

Modesto Braulio
- Até finais de Setembro no Muiño da
Ponte de Redondela (aberto a partir
das 7 da tarde), expón o pintor, debuxante e de eñador, Modesto Braulio.
Nos últimos anos foi responsabel da
imaxe plástica do Vlll Festival inter-

nacional del Nuevo Cine Latinoamericano, e de Cubamoda. Actualmente
é membro da Unión de Escritores e
Artistas de Cuba; do Taller Experimental de Gráfica de La Habana; e da
Asociación Internacional de Artistas
plásticos.+

•
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'Un ha visión aguda e vertixinosa de Galicia',
exposición antolóxica de Xesus
Campos

O Chíchi está
•B. LAXE

O

18 de Setembro, aos dous anos
do seu pasamento, inaugurábase en San Domingos de Bonaval, unha exposición que baixo o título de
"Xesús Campos: unha visión aguda e
vertixinosa de Galicia", recolle e sistematiza, da man de Xosé Díaz e Anciñas Ripoll, parte da obra deste xenial humorista
que en algo máis de duas décadas aguilloou Galiza coa sua visión crítica e humanizadora.
... E o Chíchi está ali: "Hola. Unha vez
máis con todos vostedes. Son Xesús
Campos, vostedes non. Que se lle vai
facer . Non todo o mundo é perfecto.
Conde". No segundo panel , aparece a
crónica secreta de Xesus Campos. Nico, o seu tillo en grande ("Nico grande,
Chíchi Pequeno "), a sua compañeira
Anciñas e Tino , o can que lle morreu en
1979. Chíchi ten Presente! as veces
que tivo que ir aos xulgados e ás com isarias para relatar a sua vida "as fi liacións pol íticas e as miñas actividades
clandestinas ". Ten presente a Franco,
moneco de corda en 1975, títere , acompañado por Fraga, p_
or Girón retratando
a corrupción existente na ditadura. Están os militares emborranchados. Arg allan logo a transición, con Xes us Campos de cronista do "desenvolvimento au tonómico a 30-60-90 , socialis mo grátis,
cooperativas a mareas e posterior subida en globo. Autodeterminación e criación de 200 .000 pastos-luz de traballo
como electric istas de Unión Fenosoa.
Reconversión , con vistas á entrada da
CEE , na Once palas Doce, dos gaiteiros
por mariachis ..." Aparecen os cámbiachaquetas , os políticos mentireiros , de
Pinochos , a sua democrácia, Landelino ... A Campaña institucional do Estatuto; "Anque chova, mexan por nós. Vota.
Xunta de Galiñas".
Tamén está ali para monstrarnos os Galegas con ataque nervioso": o político
bibil ingüísta na coficialidade da língua, o
dogmático, o Parlamento, os conselleiros , e os servis funcionarios ... Até chegar
á Pornografia da desesperación no que
retrata á xente que ten "o difícil sexto
sentido de saber estar no ponto cero": os
ligó ns de Compostela, a vida nos pubs .. .
e outros penenes e zascandis. Cocainómanos, actores, poetas , cosmopolitas.
Está ali tamén para, comunicando, dicernos que "este país non necesita que lle
vendan o Progreso. Tampouco serve falar
dun Faro Atlántico como Voz Ideal da Rexión, porque xornalistas hai a centos e a

ali

Diário" E ali están os xornalistas retratados: "abnegados,
que non teñen acougo nos
seus ímprobos esforzos para dotar ao noso país da información que precisa",
lambéndolle os zapatos ao
conselleiro. Están os deseñ adores do "inservíbel", os pintores, escultores, cregos e outros
artistas como Marcincus. Claro, "Beate Roque", toca a Oración
e o Papa pede pista
para aterrar en
Compostela , con
propaganda de Zanussi na mitra e o
Monte do Gozo
convertido nunha
"gozada".

Korinthenkacker
• VICTOR F. FREIXANES

c

arios Casares e mais eu estabamos en Berlín mentres en
Santiago se celebraba o Con greso Internacional do Pen Clube .
Máis de trescentos delegados de case
que tódalas literaturas do mundo, fig uras sobranceiras, nomes coñecidos, e
unha organización que, vista dende a
distancia, parecía perfecta. A prensa
europea (a alemana polo menos) facíase eco dos debates (a cuestión da
ex lugoslavia, as voces das literaturas
minorizadas, etc. ) e recoñecía por primeira vez a Galicia como anfitriona
das literaturas do mundo.

"O caso é fa lar",
ainda que sexa
un Di álogo d e
Xordos no que
quedan retratadas as conversas modernas.
Por isa o Chíc h i se foi a
C anári as e
cóntan os as
su as i mpr esións Baixo
o Volcán .
Pero, nada,
"pouca marcha hai na
illa". Menos
Mal que
no s qu ed a
Portug a l.
Para rematar mónstranos a Dúcia
e Pico d e
Galegas.

As miñas felicitacións ós que tal argallaron e en tal faena se meteron, arriscada dende o principio , pala respon sab i lidade que asum ían. Os meus
parabéns e a miña gratitude porq ue
nalgún momento fixeron que nos sentísemos orgu llosos deste país naso.
que é pequeno porque demasiadas
veces o tacemos nós pequenos.
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Feito isto, o
Chíchi, como nel é
habitual ,
esvaise.
Onde andará agora, no Senegal, Paris, Canárias , no Caurel , en Vigo , Portugal? E ali están esmendrellándose de risa todos. Os retratados,
os miróns, os amigos, os figurantes , os figurins. Todo Compostela, parte da Coruña, alguns de Vigo, Lugo e Ourense. Pereza, Sixto Seco. Faltaban o "Sirius" e o
"Camariñas'', entre os seus "personaxes

(/)
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populares", porque , segu rame nte, non
puderon ir, pois se algo tiña Xesus Campos era unha imensa hu manidade incapaz de ferir a ninguén que non sexa un
resentido natural. Díaz Pardo díxoo ben :
"o dia que me caricatizou como Díaz Parvo souben que Chíchi non estaba enfadado comigo". •

PRODUCTOS YSISTEMAS APLICADOS S. A.
APLICADOR OFICIAL:
Master Builders Technologies
Halesa MBT sae

En alemán hai unha palabra para todo
isto: korinthenka cker, que entre nós
quere dicir literalmente: cagapasas .
lso si, de Cori nto. •
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Paralelamente , dende certa prensa
galega e algunhas asociacións de tutel
estreito, o único que se salientaba das
devanditas xornadas eran as nasas
miserias , as mixiricadas domésticas
os díxome-díxomes e as pequenas caralladas de campanario , incapaces de
ver máis alá. Vestidos de progres ou
de postmodernos algúns amigos hai
tempo que perderon a dimensión da
realidade, afogados na anécdota máis
cativa. ¿Seica estamos incapacitados
para algunha vez sentírmonos orgullosos do que tacemos?

unha viaxe de Fraga a Toledo , nos seus tempos de Ministro, un xornalista veterano,
que debia ir na comitiva, comento u:
"Eu non vou , que non quera matarme". O Mercedes, ca bandeirin español, fixo a travesia a toda velocidade
e rachou unha biela. "A la máxima
velocidad" , din que dicia habitualmente Fraga ao condutor.

=
- Pavimentos industriais e decorativos
- Restauración e reabilitación de fachadas
- Reforzos estruturais de formigón armado
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Algo parecido sucede actualmente, a
cotio. A visita de Fraga a Láncara,
para receber a Fidel Castro, fíxose á
velocidade de cruceiro de 140, por
unhas estradas infernais. O autobus
dos xornalistas seguía á comitiva,
abaneándose nas curvas , e perdendo de vista constantemente ao temerário coche oficial.•

