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Historiadores de todo o mundo
coinciden en que o século XXI
será o dos nacionalismos
O século que entra será o da recomposición nacional da Europa. O
ascenso dos nacionalismos é un fenómeno xeral que afecta á sociedade política de todo o continente. O congreso internacional Os
Nacionalismos na Europa recoñeceu en Compostela que o conceito de nación vive o seu momento máis alto. Arreciar da palabra máxica de nación, alguns historiadores agachan nas cavas do academicismo, e outros agoiran apocalipses pero moitos prevén tempos
(páxinas 8 e 9)
máis democráticos.

O BNG condiciona o pacto
a que o PSOE cámbie a
sua política a respeito de Galiza

Fraga gastou oficialmente 755 millóns na sya
imaxe persoal no ano 1993 !@1-~ 1

Xunta,

~~/) º º~
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11 mil millóns ao ano
en propaganda

Duas son as cuestións centrais que se perguntan a maioria dos cidadáns ao comezo desta campaña: conseguirá o PP a maioria absoluta e que posibilidades hai, se non a acacia, de que pacten PSOE
e BNG? A primeira incógnita non se despexará até o dia despois
dos comícios, sobre a segunda o BNG xa se pronunciou de novo,
(páxina 7)
mentres o PSOE garda un siléncio estratéxico.

Frei Prácido González:
0 ordenador e o fax están xa na

1

maioria dos ·conventos'
Frei Prácido González é un
dos portavoces do Capítulo
Xeral do Císter, reunión que
congrega aos representantes
de todos os mosteiros da Orde, que están a celebrar en
Poio. Asisten a e!a máis de
200 persoas vidas dos cinco
continentes. Freí Prácido,
abade de Oseira, analisa este Capítulo, a situación do
Císter o seu papel hoxe e,
concretamente, na Galiza.

(páxinas centrais)

A censura da televisión rusa
iguala a dos tempos de Breznev
Transcorrida máis de unha semana desde que se iniciou a crise máis
grave da postperestroika todas as posibilidades continuan abertas.
Reducido e bloqueado pero non vencido, o Parlamento mantense firme na sua negativa a aceitar o decreto de disolución da Cámara.
Meritres, o Presidente ruso confia nunha rendición incondicional por
esgotamento que non semella probábel nen próxima.
(páxina 13)

ANXO IGLESIAS

O Governo autonómico gastou neste último ano perta de 11 mil millóns
de pesetas en propaganda. Oeste diñeiro 755 millóns foron destinados
oficialmente a acrescentar a imaxe de Fraga lribarne, segundo se recolle nos orzamentos. Ao polémico spot publicitário que emite a TVG sobre os logros do PP destínanse máis de 200 millóns. En plena campaña
eleitoral a oposición denúncia este dispéndio que estaría manipulando
aos meios públicos e agrilloando aos privados.

Coas eleicións ás portas, os gastos de propaganda da
Xunta convértense en dobre arma eleitoral. Por unha
banda o governo galega reforza a publicidade
institucional, para
. '."'\.
alguns difícil de
· .~~:.,..' ~···>
distinguir da mensaxe
partidária. Pela outra, a
oposición critica
duramente estes gastos
e o uso que Fraga

realiza do seu Gabinete de Comunicación. Os dados
que aqui se recollen proceden dos orzamentos, pero é
difícil de cuantificar o total, dado que alguns gastos
non previstos
inicialmente
compútanse baixo
outros capítulos. A
Xunta é absolutamente
reticente a oferecer
información relativa a
estes aspectos.

A campaña institucional na TVG cos logros do PP custa máis
de 200 millóns de pesetas

.En catro anos a Xunta gastou
oficialmente máis de 30 mil millóns de
pesetas en propaganda
ALFONSO EIRÉ

Fraga lribarne estaba ali. Como
todos os dias, fidel aos televidentes da TVG. Non faltou a un
informativo desde que saiu elexido Presidente da Xunta vai alá
para catro anos. Na créncia de
que poñendo de manifesto o camiñar do Presidente se demostra o movimento de Galiza, ten
como compañia nas suas longas e esgotadoras travesias polos recantos do país e os recunchos da diáspora a unha unidade móvil da TVG e da RTG, un
fotógrafo e un xornalista con fax
incorporado. (A festa do PP, celebrada no Monte Faro, foi cuberta por doce veículos da televisión pública galega). Ese dia
está na Coruña. Apresenta o
programa do Partido Popular
para as vindeiras eleicións e o
seu discurso acaba nun español
saloucante con un "esté é un
país para vivir, un país para inve~tir. Porque non o irnos dicer?
Galiza nai e señora!".
Aos poucos minutos, despois de
· que o Home do Tempo anunciase pingueiras polo Noroeste e
tronadas en Compostela, aparecia un spot Galicia un país para
vivir, un país para investir. En 30
segundos pretende demostrar
que "aquí fíxose moito, en pouco
tempo e moito máis se seguimos
a este ritmo". Esta propaganda
institucional foi recorrida polo
PSOE, proibindo a sua emisión a
Xunta Eleitoral de Galiza. Lago
en Madrid a Xunta Eleitoral Central co.ncluiria que "non existe similitud e entre a mensaxe do
anúncio e a do Partido Popular".

Coñecido este fallo, o dia da sua
aclamación como candidato en
Compostela, Fraga lribarne aproveitou a ocasión para anunciar
que o ian voltar a emitir e sentenciou que se voltaba a gañar as
eleicións "seguirémolo emitindo
outros catro anos". Desde aquel
mesmo dia 4 de Setembro case
non hai corte publicitário na TVG
onde non apareza a polémica
propaganda, destinada oficialmente, segundo Fraga "aos que

nos visitan este vran".

O 25% da publicidade
daTVG
O diário madrileño El País do Xoves 23 de Maio titulaba que "a
campaña da Xunta sobre a xestión do PP ocupa o 25% da publ icidade da TVG", afirmando
que "nos momentos de máxima
audiéncia chega até o 50%". Na
información o correspondente do

A Xunta chega a ocupar o 50% da publicidade da TVG nas horas de maior audiéncia.

rotativo en Compostela, Xosé
Hermida, minutaba a publicidade
institucional e afirmaba que "o
Luns e Martes pasados (19 e 20
de Setembro) a TVG emitiu un
total de 55 minutos diários de publicidade. Destes, 1O minutos e
55 segundos (o 24,25%) corresponden a annúncios que destacan os logros do Gabinete de
Fraga en distintas áreas do seu
Governo". Estes spots institucionais concéntranse nas horas de

máxima audiéncia. Así , a re transmisión do partido de fútbol
entre o Deportivo e o Real Madrid, estivo precedida dun corte
publicitário de 5 minutos e 1O segundos, dos que máis da mitade
(2 minutos e 40 segundos) lle corresponderon a catro anúncios
case consecutivos da Xunta.

Segundo o mencionado xornal ,
durante toda a franxa horária
que ocupou esa noite o fútbol , a
TVG emitiu 14 minutos e 1O segundos de publicidade. Un de
cada tres minutos e médio cu brírono as campañas institucionais. Algo semellante sucedeu
cos partidos que o Deportivo
desputou co Aalboborg de Dinamarca e ca Sevilla. Cada trinta
segundos de publicidade a esa
hora custa, aplicando os distintos descontos , 500 mil pesetas.
Cada trinta segundos na Prime
Time 1 custa 180 mil pesetas , e
250 mil se é na Prime Time 2,
aplicándolle os correspondentes
descantas, incluido o do uso do
galega. Ainda que foi imposibel
conseguir da TVG, nen da Xunta, o custe desta campaña, seguindo ao ritmo actual na emisión de anúncios e facendo unha estimación á baixa, o custe
total das emisións superaria os
200 millóns de pesetas. Nos 40
dias normais de emisión gastarian perta de 100 millóns de pe, ~ setas, cifra que se acrecentaria
~ con outros 100 máis coa propa~ ganda emitida os Sábados, Domingos e Mércores nos que se
(Pasa_á páxina

segu~nte)
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emite fútbol. A parte haberia
que tarifar o custe da realización
do spot.

Cuiña tamén dá a cara
Pero non só é Fraga quen "dá a
cara" na TVG. Os conselleiros
tamén entran nos fogares dos
contribuintes e explicar as suas
realizacións. Un Conselleiro demandáballe hai poucos días ao
seu xefe de prensa que lle "preparase algo para mañán que,
mañán tócame amín sair na televisión, que non saio nunca".
Desde o Gabinete de Comunicación do Presidente trataban
de disculparse cun xornalista,
confundido pola voz telefónica
cun Conselleiro,por non aparecer suficientemente nídio nas
imáxes da inaguración da autoestrada A Coruña-Carballo.
Pero Xosé Guiña si que aparece
todo os días, Te/exorna/ tras Te/exorna/, na TVG. Non só inaugura, senón que se enfronta a
cámara e ao micrófono nun primeiro plano que axiganta a sua
estatura, e explica para toda Galiza non só a obra en cuestión,
senón tamén as ideas básicas
do seu departamento e da Xunta. Aos poucos minutos a publicidade volta mostrarnos os logros
da COTOP: as estradas que van
e veñen con liñas vermellas, as
vivencias ... A Xunta comunica
que Galiza está comunicada.

se cunha estrada normal. Cabreados chamaron para denuncialo
ás redacións dos xornais.
Segundo datos estimativos realizados por este periódico, cos
que coinciden diversos xornalistas e políticos consultados, a
Xunta gastaría perto de 11 mil
millóns de pesetas en propaganda diversa durante este ano
eleitoral de 1993. Cifra semellante ao custo total dalgunhas
das obras anunciadas. Non
existe cifra oficial sobre estes
gastos, nen apenas información
ao respeito. As chamadas ao
ben dotado Gabinete de Comunicación da Xunta, incluida unha
petición de entrevista a Pérez
Varela e o peregrinar palas Secretarias Técnicas, non serviron
de nada. Igual siléncio é aplicado aos parlamentários. A diputada do BNG, Pilar Garcia Negro
ten solicitado desde hai máis
dun ano parecidos dados e pechouse a lexislatura sen que re-

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

cibira contestación.
O ex-coaga, e agora candidato
socialista por Ourense, Santos
Oujo, sinala que segundo os orzamentos apresentados pola
Xunta en 1993, os gastos en propaganda serian de 9.439.764.000
pesetas, mentres que o ano anterior a cifra ascendería a
7.888.573.000 pesetas. Nos catro anos de lexislatura do Governo Fraga, os gastos en propaganda superarían os 30 mil millóns de pesetas. Pero, como pon
de manifesto o tamén candidato
socialista Roberto Taboada, "nas
partidas presupostárias hai apartados de outros que irán destinados a idénticos fins". Estas partidas sobrepasan con moito os 2
mil millóns de pesetas.

A austeridade na Xunta
Fraga, cando chegou a Raxoi
anunciara austeridade. A redu(Pasa á páxina seguinte)

Fraga gasta, en 1993,
755 millóns de pesetas na
potenciación da sua imaxe
O Gabinete de Comunicación
afanouse en explicar o accidente propiciado polo coche
oficial do Presidente da Xunta
nas Nogais vai facer duas semanas. Primeiramente a culpa
seria dun automovilista, do cal
non se ofereceu a identidade,
que sairia dun área de descanso, polo que a comitiva teria que adiantar polo carril
contrário, pésie a se tratar
dunha curva sen visibilidade.
Posteriormente, o automovilista pantasma convertiriase
"nunha caravana de coches
que saia da área de descanso", coincidindo asi, coa versión do accidentado, acompañantes e testigos de que a
"comitiva oficial se puxo a
adiantar na curva a unha
caravana de coches".
As críticas do PSOE e
BNG ao que consideran
"manipulación dos feítos",
foron contestadas polo Gabinete do Presidente con
novas descalificacións. A
oposición compara enton a
este departamento co instaurado por Goebbels para
lustre de Hitler.

Estas obras tamén aparecen repetidamente nos xornais, enchendo numerosas páxinas e incluindo a fotografía dos inauguradores e das flamantes obras. Alg un s dos enunciados non se
adaptan á realidade. Vários automovilistas na percura da autovía
para chegar As Pontes atopáron-

O certo é, que este departamento ''foi criado co claro
obxetivo de servir de centro
neurálxico de polarización
de todas as actividades relacionadas coa información
que afecten, directa ou indirectamente, a Don Manuel",
segundo as instrucións cursadas pola Consellaria da
Presidéncia para a "correcta utilización do Gabinete
de Comunicación do Presidente", tal e como deu a coñecer a deputada do BNG,
Pilar Garcia Negro.

'Q

diário madrileño
El País do 23 de
Maio titulaba que 'a
campaña da Xunta
sobre a xestión do
PP ocupa o 25o/o
da publicidade da
TVG'

Nestas mesmas instrucións
afírmase que "é un centro
de traballo vital, relacionado
co mantenimento da imaxe
pública do naso Presidente,
en particular e da Xunta en
xeral". Así, todos os os médios e recursos do Gabinete deben de funcionar ao
máximo para potenciar a figura do Presidente e o seu
"arrollador peso específico,
Pérez Varela é o deseiiador da política propagandística de Fraga.

tanto a escada nacional como
internacional". Garcia Negro
denunciaba en interpelación
apresentada o 16 de Xullo de
1990 "a lamentábel manipulación dos fondos públicos orientados ao servizo dun partido e
do seu dirixente".
Pola sua banda, o socialista
Roberto Taboada afirma que
no ano 1993 "Fraga gastou
máis de 755 millóns de pesetas na sua imaxe persoal, segundo as cifras oficiais". Taboada analisa as partidas 04,
correspondentes á Consellaria
da Presidéncia e a 07, da Secretária Xeral de Comunicación, afirmando que, "por se
fose pouco, os presupostos de
persoal atópanse deliberadamente inflados; nun capítulo
de 152 millóns, 76 millóns son
para o gabinete de confianza
da Secretaria persoal eventual; existe unha partida de 46
millóns que está en concepto
de outros e outra partida de
122 millóns para cobertura informativa; para publicidade e
propaganda a Secretaria de
Comunicación presuposta 87
millóns de pesetas".
Para o candidato socialista a
política deseñada e executada
por Pérez Varela basease na
máxima de que "o que dá o
baile, paga a orquestra, no
que o importante non é gañar
a batalla da información institucional, da pluralidade, da
identidade, senón ter os cronistas a favor". Para logralo,
afirma Taboada, que Fraga recorre aos métodos empregados cando era Ministro de Información e Turismo. Habia
cronistas da prensa que estaban en nómina da TVE sen
nunca traballar naquela casa
como Armas Marcelo, Company, Martin Patiño ... . "Agora
basta con ollar alguns programas da rádio autonómica, visualizar alguns programas da
TVG, coñecer quen forman
parte dalguns xurados e prémios patrocinados pala Xunta
e veremos como coinciden os
nomes e se repiten. Trátase
da volta á política do reptilário
distinguido".+

XURXO LOBATO

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

Propaganda e deterioro moral
O Governo autonómico, presidido por Manuel Fraga
potenciou ate tal grado o seu Gabinete de
Comunicación que a oposición o compara
frecuentemente codo 111 Reich, dirixido por Goebbels.
Ao tempo, restrinxiu até lindeiros alarmantes, nos que a
democrácia se perde ao cruzalos, a información aos
cidadáns, pois comunicación non é sinónimo de
información. En moitos casos, é igual a mªJ1ipulación,
segundo se puxo recentemente de manifesto co gallo
do acidente protagonizado nas Nogais polo coche
presidencial.
Fraga, amparado na maioria parlamentária, puxo en
marcha un plano no que se identifica Fraga-XuntaGaliza. Segundo estas directrices comunicativas,
emanadas do próprio Gabinete, o que é bo para Fraga
é bo para o Governo e o que é bo para o Governo é bo
para Galiza, pois Fraga é o "Gran Timonel", en
palabras de Xosé Guiña.
Baixo esta premisa é léxico que se puxese ao servizo

de Fraga un Gabinete da Presidéncia (dependente
direitamente do de Vilalba) , chamado a controlar toda a
información, uns meios de comunicación autonómicos,
as campañas de propaganda institucional e os
efectivos precisos rara agrilloar a liberdade dos meios
privados.
Un deputado socialista comentaba como foi avisado
por un membro do Gabinete de Comunicación da
inutilidade dunha interpelación parlamentar ágria para o
Governo porque "total, nengun meio che vai sacar
nada". O que pensou que era unha léria converteuse,
ao dia seguinte, en crua realidade. Xa á hora de intervir
no pleno deuse conta de que os xornalistas foran
sacados da sala por membros do staff de Fraga.
Esa opacidade, amparada na falsa idea de que "se
teño a maioria e non podo facer o que quero, para que
me serve a maioria", como expresaba claramente un
alcalde pontevedrés do PP, non só priva aos cidadáns
do seu dereito a estar informados en que e en como

gasta o Governo os seus diñeiros, senón que impede
todo control parlamentar. Podíanse pór infinidade de
exemplos para ilustrar a falta de transparéncia do
Governo Fraga e a sua teima en infrinxir as normas de
fiscalización parlamentar. Un deles é a negativa a
suministrarlle aos grupos da oposición os gastos da
Xunta en campañas de propaganda e publicidade.
Esta auséncia de transparéncia que caracterizou a
pasada lexislatura leva, loxicamente, á desconfianza
dos cidadáns na res publica, é xerme de propagación
de rumores, alguns interesados, pero tamén da perda
da fe nos próprios governantes e na política en si,
instaurándose unha cultura do benefício persoal, da
pillaria, do amiguismo, da transgresión das normas
éticas e morais ... Unha cultura na que os pillabáns se
converten en grandes persoaxes admirados por unha
povoación disposta a imitalos. Esta crise moral que se
está a apoderar do tecido social é, sen dúbida, a
contribución máis penosa de Fraga lribarne. +
-A NOSA TERRA
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ción de gastos basearíase na
reducción de altos cárregos e
nos gastos de imaxe. Ao ser nomeado Vázquez Portomeñe como Portavoz do Governo, ocuparia a xefatura de prensa desta
consellaria o xornalista Xavier
Sánchez de Dios, que apresentaria un proxeto para obxetivar a
publicidade. Seria esta oficina
de portavoz do Governo a que
concentraria toda a publicidade.
Os conselleiros dos departamentos máis investidores, Guiña (COTOP) Romay, (Agricultura) boicotearon o proxeto. O
que deu lugar á criación dunha
Comisión de Pub/icidade Institucional que non chegou a funcionar. A comezos de 1991, o Consell ei ro Vázquez Portomeñe
perde as competéncias sobre
os meios informativos de titularidade pública e a relación cos

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

meios privados, que pasa a depender directamente de Fraga,
quen asigna a chefia a Xesus
Pérez Varela, que até ese momento era o Xefe do Gabinete
de Presidéncia. Ao tempo é
criada a Secretaria Xeral de Comunicación da Xunta, asumíndo
tamén a sua dirección Pérez
Varela . Del pasan a depender
todas as competéncias que tiña
Portomeñe que, nen sequer
exercera de Portavoz, pois Fraga asume directamente esta
función. Ao mesmo tempo as
distintas consellarias conseguen
sairse coa sua e facer as suas
campañas por libre, sen máis
freo que a chamada a arde polo
próprio Fraga nalgun Consello
por insertar anúncios institucionais nalgun médio que o critica.
A propaganda convírtese en arma do Governo fronte aos médios de comunicación e fronte aos cidadáns. •

Os suple111entos en revistas foráneas
custaron 111áis que fo111entar o galego
Segundo un deputado socialista "é escusado denunciar as
prácticas mafiosas nas que incurre a Secretaria da Comunicación porque nengun médio
se fai eco delas". Asi, haberia
médios que se financian maiormente con diñeiro procedente
da Xunta e non son poucos os
xornais que, neste tempo de
recesión entre os anunciantes,
teñen perta do 50 por cento
dos seus ingresos publicitários
baseados na publicidade institucional. Asi, hai algunha empresa que entre publicidade,
subvencións a publicacións diversas, axudas á empresa,
cámbios tecnolóxicos etc, che-

gou a percebir máis de catre
mil millóns de pesetas na presente lexislatura.
O xefe de redación dun xornal
do Sul de Galiza explica que,
ante as eleicións "irnos sacar
pouco información, porque,
canta máis saquemos , máis
problemas ternos coa Xunta a
non ser que fagamos un panex í rico como a competéncia" .
Desde outro médio, un xornalista que prefire non dar o seu nome sinala que "as débedas que
a Xunta ten contraidas connosco son tan importantes que non
sabemos que pasará se muda
o Governo e non as pagan".

'A deputada do
BNG, Pilar García
Negro ten solicitado
desde hai máis de
un ano dados ao
Gabinete de
Comunicación da
Xunta, rematando a
lexislatura sen
receber información'

García Negro e Santos Oujo andaron toda a lexislatura á procura das contas de
propaganda da Xunta.
1

~

'Non son poucos
os xornais que
teñen perta do 50°/o
dos seus ingresos
publicitários
baseados na
publicidade
institucional'
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(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

Nome ................................ Apelidos ................................................................ .
Enderezo ...................................................................Cod. Postal ................... .
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F.................... .
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de:
Gal iza/Estado/Portugal .. ......... 7.500 pta./ano .............. 3. 750 pta./semestre
Europa ..... ... ............................. 9.100
América e resto do mundo .... 10.900

a) Subscricións para o Estado español
Talón bancário adxunto

O Reembolso (máis 130 pta.)
b) f'.>ara o resto do mundo

O

Cheque bancário adxunto

O · Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo .

. PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ................................. .
Titular da Canta ou Libreta ...........................................................................................
Nº Sucursal ............... Povoación ............................... Província ............................... ..
· Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan
.apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra).
ATENTAMENTE (SINATURA)

"A publicidade resprandece á
verdade", sinala o director dun
xornal a un responsabel do
PSOE cando este se queixa da
información que estaban a realizar. Contado, a Xesús Pérez
Varela non lle resulta doado,
pésie a sua capacidade, compaxinar o seu cargo institucional
co de xefe de campaña do PP.
Asi non é de estranar que se
produzcan feítos como cando a
Secretaria Xeral de Comunicación remitiu un fax aos médios
de comunicación criticando á
oposición por chegar tarde a un
pleno. Seica foi un lapsus.•

L---------------------------------------------------------------------------~
~

O

"A Xunta negociu directamente con Madrid e vímonos na
abriga de cambiar a liña informativa", aponta outro profisional. Diversas reportaxes preparadas para revistas do Grupo Z, nomeadamente lnterviu
e Tiempo nunca serán impresas despois de negociar coa
Xunta. O especial preparado
por esta última revista sobre
Galiza, non pudo levar nengunha referéncia crítica ao
seu patrocinador, a Xunta ,
mutilándose mesmo os artigas
a firmas convidadas . Tamén
foron pagas cuantiosas sumas
pala confeción de especiais a
revistas como Elle e a vários
xornais europeus, coincidindo
coa campaña cara a presidéncia da ARE . Nesta propagan da a Xunta investiu máis de
150 millóns, superando a cifra
destinada a potenciar o uso
do galega.

DATA

A información que paga a pena ter
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AVIOLÉNCIA NO PAÍS BASCO
Amnistía Internacional e a Comisión de Direitos Humanos da ONU teñen publicado informes
sobre a existéncia de torturas no Estado español

Organismos sociais peden que se rompa o siléncio
sobre o que ocorre nos cárceres e nas comisarias
•

maos tratos sofridos por dous
mozos sen antecedentes , nen
culpábeis de delito algún, a cargo do carpo especial da policía
que ten como base Santiago durante a celebración do Ano Xacobeo. A Comisión contra a Tortura desta cidade documentou a
existéncia doutros doce sucesos
semellantes.

M.V.

O organismo popular
Elkarri, que pretende
actuar como mediador no
conflito basco sen
identificarse con
nengunha das partes, fixo
pública estes días a sua
opinión de que "existe
unha violéncia publicada,
visíbel, a dos atentados
de ETA e outra agachada,
secreta, a das comisarias
e dos cárceres que non
encentra reflexo nos
méios de comunicación".
Esta opinión acada o seu interés á vista da recente comparecé nci a parlamentária de José
Luis Corcuera, ao negar o Ministro a existéncia de torturas,
amasando ademais a sua intención de denuncialas e extirpalas
se as houbese . Resulta difícil
establecer a verdade no caso
do presunto membro de ETA
que caeu por unha fiestra ou no
da sua compañeira que morreu
nunha comisária das aforas de
Madrid. É posíbel crer na sinceridade do Ministro e na seriedade da investigación, pero resultaría absurdo ignorar que Amnistía Internacional denunciou,
hai pouco máis de un ano , a
persisténcia de torturas no Estado español ou o informe da Comisión de Dereitos Humanos
das Nacións Unidas que tamén
recentemente deu a coñecer unha valoración no mesmo sentido. Ambos informes resultaron
abondo molestos para o governo español que mesmo entrou
nunha aceda polémica co organismo da ONU.

Maos tratos a mozos
e imigrantes
Con todo, a existéncia de torturas e violéncia diversa en comi-

Os casos de maos tratos e tortura esténdense a inmigrantes, xóvenes e grupos sociais que realizan protestas pacíficas.

sarias e prisións non é algo que
teña que ver necesariamente
con ETA ou co fenómeno do terrorismo. Un informe elaborado
poi a Asociación contra a Tortu-

ra comprobou a existéncia, entre Marzo de 1990 e Decembro
de 1992, de 46 casos de maos
tratos e tortura a inmigrantes.
Moitos dos casos reseñados fi-

guraban tamén nos informes
apresentados polo Defensor del
Pueblo en igual periodo. No número anterior deste mesmo periódico informábase dun caso de

QUE FAN OS SEÑORES DA LIMPEZA?
MANuEL VEIGA

A marte de Ryan por ETA foi seguida pala marte
de Arregi nunha comisaria. Cada movilización contra ETA foi respostada por un acto , non menos
concurrido, en contra do governo. Esta dinámica
dura xa quince anos. Arzallus afirmaba que lle parecía "demasiada coincidéncia" a marte de dous
presos de ETA case o mesmo dia.
Casualidade ou non, parece
incontestabel que o aparato de
seguridade do Estado encóntrase afectado dun cancro, nacido da guerra
do Norte. O
expedente de
policias acusados de torturas ou de
narcotráfico e
demasiado
longo e público como para
dubidar del en
pro do consenso constitucional antiETA. Garzón
acometeu non
hai moito a tarefa de descabezar a máxima direción
da Unidade
Especial Antidroga da Garda Civil, entrando a saco nas
suas dependéncias. Que non
era un acto unilateral dun xuiz
valente demostrouno a sua inmediata entrada nas fileiras
socialistas.

Garzón, Ventura Pérez Mariño e o novo Ministro de
Xustícia Juan Alberto Belloch, puxeron o seu prestíxio democrático ao servizo da limpeza dos sumideiros do Estado. Foi un compromiso público a médias. Que ten que ver ETA coa corrupción? Moito.
Alguns dos principais gardas denunciados por torturas no País Basca están tamén acusados de corrupción e de tráfico de drogas. Cando un Estado
alberga un aparato de seguridade debaixo da alfombra, este servizo acaba por nutrirse asi mesmo. Os túneis e pasadizos serven tanto para unha
causa como para outra. Os GAL necesitan financiación que non pode ser pública e
esta ben pode vir da droga. Felipe
González dixo, probabelmente nun
lapsus, que a orixe do GAL "non se
sabe, nen nunca se saberá". Non
será este o momento de coñecela?
Cumprirán coa sua responsabilidade democrática os xuristas antes
citados ou acabarán calando, como
os anteriores, para deixarlle a palabra novamente a Corcuera?

'Garzón, Ventura
e Belloch
deberán
demostrar a sua
vontade de

Non é nen misterioso, nen orixinal
todo isto. O lrangate sacou á luz o
caso de Oliver North. Da guerra de
Alxéria naceu a OAS, modelo dos
GAL, e a independéncia deste país
deu lugar a un intento de golpe de
Estado en Fráncia, comandado polos xenerais duros como Massau. As
guerras tannas os máis brutos, non
os demócratas, acumulan información privilexiada e logo resulta moi
difícil retíralos da escea cunha simples xubilización e
un par de medallóns. Eles están afeitas a que lle tagan caso, a que a forza pese máis que as palabr?s. a
que as normas non se consulten con ninguén. E unha das lacras que producen as guerras. A guerra ou
mini-guerra do País Basca non ia ser menos.+

limparo

aparato de
seguridade do
Estado'.

Rapaza basca marcada na cara coas siglas GAL.

Os cárceres do Estado albergan
a máis de cincocentos presos
bascas, vencellados a ET A e a
várias dúcias máis do Grapo e
doutros grupos . Algun deles
cumpriu xa quince anos en prisión. A política de dispersión intentou alonxalos dos seus familiares e lugares de orixe e a reclusión en celas de aillamento
tentou causar prexuícios humanos que van máis aló do estipu1ado palas condeas xudiciais.
Dase a entender, como analisou
Michel Foucault na sua célebre
obra Vixiar e castigar, que o
preso debe sofrer, a maiores da
condea estipulada por lei unha
espécie de escarmento, de modo que nengún dia da sua vida
se asemelle ao dunha persoa
normal. Suponse que os cárceres deben ser escuras, siniestros, sen comodidades e que os
presos deben estar amoreados
entre suxedade , falta de atención e trato brusco. Doutro modo alguén poderia pensar que a
condea non é mala abando e
que mesmo hai xente tora da
prisión que está piar. Para este
labor de penalización vergonzante o Estado reserva o aparato de seguridade, adscrito ao
Ministério do Interior e que hixienicamente se desvincula do
de Xustiza. Este si, ecuanime,
legalista e presentabel ante a
sociedade.

Infrahumanos
Os presos políticos, país políticos son , ainda que poñan bombas a inocentes, pero tamén os
comúns, sotren penas físicas e
psicolóxicas e rara vez son
atendidos correctamente polos
servizos médicos cando padecen algunha doenza. Son vários
os casos de presos no Estado
español cuxa marte puido ser
evitabel de estar atendidos por
un médico. O galega Antón
Arias Curto, así como Susana
Po9as, ambos relacionados ca
EGPGC, sotriron lesións irreversíbeis ao ser abandoados polos
servizos sanitários da prisión.
Os encarcerados son privados
ademais dos seus dereitos cívicos, non só do dereito ao voto,
senon da própria opinión. A falta
de credibilidade que padece un
preso, exténdese xeralmente a
todo aquel que posua antecendentes penais , por trivial que seña o delito. Ben é certo que
existen claras excepcións. Tejero no caso político e os acusados de narcotráfico no común ,
cuxos ben pagados avogados
acaban por facerse escoitar
máis ainda que os da parte acusadora. Nos demais casos un
preso é rebaixado na sua condición de persoa, convertido nun
ninguén, con dereitos parellas
aos dun gato ou un can.+
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DIAS
XOSÉ LOIS

•As taxas
universitárias
non poderán
aumentar máis
de un 12%
As queixas pala suba
inxustificada das taxas
sucedéronse desde que
se abriu o prazo de
matriculacion. O
Ministério de Educación
outorgaba potestade ás
universidades para
elexir os créditos de
duración das carreiras.
Se estas tiñan o mínimo
de créditos, a suba das
taxas axustábase ao
12%, se as
universidades optaban
polo máximo de
créditos, os prezos
disparábanse chegando
nalguns casos ao 70%
de aumento.

•Goleada
do Deportivo
frente ao Aalborg
O Deportivo avanza na copa da
UEFA ao derrotar ao Aalborg
dinamarqués por 5-0 no partido
de volta da eliminatória en
Riazor. A equipa galega que
tora derrotada por 1-0 no partido
de ida no campo do Aalborg,
explotou o seu potencial
ofensivo a meio de Bebeto, que
marcou o primeiro gol para o
Deportivo no minuto 19. O
dianteiro brasileiro foi o
protagonista do encontro
marcando tres goles, os outros
dous foron anotados por
Cláudio.+

O Martes, o Consello de
Universidades, decidiu
retirar o sistema de
prezos para as carreiras
renovadas. Todas as
titulacións terán o
aumento do 12% de
máximo. Na Galiza, o
aumento é menor por
ter transferidas as
competéncias ; sitúase
arreciar dun 8%. •

• Mortandade
das ameixas
nos Praceres
A "Asociación pola Defensa da
Ria" denunciou a mortandade
dunha cantidade importante de
ameixas no banco marisqueiro
dos Praceres . A zona onde se
atoparon foi no desagüe dos
vertidos do complexo ENCEELNOSA. A APDR estráñase de
que isto suceda cando en
Pontevedra púxose en
funcionamento a depuradora de
vertidos urbanos.
A causa das mortes débese,
segundo esta asociación, ao
aumento brusco de temperatura
na auga debido aos vertidos da
Celulosa. Acusan a este
complexo de non cumprir o
convénio e as autoridades de
consentilo, xa que a lexislación
proibe a elevación da
temperatura das augas por riba
dos 3ºC.+

galego, euskera e catalán no
debate anual da comisión de
autonomías na Cámara alta, o
PP veuse na obriga de deixar
de oporse a esta reforma. O
voceiro do PP no Senado,
Alberto Ruiz Gallardón, non
quixo afondar nas razóns da
sua oposición á utilización
destes tres idiomas durante a
sua visita a Santiago.
Apesar de que a utilización do
galego sexa simbólica, só será
utilizada nun debate anual
específico sobre as
autonomías, o PP pretende
criar unha comisión para velar
pola "convivéncia harmónica"
co español e evitar conflitos
lingüísticos. Por outra parte,
Xosé Lois Saltar, presidente da
Deputación ourensá,
converteuse no voceiro do

grupo territorial de senadores
galegos do PP.•

• Senténcia
favorábel ao
BNG na Coruña

•Pacto para
estudar os

O Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza fallou a
favor do BNG na
demanda interposta
polo deputado provincial
Manuel Rodríguez Doval
debido ao trato
discriminatório que está
a sofrer na Deputación.
Doval solicitara da
Presidéncia xa no 91 , a
dotación dunha persoa e
do material
imprescindíbel. Entre o
material pedido estaba
unha máquin a de
escreber, teléfono e
servizo de fax, ademais
da persoa para atender
os labores de oficina
como tiñan os demais
grupos.•

pr~blemas

de Lugo

O presidente da Deputación
Provincial, Francisco Cacharro
Pardo, o deputado do PSOE
Ventura Pérez Mariño e o
cabeza da lista socialista por
Lugo, Fernando Salgado,
acordaron o pasado Luns a
formación dunha comisión
técnica para estudar os
problemas da província. O
obxectivo é a criación dun
programa de desenvolvimento
ante a crise económica que
atravesa a província de Lugo. •

Non se precisan cales son as prestacións
que se eliminan pero elaborarase un catálogo coas que se se contemplan, que tardará
dous meses en estar rematado. Os sindicatos criticaron estas medidas por considerar
que é moi difícil discriminar prestacións po~a
sua efectividade clínica probada, adema1s
de considerar inaceitábel que sexa sempre
coa sanidade pública co que se pretenda
sanear a economía. Mentres , a ministra
Ángeles Amador opina que "a xente espera
demasiado da Sanidade". +

• A policia carga contra
os pais por pedir mestres
para os tillos
A povoación máis afectada polas deficiéncias e retrasos escolares soe ser a do rural
ou da periféria das cidades. Unha escola en
Santiago ainda non estaba rematada ao comezo do curso, en Cerceda os pais de alunes dun coléxio da Silva tivéronse que pechar para reclamar un mestre porque os nenes de sete anos daban clase cos do nível
superior e nun centro de Camariñas as nais
denunciaron o estado ruinoso das aulas.
Seiscentos país de escolas de Ribadávia e
Cerceda decidiron protestar ante a Consellaria de Educación pola falta de profesorado o
pasado Martes. Os antidistúrbios utilizaron a
violéncia para delaxolalos. Os representantes
das APAS declararon que ian denunciar xa
que dez persoas resultaron con hematomas
polos paus recebidos . Tamén declararon a
intención de concentrarse novamente para
seguir coas protestas. Cada día aparecen
máis coléxios con deficiéncias e o 40 por
cento ainda non comezaron as clases, pésie
a iso, a Consellaria dá o parte de que o curso
comezou con normalidade. •

Manuel Fraga anunciou que o vindeiro 1 de
Outubro asinarase a constitución do Grupo
Lácteo Galego integrado nun primeiro momento polas duas cooperativas "Leyma" e
"Colaga". Fraga destacou que este grupo
comercializará o 25% do leite da Galiza.

O pasado Sábado, o Presidente
da Xunta, Manuel Fraga
inaugurou o tramo A CoruñaLaracha, da autoestrada A
Coruña-Carballlo. Este tramo de
vinte quilómetros supuxo un
investimento de sete mil millóns
de pesetas. Esta autoestrada é
a primeira que se construe con
fundos da comunidade
autónoma e pode ser a solución
- á alta sinistralidade da estrada
A Coruña-Arteixo. O novo tramo,
que entrou en funcionamento o
mesmo día da inauguración, é
de uso gratuíto. •

Cando o resto dos grupos
políticos xa aprobara o uso do

A Ministra de Sanidade xa anunciara a intención de recortar os presupostos do seu ministério, desleigando do mesmo asuntos que
non eran propriamente da sua competéncia.
Nesta semana, o subsecretário de Sanidade
José Conde, anunciou que se excluirán do
Sistema Nacional de Saúde todas aquelas
prestacións que carezan de eficácia clínica
probada, de releváncia individual e social e
de carácter autenticamente sanitário.

• Recollida de sinaturas
para a criación do Grupo
Lácteo Galego

•O tramo
de a utoestrada
A Coruña-Laracha
xa entrou en
funcionamento

• O PP quer criar
unha comisión de
defensa do
español no Senado

• Importantes recortes
en Sanidade

Unións Agrarias e o Sindicato Labrego denunciaron este feíto como unha estratéxia da
Xunta para contrarrestar a iniciativa destas
duas centrais para criar un grupo lácteo. A
recollida de sinaturas para esta iniciativa popular empezou o día 29 de Setembro co
apoio do BNG, que apresentara unha prop~
sición non de leí no Parlamento para a constitución dun grupo lácteo galego, aprobada de
xeito unánime pero non posta en prática. •

• Renfe suprime servizos
de longo percorrido
• Marcha das antorchas
en solidariedade cos enfer1nos da SIDA
Na noite do pasado Sábado concentráronse
en Vigo mil persoas para amasar a sya
solidariedade cos enfermos da sida. As once
da noite sairon seis grupos doutras tantas
bisbarras da cidade para xuntarse unha hora
máis tarde na praza da Constitución . Os

asistentes á concentración portaban antorchas
e camiñaron baixo o lema "mentalízate,
concéntrate". Un dos grupos asistentes estaba
formado por seropositivos que pediron
tratamento médico para os afectados de sida
que se atopan nos cárceres. +

Desde o vindeiro 2 de Outubro deixarán de
circular o Atlántico expreso Ferrol-MonforteMadrid, o expreso A Coruña-Monforte-lrunBilbao e o que cobre o traxecto Vigo-Monforte-lrun-Bilbao durante os fins de semana.
Tamén ten previsto axustar a liña A CoruñaBarcelona e o servizo Vigo-Ourense.+

GALIZA E M NDO
ELEIC IÓNS AUTONÓMICAS

O PP impede que saia á luz un inquérito segundo o cal perderia a maioria absoluta, afirman os socialistas

O BNG advirte que só pactará co PSOE se o novo
Governo se enfrenta á política de Madrid e Bruxelas
vas tamén ao reparto dos espazos eleitorais gratuítos nas televisións públicas. Desde os profisionais, que se marxinase de
novo aos meios públicos (hai
quen o define como a acta de
defunción da TVG, afirmando
que a privatización anunciada
por Fraga de gañar os comícios
iría da man dos sócios galegas
de Antena 3 ) e o feito de conducir o debate un xornalista non
galega, que malamente entende o noso idioma. Tamén critican que sexa un comentarista
como Carlos Luís Rodríguez,
coñecido palas suas fóbias, o
elexido para moderar os debates sectoriais na TVG.

• ALFONSO EIRÉ

Duas son as cuestións
centrais que se
perguntan a maioria dos
cidadáns ao comezo
desta campaña:
conseguirá o PP a
maioria absoluta e que
posibilidades hai, se
non a acacia, de que
pacten PSOE e BNG?
A primeira incógnita non
se despexará até o dia
despois dos comícios,
sobre a segunda o BNG
xa se pronunciou de
novo, mentres o PSOE
garda un siléncio
estratéxico.
Segundo un recen1e inquérito a
banda eleitoral do PP flutuaria
desde os 34 aos 37 deputados,
afirman os socialistas, ao tempo
que acusan aos populares de
estar impedindo que un meio de
comunicación publique estes resultados, "como xa fixeron cun
inquérito anterior no que conseg ui ron que se realizase unha
ponderación cos dos últimos comícios", afirma un candidato socialista. Ainda asi, a ninguén se
lle escapa que "a maquinária do
PP ten amarrado cada un dos
votos posíbeis e está tan engraxada que non vai fallar", en palabras dunha candidata do PSOE.
Pésie ás declaracións realizadas tanto por Xosé Guiña como
por Manuel Fraga afirmando
que 1eñen asegurada a maioria
absoluta, ao tempo que tentan
impedir a instauración dun triunfalismo exaxerado nas suas,
contrastarían non só con outros
inquéritos senón coa aceitación
por parte de Fraga do debate
con Sánchez Presedo en Antena 3 TV. Fraga afirmara que
"non tiña nada que gañar" debatendo con Presedo, pondo impedimentos até o último momento. Ao final, non cumpriu
unha das condicións impostas,
que o debate fose na TVG. Este
cámbio de planos interprétase
como a necesidade que ten o
PP de conseguir votos, polo que
non teria asegurada a maioria
absoluta como din.

Cf)
<(

§ Pacto PSOE-BNG
z
~ Pero, se Fraga non consegue a

, ~ maioria absoluta como se for. ~ mará Governo? Todo parece in<( dicar que o PSOE e BNG esta~ rían chamados a entenderse,
coa incorporación de UG-EU de
O BNG celebrou o inicio da sua campaña cunha reunión en Santiago duns mil militantes e simpatizantes.
conseguir deputados. Pala banA decisión de levar o cara a cademais forzas concorrentes aos
ción galegas. Desde os partidos
da do PSOE teñen como estrara con Presedo a Antena TV,
comícios, asi como na maioria
excluidos criticase a sua marxitéxia eleitoral non falar de paccausou evidente malestar nas
dos profisionais da comunicanación, que o BNG fai extensitos até o dia despois das eleici ó ns, apreséntanse como a
"única alternativa", conscientes
de que outra postura beneficiaria ao BNG.
_J

CUESTIÓN DE COLLOADAS
XAVIER l..oPEZ

A imaxe que vende o PSOE como opción a presidir
a Xunta é a dun Antolin Sánchez Presedo cos ollas
moi abertos, como se non acabase de crer que vai
en sério, que é o candidato. E unha imaxe que só
mostra faciana e ombreiros, mais na cabeza eu dei
en velo, involuntariamente, de carpo inteiro, e saime unha fotografía semellante á de Javier Bardem
no cartel anunciador da última
película de Bigas Luga, "Huevos
de oro".
Non sei se o subconsciente pode ter algo a ver nesta história,
pero así é como o vexo: Antolin
coa man abrancando esa colloada que, de seguro, tamén nos
vai mostrar un xornal de tirada
estatal nos seus fascículos sobre os seres vivos.

Testemuñas hai dunha cena na que Fraga recrimina ao presidente da Deputación de Lugo por impar
unha persoa dunha vila nunha oficina pública dun
concello viciño: "Señor Cacharro, en un concurso
de rubias gallegas no puede meter usted unha ho-
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Presedo enfrentouse aos que querian agarralo polos collóns botando man da colloada, e xa só terá
que pór a cabeza para que lla
corten se se dá unha trompada
xunto cos seus ilustres independentes do cámbio sobre o cámbio. Quer dicer, se o recámbio
raña.

'Presedo púxolle
ben máis diso ao
proceso
preeleitoral que o
seu principal
antagonista'

Penso que Presedo púxolle ben
máis diso ao proceso preeleitoral
que o seu principal antagonista,
Fraga lribarne, que a duras penas logrou ·colocar a
Dositeo Rodríguez de número dous por Lugo, por
detrás de doña Manolita. Cuestión de cortesía, claro.

Consello de Administración.
Presidente: Francisco Carbal lo. Vlcepresidente:Xaquin Acosta
Conselleiro Delegado: Xosé Fernández Puga.
Secretárlo: Manuel Veiga . Vogals : Francisco Torrente, Cesáreo
Sánchez, Xosé Mª Dobarro, Xosé M" Salgado e Carlos Xohán
Diaz.

landesa". Pero a don Manuel fixéronlle as candidaturas e tivo que dicer que había continuidade porque o traballo da lexislatura fara importante. Menear un rodillo sen descanso non é causa doada.

Mais agora, cando vexo unha
fotografia de Fraga de médio
carpo tamén se me aparece na
imaxinación coa man agarrando
o paquete e beizos de dicer:
"Disto ninguén ten máis ca min".
Aparéceseme esa imaxe ao ver
que o seu Governo en funcións
aproba un plano cuatrienal de
investimentos forestais oito dias antes de comezar
a campaña, un supermillonário plano de emprego
xuvenil o dia antes de comezar a pedir o voto desesperadamente, e un suposto grupo lácteo galega o primeiro dia desa campaña onde Fraga vai
seguir dicendo: "Ou eu ou o caos tripartito", quizais
sen darse canta de que moitos eleitores van elexir
ese presunto caos ao ver que existe unha posibilidade de se desfacer deste caos real.•

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Xosé Manuel Beiras, o candidato á presidencia da Xunta
polo BNG, afirma que "o PSOE,
con sentido da responsabilidade, ten que ter claro se lle interesa governar ou cogovernar,
asumir responsabilidades con
autonomía própria na Galiza".
Tamén pontualizou que "non se
trata de que o BNG vaia participar nun governo do PSOE, senón de facer frente á situación
do país, asumindo responsabilidades de Governo". Segundo
Beiras, a alternativa neste caso
é o BNG, "como o demonstran
os ataques de Fraga a esta forza política". Pala sua banda,
Bautista Alvarez, cabeceira de
lista por Pontevedra, afirmou
na apresentación desta candidatura que "calquer posibilidade de formar un Governo alternativo terá que fundamentarse
sobre as propostas programáticas aprobadas polo BNG na
sua última asemblea". Estas
propostas asentanse na base
ineludibel de que o novo Governo "defenda os intereses galegas con firmeza tanto en Madrid como en Bruxelas, opóndose á política que están a levar agora".+
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O congreso Os Nacionalismos na Europa
debate sobre a crise do Leste como causa da recomposición nacional

O século XXI
será o dos nacionalismos
O século que entra será o da recomposición
nacional da Europa. O ascenso dos
nacionalismos é un fenómeno xeral que afecta á
sociedade política de todo o continente. O
congreso internacional Os Nacionalismos na
Europa recoñeceu en Compostela que o
conceito de nación vive o seu momento máis
alto. Arredor da palabra máxica de nación,
atguns historiadores agachan nas cavas do
academicismo, e outros agoiran apocalipses
pero moitos prevén tempos. máis democráticos.
• G. LUCA DE TENA

Luns 27. 11.30 da mañá. O presidente da Xunta fai valer a sua
condición de profesor de história
nun brevísimo discurso de abertura baixo os frescos de pastel do
vello Paraninfo de letras. Fraga
lribarne, lembra o moito que leva
escrito sobre as nacionalidades,
pero agora o seu compromiso é a

campaña eleitoral, como denuncian as cámaras que so encadran o busto presidencial.
Pero fora dos obxectivos das
Sanyo, que confunden o Congreso coa inauguración dunha depurad ora, na sá rectangular con
asentos corridos de veludo están
todos os que no mundo escreben
hoxe sobre nacionalismo, con

ben poucas excepcións, como
lembra o director do Congreso,
Xusto Gonzál.ez Beramendi:
Hans Jurgen Puhle, Daniele Conversi, Erich J. Hobsbawm, Miroslav. Hroch, Francisco Letamendia,
José Ramón Recalde, Stuart Wo- .
olf, Keith Robbins, Andreas Helle,
Walker Connor e toda a equipa
de Beramendi e de Ramón Maíz.
Algúns dos asistentes láian a escasa presenza de estudosos da
historia de Galiza.

A espoleta do Leste
Eric J. Hobsbawm, profesor da
universidade de Londres, entende que a tensión producida polos
nacionalismos interiores que desde hai 25 anos experimentan todos os Estados da Europa, potenciáronse espectacularmente
desde o esfarelamento do Leste.
"Os cambios van desde a restructuración dos Estados nación,
nos máis dos casos por iniciativas de descentralización ou rexionalización explica este autor,
recoñecido en todo o mundo polo

Despois da caída
do Muro, o número
de nacións que
reclaman
independéncia son
moitos-máis que en
todo o século 20
(Eric Hobswam).

seu compéndio Nacións e Nacionalismos desde 1780-, dentro
dunha creba de confianza na vella estructura dos estados governados con critério centralista. O
que aparece con claridade é que,
despois da caída do Muro, o número de nacións que reclaman
independéncia son moitos máis

que en todo o século 20 e que
dentro do lote hai que incluir unha ducia que nunca na sua história tiveran independéncia".
José Ramón Recalde, da universidade do Pais Vasco, non recoñece nos acontecementos do
Leste a espoleta da onda nacionalista. "O agramo dos nacionalismo é hoxe un fenómeno xeral
que non só se debe considerar
na esfera do afundimento do Estados comunistas. Afecta pola
contra á sociedade política de
moitos outros paises, tamén da
Europa ocidental. Poderiamos dicer que a diferéncia do que sucedia no tempo da descolonización,
o nacionalismo africano e boa
parte do asiático derivou cara o
fundamentalismo relixioso mentres que o que está a consolidarse na Europa (incluso nos paises
da ex-Unión Soviética), é a ideoloxia máis específicamente nacionalistas".
Raymond Pearson, da Universidade do Ulster, lembra que o na-
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A CONSTRUCIÓN
EUROPEA DESDE
AS ELITES AOS POYOS
FRANCISCO CARBAi.LO

O programa e a:; ponencias do congreso Os Nacionalismos na Europa
oferecen un horizonte de madurecemento da teoria e da valoración do
feíto nacional.

O aparato doutrinal é considerábel. O predomínio numérico e científico
das universidade anglo-americanas, excesivo. Ainda que no momento
de escreber estas liñas está por se celebrar a terceira fase do programa, parece que este Congreso está orientado ao debate e concordia
dos estudosos das etnias e nacións na perspectiva do Reino Unido e
dos Estados Unidos.
Ainda asi , ? ~crán programático focaliza a Europa occidental e preguneh minar as te~si?ns das nacións periféricas e dos estados-nac1on; como atapar a v1a hbre unha Comunidade Europea dos Povos e
dos estados. Os congresistas do Reino Unido e dos Estados Unidos
amosan dados e intentan
taxonomias e tipoloxias;
elles alleo o deseño teoréti- - - - - - - - - - co. Os latinos, cuase sempre silandeiros, proxectan
no baleiro esquemas e definicións. Seguro que o estarzo vai ser rendível , por
mais que sexa penosa a
auséncia de protagonismo
de sociólogos e historiadores galegas, en minoria até
a insignificáncia.
t~, como

'Non é posíbel definir
o xurdimento das
nacións a partir só das
elites periféricas e sen
a presenza do
colectivo popular"

Os estudosos andan atrás
dunha teoría para a definición das nacións e a tarefa
non é menor dada a complexidade do ponto de par!ida. Do estudo dos impérios multi-nacionais dedúcese que a idea do
1g~alamento entre elite.~ periféricas e centrais pode avanzar con vagar
ate apareceren as nac1ons. Pero escapan a esta clasificación as elites
periféricas que non estaban en situación de marxinalidade económica
como foi o caso de Trieste e Galitzia no imperio Austro Húngaro.
~~n é posibel definir o xurdimento das nacións a partir só das elites perifencas e sen a presenza do colectivo popular e da memória ainda que se
trate en moitos casos de memória ágrafa. Doutra parte non son mecánicamente distinguibeis os imperios multi-nacionais dos Estados nacións. Co
paso do tempo non é doado diferenciar un Estado nación con nacións interi~res que non foron consideradas no seu momento, d~n imperio multinacional. Dent~o .dos impérios pode haber nacións como Eslovénia que
non quer constituirse en Estado. Non procurou este obxectivo nen baixo o
império Austro Húngaro, nen baixo o Otomano ou o soviético.

Hoxe no Leste asistimos á construcción de novas nacións como na
Europa do XIX. Pero no século pasado foran as elites as que participaron neste proceso mentres as poboacións estaban á marxe. Vaise repetir dentro dos pavos da ex-Unión Soviética a constitución de Estados nación igual que na época do nacionalismo doutrinário?. A situación his:órica é difere~te . Nos c~mbios do Leste participan os povos e
o seu nivel de formación é cons1derabelmente máis alto. Cuestionan é
a e~istencia da ~nión .soviética mentres o que se discute na Europa
occidental é a ex1sténc1a do Estado nación.•
cionalismo da Europa do Leste tive ra a sua hora alta no ano
1989. "Pero esa hora de gloria
amosouse ben efímera porque
ao anus mirabilis segueu un rosário de anus horribilis con todo
o heroísmo e sacrifício dos nacionalismos opositores metidos baixo a lousa de nacionalismos integrais, agresivos no exterior e represivos no interior, que empregan a violéncia para conseguir a
homoxeneidade étnica dunha
grande nación-Estado".
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J.R. Recalde non sabe se foron
factores internos ou externos os
que causaron a crise do Leste.
Propón estudar o negativo da fotografia: "o afundimento do sistema político pon en evidéncia
aos nacionalismos. Da observación aséptica (os nacionalismos
estaban aí) podemos derivar
dous xuizos distintos de causaefeito: os nacionalismos romperon, alomenos como concausas
importantes . os sistemas autoritários comunistas ou ben os naGion ali mos desenvolvéronse

porque os sistemas autoritários
cairon. Está ben claro que a presenza dos nacionalismos supón,
en si mesma, un elemento de
desestabilización dun réxime autoritário. Pero non se podía prever nen na Unión Soviética, nen
na lugoslávia, nen na Checoslováquia, que os nacionalismos
causasen o impacto disgregador
que xeraron, de non ser poi a

presenza dos antropólogos e das
intervencións de
anglo-saxóns a reclamar fórmulas
reduccionistas do
fenómeno nacional. O escocés
Kellas laiase da
amplitude do conceito nacionalista.
"Do nacionalismo
tratan as ciencies
naturiais como a
bioloxia, a xenética e neurofisioloxia até as ciencias
sociais duras como a psicoloxia, a
linguistica e a antropoloxia ou disciplinas brandas como a filosofia , a
história a socioloxia, a economia e
a ciéncia política,
sen ignorar as
aportacións de escritores e xornalist as " . Miroslav
Hroch, da universidade de Praga,
falou da política
como manipulación dos sentimentos da xente e
da excesiva producción de teorias
sobre o nacionalismo. "Cando talamos de nación ,
Estado ou colonia1 is m o estamos
caindo na trampa
da ideoloxia. Até
onde é lícito invocar referéncias
históricas, até os
Hititas? Beramendi lémbralle que a
nación pode ser
un proxecto socioMiroslav Hroch e Xuxto González Beramendi polemizaron
político asumido
sobre os conceitos realista e funcionalista de nación.
por un ha colectividad e pero pode
creba prévia dos seus Estados".
tamén existir un movemento nacionalista sen teoria.
Os nacionalismos do Leste reveHans-Jürgen Puhle, da universiláronse como realidade de recodade de Francoforte, ensaiou
ñecemento inevitábel a partir do
unha tipoloxia nacional europea
89 porque previamente foran dona sua conferéncia sobre Estatados de instrumentos de identifidos-nación, nacións e nacionacación, segundo precisa Eric
lismos na Europa ocidental e
Hobsbwam. "Asi que unha nameriodional. A taxonomía desción comeza a existir como Estacrebe nacións en proceso de indo a conciéncia nacional convértegración (Franza e Inglaterra),
tese nunha forza que é abrigado
de integración aparazada (Aletomar en consideración . As eleimaña), en secesión (checos, noción de 1917 á Asamblea Constiruegos e fineses), en secesión
tuinte rusa, a que disolveron os
aprazada (estonios, croatas e
bolcheviques, mostra que o naeslovacos) e en loita contra a
cionalismo étnico de Estónia e
secesión (sérbios, búlgaros e irLatvia non tiña apoios significatilandeses). Puhle clasifica desvos pero despois de 1940 si".
pois a nacións desenvolvidas en
proceso de secesión (flamenAndrés de Bias, da UNED de
gos, galeses, cataláns, bascas,
Madrid, advirte que "a atención
val o ns e alsacianos) e a nació ns
renovada ás linguas e etnias do
sub-desenvolvidas en proceso
Estado español é un reflexo da
de
secesión (galegos, occitáns,
valga nacionalista do Centro e
bretóns e corsos). Cadansua
Leste da Europa. Pero contra os
das sete clasificacións compleque coidan que a perda das liñas
méntase co dado adicional de
que definen a conciéncia naciose ten a nación vivido o proceso
nal española é o expediente máis
da revolución burguesa (BR) e a
funcional cara ao entedemento
revolución industrial (IR); se discos nacionalismos periféricos e o
pón de organizacións sindicais
proceso de integración europea,
próprias (OW) e se atravesa a
eu coido que un nacionalismo esfase
de trasición ao nacionalispañol de claras raíces liberal-demo cultural (AB), a de transición
m ocráticas, comprometido coa
ao nacionalismo político (BC) ou
existéncia dun Estado plural e a
se trata dunha nación Estado,
causa da Europa está nas mellasegundo a definición de Hroch.
res condicións de completar un
O proceso de cada nación matipacto nacional'.
zase con outras categorizacións
que explican secuéncias distinAntropólogos
tas : a condición periférica , a
existéncia de lingua própria,
contra sociólogos
contar cons institucións próprias
desde tempo histórico, e a natuNa parte do programa consagrareza da represión que padece
da á metodoloxia no estudo dos
cada nación .•
nacionali smos foi a brumadora a

No estudo
dos nacionalismos
foi abrumadora a
reclamación de
fórmulas
reducionistas do
fenómeno nacional
L__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J
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Economistas
de toda Europa
debatirán en
Compostela

A unidade
europea
vista desde

a periféria
A periféria europea ante o
novo século é o lema do do
congreso que entre o 30 de
Setembro e o 2 de Outubro
reunirá en Compostela a un
selecto abano de
economistas , expertos na
análise das zonas máis
deprimidas da Europa
comunitária. Con estas
xornadas a capital galega
recibe nun escaso periodo de
quince dias a un gran número
de figuras internacionais, pois
o dia 25 rematou o congreso
sobre migracións europeas e
o 29 o titulado Os
nacionalismos en Europa, do
que se informa nestas
mesmas páxinas.
"O que está a suceder desde
hai un ano confirma que a
construción europea non é un
camiño doado", sinala Xavier
Vence, director do IDEGA,
organismo vencellado á
Universidade de Santiago que
organiza o Congreso. "A
realidade das disparidades
entre unhas áreas e outras
disparouse coa crise",
engade. "Pódese afirmar que
o proceso está na corda
frouxa".

Entre os congresistas que
enviaron as suas ponéncias e
que asistirán a Compostela
figuran o francés A. Lipietz,
autor da inovadora obra
Escol/er a audácia; o italiano
P. Bianchi que disertará sobre
a política industrial nas áreas
periféricas; os tamén galos
J.L. Gaffard, M. Queré e P.
Veltz, etc. O Estado español
estará representado por J. L.
Curbelo, J. Torres, M.
Etxezarreta e o galego X. M.
Beiras.
Xavier Vence agarda que o
congreso sirva para "dar voz
aos economistas e técnicos
das áreas que sairon pior
paradas no proceso de
unidade europea e que
previsibelmente seguirán
saindo marxinadas no futuro".
"Até agora, sinala, os únicos
que falaron foron os expertos
dos paises centrais".
O director do Instituto de
Estudos e Desenvolvimento
de Galicia matiza que non
existe a intención de que as
conclusións deste debate
"señan simplemente un laio,
senón que aporten tamén
ideas e iniciativas que apoien
o reequilíbrio e a introdución
de novas estratéxias tanto de
fondo como institucionais".
T amén se dará conta das
experiéncias positivas
habidas en zonas periféricas ,
caso de Gales.•
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AINDUSTRIALIZACION DA BEIRAMAR
Un informe califica a instalación de alto risco

Petrovigo admite erras graves
e inexactitudes no proxecto

O Estado español non está autorizado a recorrer ao Banco de España para
emitir máis moeda.

Independéncia dos
bancos centrais
MANuELCAO

O 17 de Setembro de 1993, o Reino de España e 31 bancos internacionais asinaron unha liña de crédito sindicado stand-by e
multidivisa de 5 mil millóns de ecus. Tal operación ten como finalidade que o Tesauro poda "salvar desfases temporais entre
ingresos e pagamentos que non pode cobrir doutro modo". Esta
operación é consecuéncia dos cámbios que se están a introducir na estruturación da política monetária en España na liña do
proxecto de Lei de Autonomia do Banco de España.
O primeiro que hai que destacar é que o governo español intenta
adoptar as directrices emanadas do Tratado da UME en matéria
monetária e non perder a ancraxe nunha dinámica marcada polo
núcleo duro da CEE: o ecu-marco e o modelo do Bundesbank. E
dicimos intenta porque, como di Andreu Mas-Colell, profesor da
Universidade de Harvard, "España é un país con desaxustes moi
sérios e cunha grande inflación subxacente. Agora, en momentos
de cirse, pode comprobarse que España é un seguidor natural,
quer dicer, un país que non
decide, non fixa prezos e - - - - - - - - adáptase como pode. Saír do
SME e baixar tipos, con
exemplos tan incertos como o
de ltália ou o de Inglaterra, é
unha tolaria". E recomenda
seguir en Europa sen proxectar grandes soños.

'España é un
seguidor natural,
quer dicer, un
país que non
decide, non fixa
prezos'

O segundo é que as políticas
monetárias dos países máis
avanzados son converxentes
e moi similares tendo como
elemento central a independéncia dos Bancos Centrais
respeito do Executivo. a misión do Banco de España é deseñar e executar a política monetária tendo como finalidade preservar o valor da moeda gozando de
liberdade para estabelecer obxectivos e deseñar instrumentos.
O terceiro é que o Tesauro ha de buscar unha fonte de financiación ortodoxa, quer dicer, que, como calquer persoa ou empresa
que gaste demasiado, ten que pedir prestado e ter coidado de
non excederse pois se calcula mal pode arruinarse. O déficit público do Estado español medra sen control (2,4 billóns de Xaneiro a Agosto do ano en curso) o que abrigará a tomar medidas
drásticas. A via do recurso ao Banco de España queda cortada,
polo que só cabe aumentar impostas e reducir gastos e seguir
· refinanciando a débeda acumulada nos mercados financeiros
correspondentes, a un tipo de interese atractivo que compense
a taxa de inflación da economía española e a prima de risco sobre o tipo de cámbio da peseta.
No curto prazo, o obxectivo fundamental deste crédito é ampliar a marxe de manobra á hora de acadar condicións de financiamento da débeda menos onerosas, pois poderase obter
liquidez imediata en momentos nos que a elevación conxuntural dos tipos de interese fagan desaconsellábel acudir aos
mercados financeiros. Ademais, a participación de 31 bancos
dos países máis avanzados supón un respaldo importante ao
Reino de España á hora de oferecer confianza aos investidores e credibilidade ás políticas económ icas que se podan pór
en marcha. Certamente, tamén supón que as dificuldades da
economia española aconsellan comparti r os riscos do préstamo entre diversas entidades e curarse en saúde de posíbeis
"saídas á latinoamericana" •

Petrovigo instalariase no recheo de Bouzas.

•G.L.T

O proxecto de Area de
Servicio Marítima que
promove a sociedade
Petrovigo apresenta erros
graves de redacción,
contradiccións e dados
inexactos, como pon de
manifesto un informe
realizado polo profesor
Manuel Gomez Valverde
e presentado na mesa
redonda convocada pola

Federación de
Asociacións de Viciños de
Vigo.
Os promotores de Petrovigo recoñeceron as incorreccións denunciadas que achacaron ás
presas coas que foi redactado o
plano. Segundo indicou neste
acto público Manuel Gomez Valverde, que falou en representación do BNG, o proxecto que ten
como obxectivo o aprovisionamento de combustibles para barcos, parece admitir que na ria de
Vigo pasariase dun subministro
de 115 barcos por ano, de pequeno rexisto (incluidos butaneiros), a uns sesenta barcos por
ano. Porén pásase de unha tonelaxe de rexisto bruto (TRB) de
75.000 á 100.000, o que significa
que aumenta considerábelmente
a carga de combustibel entrado
en ria, e implica que nun accidente en condicións semellantes
ás do Aegean Sea, os danos serian de grande magnitude.
No informe explícase que Petrovigo pretende unha instalación
para 50.000 Tm. de gasolinas,
fuel-oil , gas-oil en primeira fase e
case 100.000 na segunda, en
tanques que van de 2.000 a
7.000 metro cúbicos e terán 15
metros de altura. A concesión
dentro de terreas públicos no recheo de Bauzas será de 40.000
m2 . Para carga e descarga dos
buques , construiríase na ria un
pantalán de 200 por 170 metros
orientado a Norde nunha zona de

isóbata de 20 metros de calado,
con fondos rocosos nos que pretenden apoiar pilotes. Debido ás
correntes de marea, ás correntes
da ria nesa área e á orientación
Norde do atraque, o pantalán requeriria un novo recheo.
Gómez Valverde sinala que no
proxecto da empresa madrileña
Newton Enxeñeiros, que proclama beneficios en cadea sen límite
para a ria de Vigo por causa desta instalación, admiten que se han
producir pequenos vertidos de
combustibel en terra. "Nos diques
de atraque de zonas petrolíferas
como o Barrié de la Maza na Coruña, non poden evitar vertidos ao
mar que se van acumulando e
que contaminan un gran área da
zona de atraque que despois se
expande. Aplicado á zona de
atraque de Petrovigo isto levariao
a toda a ria debido a que está en
plena corrente de entrada".

Industrial ou pesqueira
Durante a reunión , o presidente
de Petrovigo Manuel Rodríguez
debuxou unha disxuntiva apara
a ria de Vigo entre usos industriais ou pesqueiros. A suxeréncia é que ou se mantén a producción de marisco e pesca das
augas interiores, ou se fomenta
a industrializaciún con proxectos
como o de Petrovigo. Con todo ,
o presidente da empresa declarou na recente reunión do Consello de Pesca que "seria un mal
nacido quen defendese un proxecto que sabendo que poderia
danar a riqueza marisqueira da
ria non o declarase ". Naquela
ocasión , Manuel Rodriguez defendeu enfáticamente a posibilidade de que entrambas actividades concivisen sen perigo.
O informe critica doutra parte
que no proxecto se faga referéncia á limpeza de sentinas
que se leva a cabo clandestinamente en calquera das rías galegas, ao mesmo tempo que se
fan cambios de dotacións, co
cal os armadores aforran os ingresos que supoñen estas operacións. Petrovigo di que estes
fondeos estarian canalizados a
traveso da sua concesión de
atraque e da contigua estación

AN XO IGLESIAS

de deslastre de desgasificación
a insltalar sobre o recheo de
Bauzas. "Pero Petrovigo cae na
contradicción de admitir má is
tarde no proxecto o suministro a
barcazas bunker que fornecerian de combustibel en outros
pontos da área portuária ou fondeamentos incluso en alta mar
(informe Lloyd's) En que quedamos? -pregunta o autor do estudo- Os demais non o poden facer e eles si? Amais, se o fondeadoiro fose o das illas Cies
(como se precisa no informe
técnico da Lloyd's), estarian alterando un paruqe natural e
tampen a zona menos contaminada da ria e de maior potencialidade pesqueiro-marisqueira".
Por último, a análise do proxecto de Petrovigo real izado ante
as asociación de viciños, critica
outro aspecto controvertido no
proxecto como é a carga e descarga via terrestre que por noticias de prensa parecen admitir
os promotores da estación de
subministro. A operación implica descarga de produtos petrolíferos con saida da Zona Franca de Vigo, transporte que estaría gravado co pago de taxas alfandegárias . En informe facilitados aos meios de comunicación pódese ler que as tuberías
de gasolinas e gasóleos non
estarán calorifugadas. Con to do, os empresários repetiron en
várias ocasións que non haberá
na instalación combustibles explosivos.
Os representantes de Petrovigo
víronse na abriga de admitir as
graves incorreccións do proxecto. Nunhas declaracións ao diário Faro de Vigo o 17 de Setemb ro, o próprio presidente da
compañia sinalaba que "o proxecto da planta e bó en si e non
entendo a critica en contra".
A alternativa defendida a esta
instalación de suministro seria
unha empresa encargada da limpeza da ria que criaria os mesmos pastos de traballo e poderia
acollarse aos fondos da CE servindo de apoio aos sectores produtivos, áos intereses do turismo
e ao aproveitamento de algas
para a idustria farmacéutica. •

TRIBUNAIS

Case tres mil millóns de pesetas non chegaron ao seu destino

O xuízo polo canon eléctrico
celebrarase o próximo dia 6 de Outubro
•P. CASTRO

O xuízo pala presunta malversación dos fundos do canon eléctrico terá lugar o próximo dia 6
de Outubro no xulgado número
3 da Coruña. Segundo o avogado António Reinase Mariño, a
Corporación Provincial da Coruña e os funcionários públicos
cometeron o delito de desviar o
canon destinado aos municípios

con instalacións eléctricas. No
xuízo terán que declarar o Presidente da Deputación Salvador
Fernández Moreda, o ex presidente Enrique Marfany, os distintos alcaldes das Pontes e diversos deputados.
António Reinoso Mariño indica
que a lexislación recolle que os
ingresos obtidos polo canon teñe n que ser administrados e

xestionados polos respectivos
organismos das Corporacións
Provinciais e aplicaranse preferentemente no benefício do dese n volvi mento e mantimento
das infraestruturas das zonas
directamente afectadas pala implantación de instalacións eléctricas de carbón, hidráulicas ou
enerxia nuclear.
Na querela apresentada por

Reinase hai dous anos recóllese
que dos máis de tres mil millóns
de pesetas (3.502.512.330) dirixidos aos devanditos municípios, case tres mil millóns de
pesetas non foron entregados
(2.982.512.330). Ao parecer esta elevada cantidade foi desviada a outros fins públicos, e entregada a outros municípios, onde non hai nengun tipo de instalación eléctrica: Abegondo, Boi-

marta, Cerdido, Cedeira, Mañón, Montero, Somozas e Santa
Comba.
A responsabilidade do desvío
dos devanditos fundos recai sobre a Corporación Provincial da
Coruña, que só podia reservarse o 10% do total para outros
fins e mais sobre o 1nterventor
Xeral de Fundos da Corporación
Provincial.+

FASCISMO EANTIFASCISMO

Denunciaron as agresións de ultradireita a imigrantes e homosexuais

Unha manifestación de xóvenes protestou
contra a peregrinación de Bias Piñar a Santiago
• PAULA CASTRO

Entonando un "Non, non
pasarán" desfilaron o Venres dia 24 palas ruas da cidade vella de Compostela
un grupo de xóvenes, que
amasaban asi a sua repulsa á peregrinación da
Frente Nacional convocada para odia seguinte. Pésie á contundéncia dos
seus berros, Bias Piñar e
os seus pupilos chegaron
á catedral protexidos por
policias, que se encarregaron de vear pola sua segurídade, apostados dentro e
tora dos accesos ao edificio "sagrado', e ante moitos outros peregrinos que
non acababan de
comprender o que estaba
a pasar ali dentro.
"Non podemos esquecer o pasado, ainda que moitos parece que
xa o superaran, aqui debería de
estar congregada case toda a cidade e xa ves. Mírannos curiosos
pero non se unen, que está a pasar coa xente?, non se lembran
de que elementos como os fachas que chegan mañá son os
que xustifican o réxime franquista, e que incluso desexan que se
repita?", comentaba unha rapaza
que participaba na manifestación
antifascista ante a auséncia case
que total de adultos.
"Non irnos permitir que paseen
por Santiago con toda tranquilidade un grupo de fascistas portando insígnias do réxime. A culpa é das autoridades e da igrexa.
Eles non son democráticos, polo
tanto hai que proibir que nos veñan molestar coas suas histórias
relixiosas e coas suas peroratas
centralistas". Con estas declaracións coincidían moitos dos compañeiros da moza que completaban as suas declaracións con berros de "Fachas fara" e "Non
máis fachas en Santiago".
Os convocantes, Adega, Auton om ia Libertária, CAF, CIG,
CNT, Comité Anti-Sida, Consello da Xuventude de Galicia, Estudantes Solidários, Galiza Nova, Rompanfilas, SLG, Uso-Mo-

cidade ... non tiveron unha grande capacidade de convocatória.
Alguns explicaban que asistira
pouca xente porque ainda non
comezaran as clases , e non
chegaran os estudantes, pero
outros consideran que non se
convertera nunha manifestación
masiva porque "a xente coida
que o fascismo é algo superado,
pero non se decata do perigo
que se agacha tras das atitudes
racistas e prepotentes dos seguidores do Bias Piñar ese".

Falta de apoio
institucional
O manifesto repartido entre os
manifestantes amasa a repulsa
dos xóvenes contra dos grupos
de ultradireita que promoven a
violéncia e a marxinación contra
imigrantes, denúncia tamén os
asasinatos e as agresións sofridas por estes e por grupos de
homosexuais. Ademais posiciónanse en contra da Leí de Estranxeiria, considerándoa discriminatória por "condenar aos e ás
imigrantes a viver en situacións
de miséria, ilegalidade e persecución policial ... " Como galegas,
estes xóvenes eren inaceitábel o
rexeitamento aos chegados de
países pobres, "porque nós somos os principais afectados, e
polo tanto ternos que ser os máis
sensibeis, o meu pai traballa na
Franza e non me gastaría que o
humillaran, insultandoo catro monas que se eren superiores".
As institucións políticas mantiveron un mutismo absoluto, ao
igual que a lgrexa.
Maria Xosé, unha das manifestantes, consideraba que a mobilización debía ter sido convocada para o dia seguinte, e concentrarse no Obradoiro en vez
de na Praza de Cervantes. lñaqui, o seu mozo, sabe que intentar convocar unha manifestación o mesmo dia que chegaban
os da Frente Nacional seria considerado provocativo polas autoridades, porque xa se sabe que
"nós somos os elementos perigosos e non eles, porque nós
manifestámonos nas ruas, pero
eles só atacan a .imigrantes cando van en grupo (se van sós
sonche moi apoucadiños), e van
a lle facer unha oferenda ao
apóstolo na catedral e fan asi
propaganda do Xacobeo". •

Os xóvenes criticaron a escasez de adultos na mobilización.
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Xavier Aguado, denunciou que os perseguian 'uns dez anarquistas'

A Frente Nacional recebida entre a discreción e o siléncio
A unha e cuarto da mañá do
dia 25, tal e como estaba previsto , os membros da Frente
Nacional fixeron aparición na
Praza do Obradoiro. Vestidos
coa elegáncia que os caracteriza, os máis vellos apresentáronse coas suas mulleres, coma se dunha festa de presentación en sociedade se tratase.
As bandeiras españolas ondeaban ante os ollas surprendidos de moitos peregrinos que
miraban sen comprender o que
ali estaba acontecendo. O momento da chegada triunfal dos
"chicos de Bias" coincidiu co
início da música dunha banda
situada no centro da Praza.
Mália que a idea inicial era de
realizar un acto de cara o público de propaganda política
máis que de carácter relixioso,
o temor obrigounos a entrar no
interior da catedral por un lateral. Os membros da Frente Nacional temeron pola sua seguridade e a do seu líder, tal e como declaraba un dos dirixentes

xuvenis, Xavier Aguado. Aguado indicou que tiña notícias da
manifestación celebrada o día
anterior. Apontou que non se
producira nengun incidente,
pero que os "estaban a perseguir un grupo de dez anarquistas". Loxicamente nada podía
acontecer, tendo en canta a
protección policial, tanto dentro
como tora da catedral.
Aguado manifestou a A Nasa
Terra a sua indignación polas
"inxúrias e calúmnias que sobre nós verteron o Bloque e os
demais convocantes da manifestación antifascista, acusándonos do asasinato de imigrantes e homosexuais". Asegurou
que comprobarian se esas
acusacións podían estar penadas pala lei. Tampouco se
mostrou contento coa actuación da lgrexa, xa que "é inconcebíbel que a lgrexa mesma estivese a pique de proibir
que entrásemos na catedral,
cando somos o único grupo
político que cumpre os precep-

tos da relixión católica."
No interior da catedral esperaban ser recebidos por Rauco
Varela, pero tiveron que se
conformar co bispo auxiliar.
Ninguén fixo ademán nengun
cando Bias Piñar leu a oferenda, utilizando unha xíria de ton
fascista, con frases como "somos a auga viva que sai a borbotóns", ou "ternos un combate
decisivo e a todo risco para
cambiar a história temporal".
Entre empurróns e atropelos
sacaron ao seu líder os "nacionais" e entre a confusión e os
tímidos gritos de "arriba España" dalgun exaltado, un portugués que non se inteirara de
nada uniuse berrando "Viva
Portugal", sen chegar a entender por que o miraran tan mal.
Só unha muller duns cuarenta
anos ousou berrarlles "fascistas, ide para España", ao que
un cincuentón que saía do
ganchete da sua muller contestou "Rojos al Paredón".+
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SINFONIA INACABADA OPUS 93
FRANCISCO

PillADo MAYOR

De índole política porque a consolidación
do departamento de Galego-Portugués
na Universidade coruñesa podía desprazar esa pesada lousa de monolistismo ortográfico -imposto a golpe de decreto
como nos mellares tempos do nacionalcatolicism o- tras da que se agachan
uns intereses económicos moi concretos
e moi substanciosos.

De universidades nada, nada.
Que el vino corra al encuentro
de un salvador de España
Rafael Alberti

Para determinados sectores intelectuais,
sociais e políticos deste país, a cidade da
Coruña é ainda hoxe o perfeito paradigma desa urbe señoritil, frívola e insolidária que vive de costas ás realidades cultu rais máis xenuinamente galegas.

Como explicación a todo este proceso, e
nun curiosísim o exercício dialéctico que
me resisto a calificar, o señor Meilán declarou que non se podía falar de supresión xa que, en rigor, esa especialidade
-a de galego-portugués- nunca existira como tal no cámpus da universidade
coruñesa.

Esta visión , parcial e interesada, fruto,
entre outras cousas, da máis atroz ignoráncia, acha os seus mellores argumentos en indivíduos como Francisco Vázquez e Xosé Luis Meilán Gil, personalidades ambas tan dispares na sua afiliación
política como coincidentes no particular
xeito de interpretar ese bódrio reaccionário, chamado coruñesismo.
Resulta elocuente esta curiosa confluéncia, de moi determinados sectores políticos e confisionais , nun obxectivo único
e primordial: o de intentar aniquilar, por
todos os meios posíbeis, as señas máis
características da nosa identidade nacional. Os procedimentos , os estilos e
as formas varían segundo o talante e a
cultura do intérprete, pero a pretensión
é, necesariamente, a mesma en todos
os casos. Talvez, por iso, neste enredo
da vella farsa, teñen cabida as máis variopintas personaxes, sempre que se
adapten ás esixéncias prévias dun guión
nécio e monocorde.
En consecuéncia, poden desfilar pola cena desde curiosas figuras, amamantadas
na corte do rei Ubú , que lembran ao do
alcalde herculino, até sombras tan pusilánimes como a daquel valleinclanesco Padre Claret -o da Corte Milagreira- que
parece reencarnado hoxe en Reitor Magnífico da Universidade coruñesa.
De todos é sabido, por exemplo, que o
devandito alcalde, nun alarde de sublime coruñesismo, recorreu unha sentenza, que supuña o ingreso nas arcas municipais de centos de millóns de pesetas, en benefício dunha determinada e
moi concreta área comercial. Curiosamente, este mesmo alcalde fica excluídó

En definitiva, e para entendérmonos ,
non houbo nunca alunas matriculados
nesa especialidade e, como consecuéncia, non existen licenciados nesa materia concreta . Por suposto , tampouco
houbo profesores que impartisen aulas,
nen se convocaron concursos-oposición
para ocupar unhas vacantes que nunca,
nunca existiron .
agora das listas
eleitorais que apresenta o seu partido
como représalia din- pola sua identificación co sector
dos "descamisados", inserido nese
mesmo partido que,
cun retraso praticam ente secular, a
respeito do Bardo
de Bergantiños, proclama ufano que "os
tempos son chegados".

----------'A presión

Esta decisión nada
gratuíta, que deixa
o noso idioma nunha situación de total
desamparo e absoluta marxinalidade ,
a respeito doutras
disciplinas, consideradas como menos
conflitivas, responde, por suposto , a
intereses moi concretos e moi ramificados , tanto de índole persoal como

Estamos, polo tanto, diante dun simples
fenómeno para-normal , provocado , talvez, por sombras chinesas que aterraron
nestes pagos, atraídas polos deslumbrantes fastos do Xacobeo-93.

de índole política.

Á marxe destes estraños fenómenos ,
creo que a presión dos estudantes, dos
docentes, dos sectores culturais , políticos , sindicais e profisionais deste país
é determinante para o desenlace dunha
cuestión na que está en xogo a própria
credibilidade da institución universitária
coruñesa, que nos gastaría fose modelo
de compromiso universal, pero sen esquecer nunca, para non cair en vácuas
abstraccións, que o primeiro compromiso é compromiso co próximo , co imediato.

De índole persoal porque o señor Meilán
pretende, talvez, utilizar a Universidade
coruñesa a xeito deses gabinetes de relacións públicas ou clubes privados que
outorgan, gratuitamente, títulos honoríficos a persoas moi próximas á sua onda
ideolóxica-confesional.

A presión social é tan determinante que
de feito as últimas declaracións do reitor
son tremendamente confusas e ninguén
sabe ainda como vai rematar esta grotesca peza sinfónica, opus 93, interpretada
por músicos mediocres, a destempo e
contratempo. •

dos estudantes,
dos sectores culturais e
profisionais
é determinante"

Para non ser menos, e aproveitando eses longos e cálidos dias de estio, co Monte do Gozo
transformado en deleznábel e custosísimo escaparate das máis refinadas vulgaridades, o Reitor Magnífico da Universidade herculina, surprendeunos a todos
coa decisión de anular a sección de Galega-Portugués que, desde hai xa vários
anos, viña funcionando con plena nor-

malidade no cámpus
coruñés.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O PP NON DEPENDE O GALEGO NO SENADO
XAVIER VII.HAR TRILHO

Dá vertigem ver o abismo que abre ante
os nosos olhos a atrevida actitude de
Partido Popular de deixar de se opor a
que o galega se use unicamente na Comissáo de Autonomias do Senado e só
no deb?te anual específico sobre autonomías. E escandalosamente tergiversador
que parte da imprensa presente táo raquítica medida como que o "PP defende
o uso do gal ego no Senado". A verdade
é que, até agora, inclusive vinha opondose a tal medida de reforma do regulamento do Senado, aprovada em Fevereiro deste ano pelos grupos do PSOE,
CiU, PNV e Mixto, já que o PP só estava
disposto a que se utilizaram as línguas
cooficiais das Comunidades Autónomas
unicamente por parte dos Presidentes
autonómicos e que o que estes foram dizer se repartira com anterioridade por escrito, traduzido ao espanhol, aos senadores e que nao houvera possibilidade posterior de debate. Daquela parecia-lhe já
demasiado avanc;ada a mesquinha medida propiciada basilarmente pelo PSOE.
Praticamente, como se ve, "o PSOE e o
PP a mesma coisa é".

É esperpéntico que alguns vejam no

"Grande Dirigente Autonómico" ManuelFraga-lribarne ("Farol d§is Autonomías",
"Sol da Administrac;ao Unica", "Esclarecido Propulsor da Autoidentificagao") o
"Grande Imponedor do Galega", quando
é das pessoas que pidem permissáo
para falar o galega diante do Papa,
quando o seu governo nem sequer é
capaz de que todos os nenos galego-fa1antes recebam o
ensino primário em
galega; quando na
Galiza nao se pode
receber todo o ensino (desde a primaria até finalizar os
estudos universitários) na lingua nac ion a I do país;
quando na televisáo
autonómica se trad u z e m os filmes
brasileiros ao galega castrapo e se
escutam mais filmes em "mexicano"
dos que se projectam em galega nos
canais da televisáo

espanhola que se recebem na Galiza;
quando náo consigue fazer respeitar a
toponimia galega, única por lei, ao Presidente da Cidade-Estado da Corunha,
Francisco Vázquez; quando na Galiza,
em virtude da cooficialidade bilinguística e dos princípios imperantes de liberdade de eleic;áo de língua e de liberdade de mercado, a imensa maioria do
que se ve, le ou escuta está em espanhol.

-----------

'Estamos lonje
de um autentico
tratamento
democrático do
plurilingüísmo, como o
que se dá
na Confedera\:ao
Helvética"

No Reino de Espanh a estamos muitc
lonje de um autentico tratamento democrático (= igualitário) do plurilinguismo, como o que se
dá na Confederac;ao
Helvética, em cujas
órgaos federais centrais (em todos, nao
só no Conselho de
Estados, equivalente ao nosso Senado) se podem utilizar todos os dias do

ano e em qualquer tipo de debate as
tres linguas oficiais (alemáo, trances e
italiano) da Confederac;ao . Aos helvéticos náo se lhes ocorreu impor o alemáo
como única língua da Confederac;áo,
apesar de constituir os germanófonos o
74% da populac;ao, cifra maior da que
representam no Reino de Espanha os
de tala castelhana nativa, náo mais do
58,4% da populac;áo do Reino. Há que
ter em canta que, entretanto na Suic;a os
francófonos e os italianófonos representan o 20% e 5% respectivamente da populac;áo total, no Reino de Espanha as
comunidades linguísticas históricas catala, galega e basca significariam no
1970 (ano do último censo anterior á
aprovac;áo da actual Constituic;ao de
1978), de estar completamente reconstituidas, o 26%, o 7,8% e o 7,1% respectivamente da populac;áo total do Reino.
Quere-se dizer que na Suic;a, a diferenc;a daqui, se segue a regra de ouro
de tratamento democrático das minorias, a de que "as minorías nunca devem
ser minorizadas".t
XAv1rn V11.11AR T1rn.110 é professor

da Universidade d e Santiago
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CÁMBIOS NO LESTE

leltsin ainda non descartou o uso da forza

A crise rusa non rematará
coa eliminación do Parlamento
• XÚLIO RIOS/MOSCOVA

lativo ao seu estado de saúde.

Transcorrida máis de
unha semana desde
que se iniciou a crise
máis grave da
postperestroika todas
as posibilidades
continuán abertas.
Reducido e bloqueado
pero non vencido, o
Parlamento mantense
firme na sua negativa a
aceitar o decreto de
disolución da Cámara.
Mentres, o Presidente
ruso confia nunha
rendición incondicional
por esgotamento que
non semella probabel
nen próxima.

A posición das Forzas Armadas
é delicada. Se na cúpula militar
a lealdade ao Presidente ruso
non oferece moitas dúbidas, no
seo dos oficiais a antipatia a
leltsin é notábel. lsto explica a
detención entre outros de Stanislav Terejov, da Unión de Oficiais e de Vitali Urazhtsev, da
asociación Shchit, asi como as
numerosas medidas adoptadas
para impedir as comunicacións
entre certas unidades militares.
Igualmente a neutralidade dos
sindicatos foi premiada, por orde presidencial, cun imediato
bloqueo das comunicacións. Paso a paso e institución a institución o Presidente ruso foi eliminando toda sombra de fidelidade. Os meios de comunicación
están submetidos ao máis rigoroso control presidencial. A
prensa do Parlamento foi silenciada e as duas horas de emisión diária que utilizaban no canal 1 da TV rusa tamén foron
suprimidas. Os noticiários de
Ostánkino adquiren un nível de
manipulación próprio de reximes
ditatoriais e toda voz da oposición é pasada por alto.

A pesares dos desmentidos presidenciais, a opción do uso da
violéncia contra a Casa Branca
non pode ser descartada. Desde o Venres as forzas especiais
do Ministerio do Interior que
acordoan a zoa reforzaron os
seus efectivos e submeten a un
estricto control todos os accesos. Quen sai das imediacións
do Parlamento non volve entrar.
Os deputados, con menos deserción das anunciadas, aseguran que resistirán até o final. Se
non queda outro remédio coas
armas na man.
Unha solución de compromiso
poderia basearse na celebración simultánea de eleicións
presidenciais e lexislativas na
primavera do ano que ven ou
quizá antes volvendo até entón
á situación vixente ó 20 de Setembro. Esta opción auspiciada
polos representantes de numerosos territórios da Federación
foi vista con bons ollas polos deputados pero rexeitada sen titubeos por leltsin que ordenou un
ultimatum dirixido aos membros
do Parlamento para que no prazo de 24 horas entreguen as armas de que dispoñen. O Presidente ruso pode verse abrigado
a modificar os seus planos inciais para tratar de impedir que
se afiance a proposta defendida
polos suxeitos territoriais. Algunhas provocacións poderian ser a
excusa para resolver a crise pala forza mesmo antes de rematar esta semana. Lidadado o
Parlamento o compromiso non
seria necesário.
Algunhas fontes en Moscova indicaban que a razón última do
decreto presidencial tiña a ver
co seu delicado estado de saúde. Un agravamento conduciria
a Rutskoi directamente a Presidéncia do Estado e o cámbio de
política seria imediato. O temor
a esta situación mobilizaria numerosos intereses a prol da supresión pola forza da oposición
parlamentária. De confirmar esta versión, as posibilidades dun
compromiso son mínimas. Nos
primeiros dias da crise leltsin
ameazou severamente a Rutskoi con incriminalo sumariamente se revelaba calquer dado re-

'Os noticiários de
Ostánkino adquiren
un nível de
manipulación
próprio de reximes
ditatoriais'

O obxectivo do Presidente é óbvio: eliminar toda posíbel discrepáncia cunha política de reformas que tan só serviu para que
un 10% da povoación se enriquecese desmedidamente precipitando na miséria máis precária á imensa maioria; unha reforma que sobretodo derrapou na
máis absoluta ilegalidade e criminalización. Talé a percepción
do cidadán de a pé, amargamente indiferente á loita política
que se desenvolve nestes dias.
Todos saben que o poder en
Rúsia hoxe está en máns das
máfias; secotres da vella nomenklatura, do próprio KGB, do
Exército, da economía sumerxida, en estreita alianza con grupos do poder económico e financeiro internacional.

A crise dá paso a novos
actores
Unha consecuéncia importante
desta crise é a acentuación do
protagonismo dalguns actores
até hai pouco periféricos e a
emerxéncia de novas grupos de
poder con identidade e obxectivos próprios. Compre destacar
especialmente o papel das diferentes unidades territoriais e al-

guns colectivos empresariais
(directores e xerentes das empresas estatais) que oportunamente procuran ubicarse en posicións que lles permitan influir
con voz própria na vida política.
Por isa cabe afirmar con rotundidade que ainda no suposto de
que efectivamente leltsin consiga o seu obxectivo (liquidar o
Parlamento) non será quen de
liquidar toda oposición á sua política. A crise sobrevivirá á Casa
Branca.
Os suxeitos territoriais da Federación Rusa adoptan posicionamentos próprios e dispoñen dun
grande poder. Os reunidos en
San Petersburgo non secundaron a iniciativa presidencial. Unha idea da controvertida situación na periféria pode dala o
aprazamento por iniciativa de
Boris leltsin da reunión que tiña
previsto celebrar en Moscova os
dias 29 e 30 cos representantes
de todas as unidades territoriais.
Cando este número saia á rua
continuarán reunidos en Novosibirsk (território que non apoiou a
leltsin) os representantes das ricas terras de Sibéria para analisar a actual crise. Se leltsin non
consegue resolvela polos seus
próprios meios, quer dicer, recorrendo á violéncia, de imediato,
e se, os territórios insisten na
solución de compromiso, abrirase unha nova frente da crise
que debilitará e socavará a posición presidencial.

Unha adverténcia á Polónia
Solidariedade perdeu o poder en Polónia, o que parece que non
caiu moi ben en LE MONDE. Polas suas declaracións,
surprendéronse de que os ex comunistas recuperasen o poder
xa que "en primeiro lugar, Polónia foi pioneira na loita contra o
comunismo. En segundo lugar, parece que ao contrário do que
pensa o señor Brazauskas, (... )os comunistas polacos non foron
quen de desfacerse dos seus vínculos co pasado. E finalmente,
parece que Polónia estaba logrando a transición radical da
ecenomia cara a unha economia de mercado, con resultados
impresionantes. (... )".
"Outro erro, moito mais difícil de admitir, é a atitude cara os
representantes do antigo réxime: grácias ao seu grande
humanismo, os dirixentes de Solidariedade decidiron, cando
chegaron ao poder no ano 1989, dar "borrón e canta nova" sobre
o comunismo, en lugar de adoptar outra forma de proceso. lso
estivo moi ben. Pero pala sua magnanimidade, non se fixo
nengun xuízo sobre o réxime comunista, o que permitiu aos
vellos mestres manter o pasado e cultivar a nostálxia.
Solidariedade perdeu a batalla da memória".

Circúlase pola direita
"O Governo do Estado deu saída onte aos Presupostos Xerais,
que deberán aprobar, se ninguén o remédia, as Cámaras
parlamentárias. Algun retoque sobre o previsto, di Juan M.
ldioaga no EGIN do 25 de Setembro, para dar credibilidade ao
ensarillado de cifras co desenvolvimento real dos indicadores
económicos, elevando as previsións por inflación ao 6% do PIB,
e o alquimista Pedro Solbes tirouse a farolada de que co
proxecto aprobado reducirá o déficit, recortará o gasto, freará a
inflación e conseguirá un crecimento de un 1,3%. Algo asi como
o "milagre español" sobre índices macroeconómicos
milagreiros.( ... ) A picaresca aqui, circula pola direita."

O novo movimento político que
recolleria en certa medida a
bandeira dun Parlamento que
ten os dias contados está auspiciado por un amplo sector empresarial ainda que de dubidosa
eficácia e capacidade. Trátase
dunha espécie de refundación
da Unión Cívica que acolleria no
seu seo aos sectores centristas
que militen na oposición a leltsin
e que apostan por unha política
de defensa da economía nacional e de mantimento dun elevado nível de protección social
nas condicións da economia de
mercado, desvencellándose de
toda relación cos movimentos
nacional-comunistas. A sua cabeza visíbel seria o economista
Grigori lablinski, inimigo político
e persoal de lagar Gaidar, o
presunto pai da terápia de choque aplicada en Rúsia desde
comezos de 1992.

A ruptura do Estado ruso
-leltsin non pode levar a cabo as
eleicións en Decembro sen o
apoio dos diferentes territórios.
A negativa do Presidente ruso a
aceitar a proposta realizada polas unidades territoriais trasladaría o epicentro do conflito á periféria, pasando dunha situación
de dobre poder a outra de polipoderio. Neste contexto os problemas de desintegración da
Federación Rusa serian inevitábeis. Ás veces mesmo se ten a
impresión de que certas políticas teñen por obxectivo último
precisamente forzar a calquer
prezo a desintegración do actual
Estado ruso e a propagación
por toda Europa dunha onda de
inestabilidade que só pode beneficiar aos seus máis directos
competidores.•

G.GROSZ

Só un antigo
"Gomáriz. O deputado Gomáriz. Hai un erro capital verbo do
verdadeiro estatuto persoal do home que entregou ao PSOE o
Governo da Deputación Xeral de Aragón. Non é máis que un
antigo", di Xoán Soto en EL PROGRESO do 26 de Setembro. Os
seus próprios adversários proclamárono, coa ameaza de sacar á
luz uns papeis comprometedores en "asuntos de mulleres"( ... ) o
que proba a sua resesez e soserio. ( ... )
·
Pero a antiguedade do deputado Gomáriz delátase sobretodo na
sua conduta tránsfuga, que lonxe de denigralo, hónrao, porque o
coloca á altura da máis conspícua e vella tradición política. A
partir da morte de Franco asentouse o chaqueteirismo na nasa
cultura popular con máis império que os baldes de Salvaterra
dos Barros ou a eseo la bolera. (...)
O deputado Gomáriz. Un antigo. Un político que fará carreira.
Un fiel seguidor das nosas sacras tradicións. Un mestre que
contará os seus discípulos por milleiros. Un pai da pátria. Un
antigo." •
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RELIXIÓN ESOCIEDADE

Frei Prácido González
'No Císter non se producirá unha volta a antes do Vaticano 11'
Tivemos un cámbio bastante notábel nese senso. Hai que ter en
conta que no século XII, como se
dedicaban ao cultivo dos campos
e a gadaria, ainda que non procurasen expresamente a mellora do
seu entorno, si se produciu. Os
tempos agora cambiaron. A gadaria e a agricultura non rentuan coma antes. Por outra banda, xa
non ternos tanta xente nos mosteiros como para pornos a traballar os campos. As novas vocacións non están tampouco preparadas para traballar no agro.

• ALFONSO EIRÉ

Frei Prácido
González é un dos
portavoces do
Capítulo Xeral do
Císter, reunión que
congrega aos
representantes de
todos os mosteiros
da Orde, que están a
celebrar en Poio.
Asisten a ela máis de
200 persoas vidas
dos cinco
continentes. Frai
Prácido, abade de
Oseira, analisa este
Capítulo, a situación
do Císter o seu papel
hoxe e,
concretamente, na
Gal iza.

Estamos buscando o ir compaxinando a tradición coas cousas de
agora. Temos fábricas de cervexa, chocolate, queixos, licores ...
Estase implantando tamén a confección, sobretodo nos mosteiros
femininos . Tamén comezan a xurdir outros traballos coa chegada
dos ordenadores. Así , valéndonos
destes adiantos , hai mosteiros
que se adican á catalogación de
libros, administración de comunidades, etc. Pero a colonización
que se deu neutros tempos xa
non existe. Hoxe ten que haber
outra implantación.

Tomás Mertón non foi propriamente un ideólogo , era filósofo.
Por outra banda, el era moi partidário da vida eremítica, ainda que
non chegou a realizala. No que
respeita ao que alguns califican
como volta atrás no cristianismo,
iso na nosa casa non está sucedend o. Os nosos mosteiros estanse proxectando cara outros
países . Pédennos que as fundacións as realicemos tora de Europa. Xa ternos fundacións en todos
os países do mundo.

Informatizar os mosteiros

O Císter parecia unha orde europea .

E non houbo problemas para informatizar os mosteiros? Cando
Alessandro Filipp comezou en
1983 a introducir os ordenadores no Vaticano, tivo moita oposición pois alertaban do perigo
destas novas técnicas.

Efectivamente, durante bastante
tempo estivo circunscrito unicamente a Europa, pero logo pasou
a Norteamérica e lago ao Xapón
e á China. Agora está col lendo
moita forza nos países do chamado Terceiro mundo.•

As cousas necesitan todas un
tempo determinado para que
vaian acomodando. Moitas veces
chegan polo seu próprio peso .
Coa informática nós non tivemos
problema nengun. A única pega
que nos poñen é que a xente se
sirva destas tecnoloxias para algo de utilidade , non para xogar.
O mesmo ocorre coa TV , que
agora podemos ver. Non se trata
de estar todo o día pegados ao
aparato. Agora tamén ternos fax .
Non hai pega nengunha. Non hai
máis remédio.

'Buscamos
compartir
a tradición
coas causas
de agora"

Reportaxe gráfica: ANXO IGLESIAS

Cal é o motivo da celebración
deste Capítulo Xeran
Ternos Capítulos Xerais cada tres
anos para analisar a marcha das
comunidades, marcar os vieiras a
seguir e facer unha posta en comun. O mesmo Capítulo é quen
escolle o lugar da celebración.
Este ano tocoulle á Galiza, hai
tres anos o lugar escollido foi Roma. Anteriormente fíxose tamén
nos EE.UU.

Estas reunións non se celebraban sempre no mesmo lugar,
en Roma?
Non, antes era no Císter, na casa
naí. Pero desde que comezaron a
porse en marcha as reformas do
Concílio Vaticano 11, Císter estaba
bastante lonxe de Roma, polo
que se decidiu facelas en Roma.
Pero non está decidido dun xeito
concreto. Hai nove anos descentra I izo use, re un índonos nos
EE.UU. Logo voltou a Roma.

Cal foi o motivo de que escollesen Galiza nesta ocasión?
A principal delas foi o de atopar
unha casa na que pudese acoller
a máis de duascentas persoas.
Cando estivemos en Roma tivemos que acudir a tres casas distintas, o que era un incomodo evidente. A segunda condición é que
consideramos que aquí na Galiza
a vida estaba un pouco máis económica. O único problema foi que
non existía un local con traducións simultáneas e houbo que
preparalo todo.

Como reaccionaron os monxes
vidos de tan diferentes países
ao contacto con Galiza? Calé a
sua impresión desta terra?
Están encantados . Para moitos
deles foi unha agradábel surpre-

'Para a maioria,
Galizá é
Compostela.
Gastan moito
desta terra"

sa. O único que senten e que está a chover moito e gostarian de
sair un pouco máis por aí para
coñecela moito mellor. Estivemos
en Compostela e en Oseira. Entusiasmounos, algo tan artístico como Oseira existe en contadas
ocasións.

Tiñan coñecimento do que era
Galiza?
Para a maioria Galiza é Santiago.
Compostela soa moito en toda
Europa. Dos xaponeses sei moito menos o que pensan, pola dificuldade de entendernos.

Capítulo Mixto
Este e un Capítulo mixto, participan monxes e monxas. A lexis-

'Q Císter
quer manter
a tradición
contemplativa"

lación canónica do Císter non
contempla esta modalidade ...
Os nosos Capítulos , é verdade ,
non son mixtos, cada quen ten o
seu próprio. As veces ternos reunións mixtas para tratar temas comuns, pero non Capítulos. Nesta
ocasión houbo que pedir permiso
ao Papa.

O Císter naceu como unha reforma de Cluny no século XII. O
mundo de agora seméllase
moi pouco ao daquelas, cal é o
papel que quer cumprir hoxe
esta Orde?
O Císter quer conservar a tradición contemplativa. Somos das
poucas ordes que quedan que teñen unha tradición contemplativa
moi forte. Este é un tema admitido por toda a Orde, ternos moitas
adaptacións aos tempos actuais,
pero sen abandonar esta liña
contemplativa.

¡-----------------------------------------------------------·

O funcionamento depende
O Císter asentouse na Galiza,
alá polo 1142, uns din en Sobrado, outros que foi anterior
Oseira. Xa neste século, en
Oseira, despois de refundar
este convento, alá polo ano
1957 aparece unha crise, sendo repovoado por novos
monxes que veñen de Dueñas ...

Pero tamén son uns monxes
traballadores. Mesmo a reforma
contra Cluny xurdiu porque os
cluniacenses funcionaban como señores feudais, con servos que traballaban para eles.
Cando comezou o Císter deulle
unha categoría moi especial ao
traballo dos monxes. En Cluny
non existía.

Este traballo, unido á vida contemplativa que facia que os
mosteiros os fundasen en lugares moi afastados, produciu
unha espécie de colonización,
no bon senso da palabra, de
moitas comarcas. Galiza viuse
beneficiada polos adiantos e
novas técnicas que desenvolveron na agricultura. Qué papel
cumplen hoxe no seu entorno
. máis próximo?

Un dos grandes ideólogos do
Císter moderno, Tomás Mertón, foi dos avanzados do Vaticano 11 en moitas cuestións.
Hoxe está a talar o Papa de reevanxelización e hai sectores
que o consideran un paso
atrás naquelas doutrinas. Como contemplan esta nova doutrina que, precisamente, ten o
seu discurso central na primeira visita de Xoán Paulo 11 a
Compostela? Que papel cumpririan os cistercienses se é
que teñen algun que cumprir
neste eido?

Esas son cuestións internas da
casa. Todas as casas teñen os
seus problemas. Non son para
sair aquí.
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Existen algunhas diferéncias
entre Sobrado e Oseira, segundo a miña apreciación. Sobrado semella máis aberto,
con máis relación co seu entorno; Oseira máis pechado ...
Os nosos mosteiros son autónomos. Cada un é unha família
moi particular. Cada mosteiro

segue unha traxectória. O noso
mosteiro non podo dicer que sexa máis aberto que outro ou
máis pechado. Amo a miña casa, polo que non podo dicer que
é mellar ou pior: é distinta.
Oseira, ao levar máis anos, ten
unha traxectória máis antiga.
Sobrado, ao mellor, ten unha
xuventude que lle dá outro ar.
Pero iso non quer dicer que estexa máis aberto ou máis pechado.

Non dicia pechado no aspecto
pexorativo, senón na relación
co entorno, nestes dous casos bastante diferentes.
Non é cuestión de entorno, senón da tradición da casa, dos
anos que levan funcionando e
dos seus moradores.

Esa xuventude tamén se re-
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OSMONXES
BRANCOS
FRANCISCO CARBALLO

A arde monacal do Císter estabeleceuse na Galiza
no século XII e tivo un papel relevante na economía e
na cultur~. Na actualidade posue catre mosteiros:
dous masculinos e dous femininos.
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A igrexa galega ten desde o seu nacimento unha dualidade estrutural:
a episcopal e a monacal. Os monxes foron os axentes da penetración
do cristianismo no mundo rural do Ocidente; o seu protagonista máis
venerado foi San Martiño de Tours. Na Galiza, o Dumiense, San Frutuoso, San Rosendo, Franquila, Ero de Armenteira e outros cobriron o
território de institucións monásticas de orixe local. No s. XI adveñen os
"bieitos'"; alguns dos mosteiros desta liña adoptan as constitucións de
Cluny e, pouco a pouco, a xeografia galega veste de negro monacal.
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No 1142 Sobrado aceita a reforma do Císter, a dos monxes brancas.
Nuns anos chegan a trece os mosteiros "bernardos" que se instalan
nos vales inda sen decruar e, desde eles, crian "granxas" de labor á
sua costa. A "colonización" agrária do Císter colabora á "revolución"
dos cultivos da emerxente Galiza baixomedieval. Os trece mosteiros
son centros de expansión dunha agricultura renovada, de intensificación de cultivos, de multiplicación da vida ...
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Os mosteiros "brancas" do Medievo galego eran edificacións ao rente
do chan sobre o que só sobresaia o templo. Hoxe podemos observar
as moles xigantes que se ergueron no Renacimento e no Barroco,
cando o Císter galega foi decapitado, sometido á Castela e formou
illas de poder no meio da povoación. O vigor cisterciense do Medievo xa voara. A renovación non
se deu e foi a Desamortización 1836 e ss.- quen deu canta daqueles poderosos cenóbios deixados ao pairo sen monxes.
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Pero o aspecto económico non foi
o máis sobresainte do Císter: o
monacato branca denunciaba de
entrada o abandono do traballo
manual en mans de vas al os; os
"brancas" sempre traballaron por si
mesmos e por si sós nos primeiros
anos de reforma. Lago cairon na
entrega da produción en mans de
vasalos en forma de foros ou de
arrendamentos.
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da tradición dos mosteiros

flecte nas duas casas que teñen de monxas na Galiza. Ferreira é moi antigo e, hai pouco tempo, refúndase o de Armenteira. Existindo Pantón,
como a refundación se fai con
monxas de Nafarroa?
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Nós ternos duas formas de viver
o Cister aqui en España. Hai
mosteiros que están totalmente
unidos, entón formamos xuridi-
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'Comezan
a notarse
de novo
as vocacións"

camente a mesma arde. Hai, por
outra banda, outros mosteiros,
que forman unha federación a
parte, ainda que seguen senda
cistercienses. Estas que viñeiron
a Armenteira son dun mosteiro
de Nafarroa que está unido xurid icamente a nós, non asi o de
Ferreira. Eles van procurando a
sua liña, expandir a sua casa.

As refundacións
na Galiza
Desde a miña visión de lego
na matéria parecíame o máis
normal que a refundación a fi.
xesen monxas galegas. Como
están as vocacións?
Só podo talar das que podemos
ter nós. Botamos bastantes anos
sen movimento apenas, sen embargo agora comezan a notarse
de novo as vocacións. Ternos

tres ou catro en perspectiva,
que, ademais, están traballando
moito. Non nos podemos queixar. Nas monxas, polo que sei,
hai menos.
Como marchan as obras en
Oseira? É posíbel recuperar
aquel património, como as
fontes, que foi roubado? Falouse tamén de facer reproducións ...
As fontes que pertencen a
Oseira, hai que despedirse delas. Agora é moi difícil traelas.
Pola contra ternos xa unha fonte, no Terceiro Pátio, que é unha reprodución. Polo menos a
Deputación deunos o diñeiro
para facer esa fonte. Ternos intención de seguir asi, pouco a
pouco, voltando todo ao seu estad o primitivo. Ainda queda
moito por facer, pero xa fixemos moito.+

--·-----------------------------------------------------------------------------------~ -

Esta cultura do traballo estaba no
eixo da sua relixiosidade: ascetismo, soidade, refinamento estético
e militáncia a prol dunha Cristiandade vencedora tanto da "vagáncia" como do luxo. O Císter estivo
moi próximo das ardes militares e
San Bernardo, un dos seus fundadores alentou loitas de reforma na
igrexa papal, nos reinos cristiáns e
nas fronteiras contra o Islam.

--------'A
cultura
do traballo
estaba no eixo
da sua
relixi osidade"

Nos anos 1920-1930, cando só
quedaba na Galiza un mosteiro feminino, o de Ferreira de Pantón,
voltaron os monxes brancas a
Oseira. Nos 50 atravesaron unha
crise de sobrevivéncia e de adaptación á realidade económico-cultural da modernidade. Oseira pechou, os seus monxes foron ao
exílio e viñeron de Dueñas (Palencia) outros substitutos. Hoxe ternos
catre centros da Orde Cisterciense
da Estricta Observáncia: Oseira, Sobrado, Armenteira e Ferreira de
Pantón. Estes últimos femininos.
A presenza cisterciense nos macrocenóbios de Sobrado e de Oseira,
ao igual ca nos dous femininos, busca, como nos anos medievais,diálogo cos galegos; os monxes son testemuñas da insaciábel ansiedade
humana da transcendéncia, da hospitalidade fraterna, da paz. Co seu
hábito branca de coro ou co comun do traballo manual ou artesanal, liturgos dunha refinada literatura e música, os monxes voltan a surprender, a interrogar, a iniciar unha xeira de interrogantes e de suxeréncias.
O Císter está en "Capítulo ,Xeral" no mosteiro bieito de Poio, actualmente convento da Mercé. E a primeira vez na sua história que realiza
esas xuntanzas das duas ramas, masculina e feminina, en Galiza. A
prim~ira vez que eles, sempre hospitalários, teñen que pedir hospedaxe. E un xesto a agradecer dunha institución pronto milenária que tanto
se desenvolveu na Galiza e da que podemos ollar, nos restos arqueolóxicos e literários, os acertos e os erres da sua história en compromiso, na ldade Média, e á mar.xe, na Moderna, do pavo galega.•
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Fraga e os
emigrantes
Xa levo 22 anos na Suíza, e
desde que se inventou esa democrácia española teño recebido algunhas cartas dos partidos
que se presentan ás eleicións,
pero como esta que teño nas
miñas mans nengunha e tratándome de amigo como aqui se
expresa.

Manuel Fraga declara
no ABC: "resulta
estúpido que me
liguén a min ca
centralismo". Faltaria
máis, don Manuel!
Pero a quen se lle ia
acorrer semellante
' causa? Vostede que
pasou catro anos
patalexando contra o
título VI 11 da
Constitución porque
nel se empregaba o
termo nacionalidade.
Vostede o de "España,
lo único importante",
lema da sua Alianza
Popular. Miudezas. O
seu é Brañas,
Castelao, Mancho
Reboiras ... , o que faga
falta.

A deputada do P P no
Congreso, Loyola del
Palacio, critica, na
• cadea Ser, contra o
nomeamento do xu íz
García Ramos como
maxistrado do Tribunal
Superior de Galiza.
"Hai que rexeitar a
unha persoa que puxo
a sua sinatura a carón
da de vários
políticos". A sinatura
á que se retire a
deputada apoiaba un
escrito a pral do uso
do galega.

Oitenta opositores a
operários do Concello
de Lugo tiveron que
realizar unha proba
consistente en rozar
as Costas do Parque
durante catro horas. O
exame permitiu que
estas aparezan
resplandecentes no

Para comezar a respostar á sua
invitación, Sr. Fraga, quero perguntarlle como se atreve a pór
en evidéncia aos seus pais.
Apesar de que non os coñecin,
seguro que non merecían a serte de ser emigrantes e sairon da
Terra coa mesma ilusión ca min,
en poder retornar e ter un pesto
de traballo na Terra, pois por
este mero feíto xa fixeron algo
por Galiza. Pero, en verdade,
que fixo Vde., ainda tendo o poder que tivo e ten? Algo fresco,
non crea que toda esta montaxe
do Xacobeo foi un investimento
para Galiza. Claro que pudo ser,
pois cos case 20 mil millóns de
pesetas que se gastaron nese
carnaval púdose facer algo en
sério, seguramente non se lle
paso u nen a Vde., nen á sua
equipa polos miolos que con
eses cartas se poderian subsanar algunhas empresas galegas, e asi tanto os emigrantes
como os traballadores na Terra
disparen dun posta de traballo e
non criar mais emigración, pois
chega ben coa que xa hai.
No segundo ponto da sua invitación, Sr. Fraga, reséñame duas
voltas a palabra traballo, eu non
paño en dúbida que traballaria,
pero en eficácia para Galiza teño que dicerlle que non foi asi.
Fálame das autovias, da telefonia rural, das axudas asistenciais aos non residentes e tamén
aos retornados. Eu dígolle que a
nós os emigrantes a mellar axuda que nos pode facer é criar
postas de traballo na nosa Terra. Fala tamén da xuventude da
emigración, sen embargo eu falo
en comun de toda a xuventude
galega que, sen dúbida non por
culpa deles, mírolle un horizonte negro e un
porvir desastre- Aos
so a non ser
que Santiago emigrantes a
Apóstolo faga
melloraxuda
un milagro.

que nos pode

Respeito ao parágrafo da cul- facer é criar
tura galega e postos de
por ende da nasa cultura como traballo na
se atreve a falar nosa terra.
de orgullo de
ser galego cando Vde., no parlamento europeu, en nome da
Galiza e neutros lugares que
tanto acostuma a percorrer
sempre se expresa en língua de
Castela. Onde está esa dignidade da que tanto presume? Quizá teña razón ese grupo galega
"A Quenlla", cando din que a
dignidade destes galegas de
compromiso usan só o galega
para chamar ao seu can, como
demostra Vde. Xa non quero talar da cantidade de obstáculos
que se tan contra a expresión
en todas as facetas do uso da
língua galega desde o governo
que Vde. rexe.
Chegando ao último parágrafo
onde xa vai ao grao da sua invitación e me pede o meu apoio á
sua candidatura ao Parlamento

POLONIA
XosÉ Cm CABIDO

No sistema democrático burgués occidental -cos xaponeses é
mellor non contar- o partido que recolle máis apoio a través
dos votos é o que ten máis dereito a tomar decisións sobre o caos social, ou sexa, poñer a administración pública pa.tas arriba e
procurar que o tenderete económico non se descompense demasiado. Logo están os sindicatos. Tamén hai eleccións para
que os sindicatos repartan a súa influencia. Pero os empresarios,
¿quen carallo elixe ós empresarios? E os bancos e as familias que
acumulan poder económico e mandan a todo mandar, ¿quenas
elixe? Pero os bancos conceden créditos ós partidos en función
do seu poder anterior ás eleccións e tamén pola súa ideoloxía.
O centro dereita é o mellor visto polos bancos, e se algo vai
mal , prefiren a dereita dereita. Normal: o diñeiro cotTe a favor
dos que respetan o diñeiro e temen ós seus propietarios. A propia lexislación electoral determina que os partidos mellor vistos
polos poderes incuestionables, os maioritarios, teñan acceso preferente ós meios de comunicación, nunha campaña na que quizais algún deles desapareza do mapa como sucedeu coa UCD.
Contradictorio. De alta manipulación. Preocupante. Sen embargo, din moitos, a xente sabe o que vota e por que vota. Sempre.
Pero se despois de tanta pureza democrática, vai un deses partidos
minoritarios de esquerda, ós que non convén pertencer para medrar, e resulta que gaña, ou consegue máis poder democrático do
previsto, a cousa cambia. Os demócratas sofren, choran, patalean,
conspiran, non comen, adelgazan, póñense velliños de frustración.
- Boris, Boris, ¿que tal un golpe, eh?•
galega nas próximas eleicións a
desenrolar o 17 de Outubro véxome na abriga como galega de
dicerlle que eu non votarei por
Vde., por considerar que tanto
Vde., como a sua equipa non
son as persaos indicadas para
defender os intereses da nación
galega. Non dubidamos pola miña parte de que os tempos ainda non son chegados, como dicia o noso bardo Eduardo Pondal seguramente o povo galego
non saiba decidir aquilo que
máis lle convén e se asi for e
sairse Vde., reelexido á Presidéncia da Xunta quera recordarlle que a ver onde se empregan
as divisas que os galegas desde
a Suíza enviamos aos Bancos,
que segundo cifras calculadas
nos meus miolos ascenden ben
a un par de miles de millóns de
francos suízos por ano.
Por último non penso que vostedes, non queiran facer as causas ben, é que simplesmente
non teñen capacidade para governar un país.+

llóns . Estes son alguns exemplos do destrago que se está a
producir neste país.

É triste, lamentábel , indignante,
que o governo
do señor Fraga
tire pala fiestra,
tan alegremenÉtriste que o
te, cartos que
pagamos todos governo Fraga
os galegas, máxime neste pa- tire pola
ís, onde ternos fiestra cartos
unha agricultura
terceiro mundis- que pagamos
ta, o sector pes- todos.
que i ro está en
crise, moitas
empresas pe chan, aumentou o paro nesta terra nos últimos anos, a pequena

m

e mediana empresa está afogada, ternos as piares vías de comunicación da C.E.E., os nosos
trens circulan a 60 Km. por hora
de média, as piares vias de comunicación da e.E.E., os centros de ensino básico e médio
cantan con meios precários e
presupostos mínimos para funcionar, na Universidade faltan
recursos par a investigación, a
sanidade para que contar, e asi
poderiamos seguir. Cada cidadán elixe libremente co seu voto
nas urnas o governo que quer,
até cando irnos seguir cegos? •
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Rectificación
sobre o Opus
e Río Lor
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Unhas letras sobre a información aparecida no semanário o
pasado dia 16 de setembro na
sección "Galiza e mundo".
Como membro da Delegación do
Opus Dei podo informarlle que
esta Prelatura non ten relación
nengunha coas institucións que
menciona no seu artigo: Asociación Rio Lor, IDC, AMR, Instituto
para a promoción da igualdade
do home e da muller ... : lnstitucións, por outra parte, ben coñecidas pola opinión nos seus fins,
compoñentes , etc. e algunhas
dela9 incluso de natureza pública. E evidente que o autor fala
dunha trama a partir de meras
conxecturas e dados falsos.
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Paréceme oportuno recordar
que a Prelatura do Opus Dei ten
fins exclusivamente espirituais e
apostólicos e que os seus membros, como calquer cidadán, son
plenamente libres nas suas actividades sociais, políticas e profisionais, que somente a eles incumben e das que, xa que logo,
son os únicos responsábeis .
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Se nalgunha das devanditas
institucións chega a traballar algunha persoa do Opus Dei, farí-
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Destrago de
cartos públicos
Gostaríame que todos os galegas fósemos conscientes dos
recursos económicos gastados
durante o Xacobeo 93 pola actual Xunta de Galiza, e que ascenden a máís de 20. 000 mí1/óns de pesetas. De todos é coñecido o despilfarro que representa regalar 300 millóns de pesetas ao Julio Iglesias; de igual
modo gastáronse 200 millóns
para traer 200 actores de distintas nacionalidades para representar nun único espectáculo en
Santiago a obra "Guilhem de
Peire"; asimesmo en Catoira celebrouse este verán unha "viquingada", traendo un grupo danés, con todosos gstos pagos,
para facer a cenificación, na romaria de dita localidade, gastándose igualmente bastantes mi-
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no uso da sua liberdade como cidadán que, imaxino, vostedes non pretenderán negar e
que ven amparada pela Constitución e mais o
Estatuto para
toda persoa,
sen discriminación de nengun- APrelatura do
h a clase: nen Opus Dei ten
pelas suas ideas, sexo, reli - fins
xión, etc.
exclusiva-

da literatura, pois também formam parte do animal.

GONZALO

Exemplos de escreventes som:
Miguel Angelo Fernán-Vello, Luz
Pozo Garza, Alfredo Conde ...
O terceiro e derradeiro grupo
está integrado polos inclassificáveis. Destes seres (os inclassificavéis) sabe-se ainda mui pouco. Som seres de recente descobrimento, com escassa obra
publicada para julgar. O único
que se sabe certo deles é que
quando se desenrolam o suficiente podem-se converter em
escritores ou polo contrário em
escreventes, mas durante o seu
desenrolo passam desapercibid os (alguns
também depois
de desenrolar- Tic-Tac
se) devido a
que nom gos- ademais de
tam queimar
b
mu ita pólvora ser ao ra
-ao contrário cimeira da
dos escreven tes-. Só resta literatura
dizer que os in- galega é umha
classificáveis
configuram a porta cara a
parte restante e outra
da literatura ga- dimensom.
lega contemporánea e a parte
mais potencial.

A Prelatura si mente
presta atención espirituais.
espiritual ás
EFA, Escalas
Familiares
Agrárias, institución ben coñecida de formación
agrária e rural , a pedimento desa própria institución que está
implantada en moitos países e
das que existen tres en Galiza
-nengunha no Courel- que se
dedican aos seus próprios fins
educativos.
XosÉ MARIA ROMAN
( ANTIAGO)

Suso de Toro
e o panorama
literário
Tres grandes grupos de microorganismos componhen e descomponhen a nossa literatura:
No primeiro grupo estam os escritores . Som os microorganismos unicelulares que componhen um 90% da literatura, os
que a vertebram. Criam couss
novas revolucionando a literatura e provocando avangos nela.
Forjam a literatura nas sus fráguas ao igual que o mestre Mateo lavrou o "Pórtico da Glória".
Quando morrem -alguns, poucos, em vida (Suso de Toro, Ferrín)- convertem-se em clássicos porque a história guarda-os,
rememora-os e mantenos sempre vivos.
Estas uniddes unicelulares podem-se associar criando organismos pluricelulares mais complexos . Assi nascerom colectivos (!aradas) que tentarom ser
-e forom- fábricas de sonhos
como Rampante e Ronseltz; a
primeira foi vftima da reconversom industrial em Vigo e a segunda ampliou o capital para se
converter numha empresa fechando a secgom na que se fabricavam os sonhos.
Exemplos de escritores som: Ricardo Carvalho Calero, C.E. Ferreiro, Novoneyra, Ferrf n, Suso
de Toro, Antom Reixa, etc. entre
outros. Porém Antom Reixa
tem-se entre a opiniom pública
por cantante, apresentador de
televisiom etc.
No segundo grupo estam os escreventes. Estes som diminutos
animalinhos mantidos a pam,
parásitos que se alimentan da literatura. Estudos da sua genética revelam que nascem tentando ser clássicos . Som os que
sistematicamente copiam durate
tuda a sua vida o que os escritores criarom; permanecem num
ponto fixo
que conduzem a literatura. Mediante lucubragons
acadam umha pedantería obstentosa para tapar a sua ignoráncia. Estes bichinhos acadam
sona efímera ao igual que o seu
mal logrado pláxio; som os fariseus da literatura, os que sometem a arte a ostracismo. Os es-

ALDEA

E?PA81/..4 Ti:
. PAL AN DA CRiSE.
Do MADRio ..
creventes penetram na literatura
e tentam apropriar-se dela ao
igual que fai a Coca-Cola com a
música ("Coca-Cola es la músi-

ca"). O desenlace pode ser fatal,
se os les muito podem-che matar o gasto. Porém, estes parásitos constituem o 0,0000001 %

POR UNS VOTOS?
NANINA SANTOS

O máis que me gosta é comprobar como o despotismo, ilustrado ou non, rexe, zumega e inunda a vida galega (non é cousa
de ver a palla no ollo alleo): Por exemplo, o "IV Encontro da
Federación Galega da Muller Rural e Xacobeo" que se celebrou
días atrás no Auditório da Universidade de Santiago, na Mesa
presidencial, segundo a foto que ilustraba as crónicas dos xornais do 22 de Setembro, eran puro home cunha excepción,
que supoño seria Marisa Diéguez, fundadora e coordenadora
da federación destas asociacións (digo supoño porque non a
coñezo e non seise corresponde a foto ao nome).
Home presidindo o encontro da cousa galega da Muller Rural.
Home como Vázquez Ponomeñe, Piñeiro Permuy, Pérez Vidal
ou o mesmísimo Fraga -presidia o almorzo que daba fin á
xornada-, saben de que falan se concerne ás mulleres, ao rural e, por panida dupla, se é da Muller Rural.
Presidindo eles, falando eles.
As asociadas --e algun que outro varón-, escoitando, máis ou
menos beatíficamente.

Exemplos de
inclassificáveis som: Xavier Cordal, Chus Pato, Xavier Queipó ...
Mas agora, a medicina -narratologia- deve estudar as partes
obscuras tales como "Tic-Tac".
Porém voces mais versadas já
fixerom os comentários apropriados sobre a excelsíssima,
sublime e magnificante obra do
Suso de Toro (pertencente aos
escritores) . Pois como dizia o
diagnóstico, o Suso ganhou a
pulso ser um clássico, um inmortal das letras com umha
evolu9om a passos de gigante.
A cima de tuda é "Tic-Tac", obra
na qual se observa o passo por
cada umha das etapas do autor.
"Tic-Tac" ademais de ser a obra
cimeira da literatura galega é
umha porta cara a outra dimensom literária na qual tudo está
ainda por fazer, onde muitos escritores podem desenrolar ainda
tudas as suas potencialidades.
"Tic-Tac" marcará irremissivelmente umha década -ao melhor mais- anque é possível
que nom atinga prémios porque
a "Xunta de Galicia" vende-lhos
tudas ao Alfredo Conde de turno. Desgra9adamente na Galiza
ainda nom tudos sabem que os
que criam arte non compram
prémios.+
(Da libreta de Nano, Manual de
medicina)

Aquilo dos déspotas ilustrados, "todo polo povo pero sen o
povo", pero agora en versión eleitoral: Todo polos votos.•

PEDRO BARREIRA
(SAN ADIUAO, LOUREN\:A)
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San Froilán.
Habilidoso o alcalde
para conseguir man
de obra barata. Que
non se inteiren Ramilo
e Cuevas que montan
unha oposición
permanente.

Na misa do Domingo,
os cregos de Moraima
e Morquintián
repartiron entre os
fregueses o folleto
propagandístico da
Xunta. Son excepción,
porque xa se sabe
que na cátedra da
lgrexa é asignatura
destacada a sutileza;
salvando, claro está,
os paseos de Franco
baixo pálio.

O Congreso sobre os
nacionalismos en
Europa deu traballo,
máis unha vez á
empresa madrileña de
tradución simultánea
Etis S.A. que se está
pondo as botas, a
costa dos intérpretes
galegas que non son
contratados. A
tradución faise ao
inglés, español e
francés. O galego
tradúcese do
castellano, através do
que na xíria profisional
se chama unha ponte.
lso dá lugar a un certo
, retraso na recepción,
a maiores da perda de
calidade. Os galegos
están obrigados a
chegar a cada ponto
do debate tarde e mal,
talando de castañas
cando os demais xa
van nas peras.

Felipe coincide, nas
suasteses
económicas, con
Balladur, primeiro
ministro francés e con
leltsin nas suas teses
golpistas. Aznar,
arrinconado contra as
cordas, deberia facer
coma Verstrynge, se
algun día quer
governar.

•

..

A carón do Castro de
Viladonga hai un
vertedeiro de lixo. O
concello de Castro de
Rei pediulle, xa vai
' para dous anos, á
Xunta que o eliminase.
O governo autónomo
non respostou. Sen
embargo, na recente
visita de Fraga ao
concello tiveron a
delicadeza de tapalo
para que non o vise.
Taparanlle tamén o
vertedeim de lixos
industriais das
Somozas cando o
inaugure?

Un dirixente do
Sindicato Uniformado
da Policia intervén nun
programa de rádio
intentando demostrar
que a policia non
tortura. "Os da ETA e
os de HB son todos
uns fillos de puta
-declara-. Teñen a
consigna de denunciar
torturas pero irnos
acabar con todos".
lñaki Gabilondo non
sabia onde meterse.•

••••••••••••••
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Ás "Nais contra
a droga"
A Asociación Focega Antidroga
(AFAD) quer expresar , nos
meios de comunicación, a sua
solidariedade con todas as reivind icacións defendidas pelas
"Nais contra a droga", de Erguete, perante o xuízo contra os
narco-traficantes galegos que
se está a celebrar en Madrid.
Queremos que saiban esas nais
-e tamén os milleiros de nais
galegas que sofren os problemas derivados da drogodependéncia no seo das suas próprias
famílias- que a sua loita é a
nosa loita.
A loita contra o narco-tráfico organizado que quer facer do noso
país un ponto negro de tránsito
da sua mercadoria de morte.
A loita contundente a prol dunha necesária reforma en profundidade da lexislación vixente, que permita reprimir con
maior efectividade os delitos
de tráfico de drogas : que permita revisar con lupa as millonárias cotnas ilícitas dos "narcos", para evitar o branquexado de diñeiro e sacar á luz todos os trapos suxos ; que permita confiscar as grandes propriedades dos contrabandistas ,
adquiridas con fundos procedentes do narco-tráfico, e desti nalos a bens de uso social
para axudar ás vítimas da drogodependéncias.
A loita por unha lexislación que
vele para que os presos/as drogodependentes, condenados á
cadea por delitos contra a sociedade, receban as atencións debidas (médicas, xurídicas ... ) que o
seu estado demanda; por unhas
leis que non enchan os cárceres
de vítimas, senón de verdugos.

·
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

A loita que presione ao Estado
para criar uns servizos institucionais de asisténcia aos drogodependentes, debidamente dotados de infra-estruturas materiais e humanas necesárias, e
en mans de profisionais .. . E un
longo etcétera reivindicativo que
está nas mentes de todos nós.
Xogámonos moito neste xuízo,

X. PIÑEmo
Eu coñezo, polo menos, un . Ten un longo apelido composto
pero todos os que un dia estivemos perta del abemos que aí
onde ia, era coñecido co alcume de "Budget man , e ese home
dos. orzamentos era dunha caste de triunfadores destinados a
cambiar o mundo.
Pouco despois de deixar a nasa emprea en suspensión de pagamentos, "Budget man" pasou ao sector da construción. Xusto
ao -ano seguinte case se lle veñen abaixo das fendedurs dous
blocos de edificios construídos con catro plantas de máis.
Tres anos máis tarde o triunfador pasou a controlar un grupo
de conxeladores. Pasaron poucos meses antes de que o barcos foran vendidos a unha república africana , deixando a dúcias de persoas na rua .
Na tempada seguinte, souben que 'Budget man' pa ara ao ector leiteiro cunha paga fabulosa. Por iso non me estrañou saber
que, pouco despois, o seu grupo de empre as caiu na niina
máis escandalosa.
-Onde andará agora o "Budget man"? -perguntoum hai
pouco unha vítima su a, un economista que por pouco vai á cadea por lle servir de tapadeira nunha falcatruada financeira .
A resposta tívenna na prensa de hai uns dias. O personaxe viña nunha foto con máis cara de "Budget man" que nunca, a
carón dun ministro. Acababa de ser fichado pola administración central. E foi nese preciso momento, ao mirarlle ese rosto
de triunfador, cando comprendin todos os porqués da terríbel
crise económica que nos asulagará xa para sempre. •

dade que os procesados estexan defendidos por 40 dos mellares bufetes de avogados de
España), poder e corrupción
mistúranse como os líquidos nso
vasos comunicantes, e as paredes das conciéncias vóltanse
moi permeábeis a esa "ósmose
ensanguentada" que se rexe
unicamente pola "leido lucro".
Queremos da Xustiza unha sentenza obxectiva, contundente e
-valla a redundáncia- xusta.
Se non é asi o
cidadán dubi- Queremos
dará da imparcialidade dopo- unha sentenza
der xudicial, e obxectiva,
considerará
que o macro- contundente.
proceso -que
agora se iní- Se non éasi, o
cia- non foi cidadán
máis que unha
montaxe teatral dubidará da
absurda, mani- imparcialidade
pulada por delicuentes , esta- do poder
fadores e ho- xudicial.
mes de negócios mais que
sospeitosos, á
cal pode que
non sexan alleos determinados
intereses políticos.
E rematamos , "Nais contra a
droga", en todo estamos convosco: para loitar -con todas
as nasas forzas- contra o narcotráfico organizado , e para
axudar -con todos os nasos
meios- aos drogodependentes
e ás suas famílias. E sempre na
perspectiva desa utopia posíbel
que é o organizármonos , canto
antes, nunha federación nacional galega de asociacións de
loita contra a droga . Desde a
Mariña luguesa , unha fonda
aperta. •
GoNc;ALO V AZQUEZ LoPEZ
( PRESIDENTE DA AFAD)
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Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

Pedimentos a:

(Máis gastos de envio)

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

Na Galiza, experiéncias pasadas
xa nos aprenderon algunhas li zóns: cando os cartas son moitos, e tal é o caso (non é casuali-

TRIUNFADORES

Camiseta
800 pta
• Sudadeira 1.500 pta

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

o maior proceso contra o narcotráfico aberto no Estado. Xogámonos moito máis que a simples desarticulación dos negócios ilícitos de catre dúcias de
contrabandistas.

A NOSA TERRA

•

Príncipe 22, baixo
36202 Vigo
através de cheque
bancário e
especificando talla:
pequena, mediana,
grande ou cativos
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA

Dous filmes discutíbeis, Principio y fin (México)
e Sara (Irán), compartiron a Cuncha de Ouro
As tres producións españolas conseguiron situarse no palmarés oficial
•MIGUEL CASTELO/DONOSTIA

Tras de dous anos de
procura europeísta econ
dirección e grande
parte da equipa belga),
o Fe tival de Cine de
an ba tián ven de
rematar a sua
cadraxé imoprimeira
dici"' n. A apo ta por
unha maior
participación hispana e
a pr nza de
cin matografia
xótica caracterizaron
o desenvolvimento
de ta primeira andaina
da nova etapa.
Unha nova composición organizativa, con Manuel Pérez Extremera
(de longa experiéncia en TVE) e
Diego Galán (coñecido especialista que en anos anteriores, desempeñara xa o cargo de coordenador
xeral) á cabeza, foi a encarregada
de relanzar este tradicional encontro cinematográfico vido a menos
tras dous anos de proba, baixo as
directrices do belga Rudi Barnet.

Componenda
Quince títulos inéditos, seleccionado entre a máis recente produción internacional, tomaron parte
na Sección Oficial, que e te ano
ofereceu un nível médio-baixo. O
xurado internacional. composto
pola mexicana Silvia Pina!, o e pañoi Vicente Aranda e Jo é María Otero, o bra ileiro Fabianao
Cano o, o alemán Dieter Ko elick
e o norte-americano Edward
Dmytryk e Gregory Nava, decidiu, mái unha vez un fallo de
componenda, outorgando a Conha de Ouro ex-aequo á pr <lución
mexicana Principio y fin, de Arturo Ripetein, e á iraniana "Sara",
de Dariu h Mehrjui, dou filme
de inegábei valore sociai , pero
de dubido a cual idade cinematográfica . No primeiro o autor de
El fugar in ffmite volve obre o
eu xénero preferido, o melodrama, e ta vez de xeito de medido
(un din que por exce o, outros
que por defecto), para contar a deintegración dunha família de clase média-baixa, tras da morte do
pai, no México de hoxe. O filme
iraniano, entre 0tttras eivas desprovisto do máis mínimo sentido
da elipse, conta o enorme e silandeiro sacrificio, até mesmo chegar
a adquirir graves compromisos,
dunha muller actual de clase média para conseguir pagar os gastos
que ocasiona a operación e convalecéncia do seu home.

Equilibrado e completo
A Cuncha de Prata ao mel1or director concedéronlla a Philippe
Lioret por Tomhés du cief, sen dúbida o filme máis completo e
equilibrado de cantos todos participaron nesta sección: a chegada
ao aeroporto de Paris dun viaxei-

Un ha cena de Huevos de oro de Bigas Luna.

ro, a quen por ter extraviado o pasaporte non se lle deixa entrar,
provoca unha chea de situacións
absurdas, tenras e divertidas que
estruturan unha comédia na que o
doce e o amargo se combinan con
singular mestria; Jean Rochefort,
Laura del Sol e Marisa Paredes,
entre outros, dan vida aos seus
personaxes, cheos de humanidade.

mio a "Madregilda" e unha Mención especial a "The last Bolshevik", co-produción franco-británico-finesa, de Chris Marker. O Círculo de Escritores Cinematográfi

A Cuncha de Prata ao mellar actor
foi para Juan Echanove pola sua
composición, espléndida, do personaxe de Franco en "Madregilda' , cobizosa, arriscada e malograda apo ta de Paco Regueiro
por construir un retábulo freudiano (o ditador-pai, Gilda-nai) da
pos-guerra española. A Cuncha de
Prata á mellor actriz recaiu en Niki Karimi protagonista da citada
película iraniana, "Sara".

'Principio y fin e
Sara, dous
filmes de
inegábeis
valores sociais,
pero de
dubidosas
cualidades
cinematográficas'.

Grácia e pirotécnia
O Prémio E pecial do Xurado foi,
pola ua per onalidade narrativa
e o eu valores fotográficos",
para Huevos de Oro, de Bigas Luna, unha atírica far a chea de grácia e pirotécnia na que se cantan
a aventura de Benito González,
un primitivo e cobizo o mozos ,
admirador de Julio Iglesias e de
Dalí, obse ionado coa teima de
xuntar cartos e mulleres a costa do
que sexa. Por cabo, nunha abelenciosa cabriola, este xurado outorgou "polo seu deseño de produción" unha Mención Especial a El
aliento del diablo, de Paco Lucio,
terceiro filme español en competición oficial, cheo de boas intencións e minguados resultados, demostrándose con esta concesión,
máis unha vez, que a sombra de
Elías Querejeta, produtor desta fita, é ben alongada.
Dentro dos prémios non oficiais, o
xurado designado por Fuskal Media que concede o seu galardón
(dotado con 350$ USA) só a primeiras obras, tanto da Sección
Oficial como de Zabaltegi/Zona
Aberta, premiou a "Zhao Le" de
Ning Ying (República Popular de
China), "pola humanidade da sua
ol1ada insólita á sociedade chinesa
actual". O xurado da Federación
Internacional de Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) deu o seu pré-

ñola de Autores de
Fotografía Cinematográfica (AEC), de
recente constitución
entregou o seu prémio (que a partir da
próxima edición pasará a ser oficial) a
Alfredo Mayo, director de fotografía de
"El aliento del diablo". A Sociedad
General de Autores
de España (SGAE)
deu o seu galardón
(dotadocon 10.000
ecus, aproximadamente 1.600.000 pesetas) á produción
británica "Naked",
de Mike Leigh. Pola
sua parte, o Xurado
da Xuventude, composto por cento trinta
mozos/as, premiou a
"Tango feroz, Tanguito", de Marcelo Piñeyro (Argentina), un dos
máis ruinceiros filmes participantes en Zabaltegi.

Marcada participación
hispana

cos e a Organización Católica Internacional de Cine y el Audiovisual (OCIC) coincidiron na sua
concesión: "Tombés du ciel", primeira longametraxe do galo Philippe Lioret. A Asociación Espa-

Cunha notábel presenza hispana,
ao igual que a Sección Oficial,
Zabaltegui, libre da condición de
oferecer títulos inéditos, axuntou
máis unha vez o mellor conxunto
de filmes de recente produción.
De entre os trinta títulos participantes (nove a concurso), cabe salientar o estudo dos personaxes e
a sua relación nun meio social reestrinxido de "Desde a illa", de
Mike Alexander (Escócia); a sinxela visión dun mundo laboral
precário e das barreiras idiomáticas de "Combination Platter", do
chinés Tony Chan (EEUU); a crítica amarga, e tamén doce, sobre
as convencións e a identidade sexual de "O banquete de vodas", de
Ang Lee (Taiwan); a visión irónica sobre a figura do anti-heroi solitário, abrigado polas circunstáncias a ser protagonista contra da
sua vontade de "El mariachi'', de
Robert Rodríguez (EEUU-Méx ico); a sensibi1idade, a poesia e a
precisión narrativa da história de
Moi, unha criada vietnamita de
"O olor da papaia verde", de Tran
Anh Hung (Vietnam-Franza); o ri-

Mitchum acudiu persoalmente a recoller o Prémio Donostia.

gor e a esplendidez da composición visual da história do asoballamento colexial de "O noso dubido so herói", de Chong Won
Park (Corea do Sul); o acougado
ritmo da mesurada procura do encontro consigo mesmo de "Ruby
no paraíso", de Víctor Núñez
(EEUU); a contundéncia narrativa
da agresiva do indivíduo acosado
pola sociedade do "ben estar" de
"Perdido por perdido", de Alberto
Lecchi (Arxentina); ou a contida
frialdade da romántica história de
amor na "corte" neoiorquina do S.
XIX de "A idade da inocéncia",
de Martín Scorsese (EEUU).

Presenzas estelares
Polo demais, o ciclo dedicado a
William Wellman e os denominados cines Chicano, Los mejores
cien años de nuestra vida, Made in
Spain 93 (este, con clara vocación
de continuidade), que axuntaron
máis dun cento de filmes, a apresen tación da última produción
basca (duas longametraxes curtas,
unha delas de animación; unha
mediametraxe e tres longametraxes de duración normal, duas delas en réxime de co-produción, e
as proxeccións na pantalla xigante
do velódromo de Anoeta completaron a oferta específicamente cinematográfica do certame.
!>

Ademais dos diferentes membros
das equipas dos filmes das duas
seccións principais, e das, miis ou
menos habituais, "estrelas do firmamento español", inc1uído Almodóvar, en operación )romocional do seu próximo "éxito" chamado "Kika", visitaron San Sebastián, entre outros, Robert Mitchum (Prémio Donostia 93), a família Wellman, Cybill Shepherd,
John Malkovich, Olimpia Dukakia, Rossanna Arquette e Emily
Lloyd, presenzas estelares que
arremuiñaron a curiosos e mitómanos nos arredores do historico
hotel Maria Cristina, centro neurálxico e mentideiro do festival.

Robert Mitchum,
Prémio Donostia
Cunha frutífera carreira de máis
de cen películas, entre as que aparecen títulos como "Rio sen retorno", "A noite do cazador" ou "El
Dorado", por citar tan só tres dos
máis coñecidos, verdadeiros emblemas da história do cine, Mitchum é, aos seus 76 anos, un dos
grandes mitos vivintes do grande
invento áudio-visual. A sua aprendizaxe na escala da vida e o feito
de ter traballado ás ordes de moitos dos máis importantes directores déronlle a oportunidade de
compor personaxes de grande forza dramática, rebeldes, irónicos, e
desenraigados, nunha sorte de
arredado e, ao tempo, próximo
ecoar da sua personalidade.
Pernas arqueadas, xesto ladeado
de cabeza, fenda no queixo, Robert Mitchum recolleu persoalmente o Prémio Donostia, que o
certame lle concedeu como recoñecimento ao conxunto da sua dilatada carreira profisiona1. •
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DIAS

• Mostra de arte
colectiva na Casa
das Artes de Vigo
A Asociación Cultural "Amigos
da República" organiza unha
mostra colectiva de arte que
permanecerá aberta ao público do
día 1 ao 24 de Outubro na Casa
das Artes de Vigo. Esta
exposición contará con obras de
trinta autores. Entre eles están
Isaac Díaz Pardo, Menchu
Lamas, Laxeiro, Antón Patiño,
Luis Seoane e Lodeiro. +

Na terceira xornada, falouse da
relación dos fenómenos
migratorios co desenvolvemento
e dinamismo das cidades e
rexións europeas. Todos os
ponentes destacaron a
importancia dos movementos do
campo á cidade e a maior
relevancia das migracións
internas fronte ás externas. Un
dos conferenciantes, o rector da
Universidade da Sorbona Jean
Pierre Poussou, propusoun estudo
para saber as causas polas que a
poboación de localidades viciñas
elixe destinos totalmente opostos.
Tamén avogou pola investigación
do lugar que ocupan dentro da
familia as persoas que emigran.
Con respecto á Galiza, falouse
dunha emigración estacionaria

durante o século XVIII como no
caso dos segadores que ían a
Castela pero que lago se
convertiu en definitiva a outros
lugares. É un movemento
eminentemente masculino polo
que a muller galega adquirirá un
papel destacado no terreo laboral
como na vida familiar e
comunitaria. No século XIX, esta
situación se consolidará coa
emigración a América. +

• Concedidos os
Prémios Ourense de
Banda deseñada
O debuxante coruñés Miguelanxo
Prado e a Deputación da Coruña
acadaron o prémio Ourense de

Banda deseñada 1993. A Casa da
Xuventude e a Area de Educación
e Xuventude do Concello de
Ourense conceden esta distinción
á persoa e á entidade que máis
sobresaíran no último ano no
campo do cómic galega.

Neste ano, Miguelanxo Prado
publicou o album "Páxinas
Crepusculares" e xa está a
preparar a edición da sua última
obra "Trazo de Tiza". Prado,
recoñecido no mundo da
historieta internacional,
empezou traballando en fanzines
e no ano 1985 comezou a
publicar a obra "Fragmentos de
la Enciclopedia Délfica" na
revista barcelonesa" 1984".
Traballa en Galiza, inda que
segue publicando nas editoriais

Negu Gorriak a xuízo
O coronel Rodríguez Galindo reclámalles 15 millóns

•Rematou a I
Conferéncia
Europea da
Comisión
Internacional de
Demografia
O pasado sábado rematou a I
Conferencia Europea da
Comisión Internacional de
Demografía que congregou en
Santiago a douscentos
especialistas europeos e
norteamericanos. Os
investigadores resaltaron a
importancia destas reunións para
unificar os criterios de traballo e
poder obter unha visión máis
global do fenómeno migratorio.
"As migracións internas e
medium distance en Europa,
entre 1500-1900" foi o tema a
debatir durante os catro días que
durou o congreso. O papel da
muller nas migracións deste
periodo foi discutido na segunda
xomada por varios profesores
europeos. Sinaláronse algúns dos
motivos da fuxida das mulleres
do campo á cidade: .a fame, a
búsqueda da independencia
económica e, para un sector
minoritario, a mellora na
posición social. A revolución
industrial de finais do século
XVIII propiciou, segundo o
profesor Baines de Londres, este
movimento de traballadoras no
caso de Inglaterra.

barcelonesas. Algúns dos seus
traballos máis sobranceiros e
recoñecidos po1a crítica e os
Jectores son "Stratos", "Crónicas
Incongruentes" e "Quotidianía
De1irante" I e 11.
Por outra parte, a Deputación da
Coruña foi distinguida por ser a
patrocinadora do proxecto
realizado por alumnos e
profesores dos institutos "Rafael
Dieste" e "Monelos". Esta tarefa
deu como resultado a exposición
itinerante "O comic en Galicia".
Ademáis foi a entidade que
publicou "Páxinas Crepuscu1ares
(historias inducidas)" de
Miguelanxo Prado.
O premio, un trofeo realizado
po1o artista Manolo Figueiras,
será entregado o día 1 de Outubro.
Tamén o recibirá o lisboeta Rui
Laca que gañou o mes de xullo
pa ado o 1/1 Certame Ourense de
Banda Deseñada coa ua
historieta "Perfume dun Crime '. +

por "intromisión no seu direito ao honor"
unha alternativa,
dentro da "atitude"
de todo o Lp. como
é a legalización da
drogas, para evitar
as suas fatais consecuéncias (corrupción, manipulación,
máfias, etc ... ).

•X.C.

Desde tempos de
Franco non asistiamos a un espectáculo semellante a denúncia por parte do
Coronel da Garda
Civil Enrique Rodríguez Galindo, un
dos máximos responsábeis da loita
antiterrorista en Euskadi contra o grupo
de música basca Negu Gorriak.
Os feitos lévannos
ao ano 91, e a aparición do Lp. "Gure
Jarrera" (A nosa atitude) no cal os
Negu incluían o tema "Ustelkeria"
(corrupción), no que de forma simulada aparecia unha conversa telefónica entre dous membros da
banda e na que nomeaban ao citado militar como presunto implicado nas tramas do narcotráfico. A
canción foi feíta a partir de informacións que daquela publicaron
vários meios de comunicación (Interviu, El País, Diario 16, Mundo,
Tribuna, Egin ... ) nas que o corone]
Galindo aparecía directamente imp Jicado nestes procedimentos, ainda por xu1gar.
A demanda feíta po1o mi1itar considera unha "intromisión i1exítima
no seu direito ao honor" e pede
unha indemnización de 15 mi11óns

Negu Gorriak

en xira

de pesetas por danos e prexuízos.
O proceso aberto parece máis un
ataque premeditado contra unha
das formas máis arraigadas en
Euskadi de denúncia, a música,
que contra os Negu Gorriak, ainda
que sen dúbidas son estes últimos
unha das formacións senlleiras
neste proceso.
Os mesmos N.G. fixeron público
un comunicado no que transmiten
a sensación de estaren "permanentemente no ponto de mira policial".
Afirman que "o tema en cuestión
trata o prob1ema da droga e a corrupción policía] en boca de todos,
e dos meios de comunicación moi
frecuentemente ... O grupo tenta denunciar esta rea1idade, oferecendo

Nestas data os
Negu Gorriak levan xa 1 mes da
sua xira "Stop hipocrisy" por toda
Europa. 25 concertos que rematan o
30 de Outubro nunha gran festa
organizada po1as xestoras pro-anmistia de Euskadi en Bilbo, 8 horas de espectáculo total, no que
terá cabida case de todo, teatro ,
video, performance, e duas bandas convidadas (1 francesa!!!).
Tamén e antes deste fin do Tour,
o 26 de Outubro teremos ocasión
de ve1os en Compostela, na sua
única actuación na Ga1iza e da
man da editorial Trevoada nun
concerto co lema de "Cultura popular contra o negócio do poder"
en a1usión aos foguetes culturais
de artificio que alumaron neste
Xacobeo-93. +
Para máis información sobre o concerto na Galiza e apoio ao xuízo:
Apdo. 259 / Compostela 15780 /
Galiza .

•Fallado os
prémio do IV
Certame Galego
de Teatro
"Xuventude 93'
O grupo Teatro Caroza de Narón
recibiu o primeiro premio, de
250.000 pe eta , pola ua obra A
hora de Evari to Freire" no IV
Certame de Teatro Galego
"Xuventude 93". Na decisión
va1oráron e a orixinalidade do
texto, os contidos de crítica social,
os efectos musicais e o conxunto
de actores.
O grupo de teatro Clamide de
Vilagarcía de Arousa recibirá o
segundo premio, dotado con
150.000 pesetas, pola sua obra "O
veneno do teatro". Dous accesit
de 50.000 pesetas foron
concedidos ao grupo Teatro do
Alvardan coa obra "Morte
accidenta] de Hamlet" e a
Feirantes Balboas por "A
derradeira vendima de Do indo
Couceiro".
Na categoría B, o grupo Aula de
Teatro San Narciso de Marfn
levou o primeiro premio pola obra
"Xente ao lonxe". O egundo
premio quedou de erto e o acce it
de 25.000 pe etas foi para Fame
de Fama de Vilaboa coa obra
"Amor e crime de Xan
Pantera". +
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conta de libros

Leituras

Un libro
de botánica
ornamental
ourensa
./

El parque
de San Lázaro
Poucos son os libros escritos sobre a botánica ornamental, ou sexa a do parques e xardins galegos. Escomezaron as investigacións co traballo de Areses titulado 'Nue tros parque y jardines"
editado no ano 1953 onde e recollen dado de exemplares do mellore parque e xardins, incluso
privado , de Galiza. Referido a
parque e xardin público e tán
e tudado o de Santiago en
"Árbore de Compostela" (1982)
de Cid e Chouza, a Alameda de
Santiago no do "Parque da Alameda: un itinerario para o teu lecer" de Rodríguez e So usa (1984 ),
o de "A Alameda: Xardín pacego
de Santiago" de Ortiz e outros
(1986), o tre editado polo ConceJlo de Campo tela, o xardin
de Méndez úñez (editado polo
concello de Coruña) e a "Guía de
lo árbole del Parque de Santa
Margarita" de Prunell e Vales editada pola Casa de Las Ciencias
(Concello da Coruña) (1986), vários xardins da cidade de Vigo como o de San Xoán e outro "Os
xardins do pazo de Ca trelos"
(1984) o de Pérez Pintos e outros
(1986) 'Dou xardíns urbano '
editado polo Concello de Vigo, o
de Rodríguez Dacal ( 1985) titulado "Árbole y arbusto de la comarca Terra de Melide" (editado
pola Depuración da Coruña), o de
Porta Vila e ourro " Árboles y arbu cos en lo jardines de Ponteve-

dra" (edición da Deputación de
Pontevedra, 1990) e os que aparecen reseñados no meticuloso 1ibro
"Guía das árbores de Galicia" de
Castro, M., Freire e Prune11, das
edicións Xerais, que traballaron
pormenorizadamente un
amplísimo
plantel dos
mellares par- Leva unha
ques e xardins completa
galegas, asi descrición
visitaron uns botánica
setenta, estando comprendi- deste
dos entre eles popular
os máis impor- xardin
tantes das cida cidade
dades e das vidas burgas.
tas galegas.
Hoxe falamos
dun máis adicado ao estudo dun parque ourensán, o de Vicente Rodríguez Gracia, titulado "E1 parque de San Lázaro", publicación editada pola
Caixa Galicia na série de Guías do
Patrimonio Cultural do Museu Arqueolóxico de Ourense. Un libro
que leva unha completa descrición
botánica de cada espécie arbórea e
arbustiva deste popular xardin da
cidade das Burgas. Acompáñase
asemade dunhas magníficas fotografias de cada exemplar e leva
unha boa e completa cartografía
coa situación de cada espécie. Es-
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tamos <liante dun interesante traballo de divulgación da natureza
<leste médico psiquiatra ourensán,
que xa nos ten acosturnados a traballos rigorosos, concienzudos,
científicos coa sua vocación de
naturalista de visión holística, como pode deducirse da amplitude
de terreas tocados tanto na zooloxia como na botánica. Así, entre
os seus traballos compre Jem brar
os referidos ao estudo dos lepidópteros galegos co descobrimento de várias subespécies novas, de
botánica como oS catálogos de
flora vascular galega, aportacións
á flora de Galiza, as relacións evolutivas entre insectos e plantas, o
traballo sobre as serras ourensás,
etc. É Rodríguez Gracia un naturalista incansábel e interdisciplinar que traballa en colaboración
coa Sociedade Galega de História
Natural eco Museu Arqueolóxico
de Ourense. E é rnoi importante a
sua interdisciplinariedade na medida en que, nas calendas actuais,
estamos rodeados de investigadores especialistas que saben "todo
de nada", cando existe a posibilidade de coñecer "nada de todo".
Gracia é un híbrido dos dous tipos, un discípulo do naturalismo
decimonónico ben entendido, unha mente de visión globalizadora
que pode entender e comprender a
complexidade dos fenómenos e
interrelacións ecolóxicas en toda a
sua complexidade, e que vistas
dende tan só unha área darian unha comprensión coxa dunha realidade moi ampla e rica.

Tomar
o pulso da
investigación
histórica
Galicia e
a historiografia
Galicia e a historiografia é amáis
recente posta ao dia da produción
historiográfica galega. Obra própria de especialistas, ainda que en
absoluto inaccesíbel para o numeroso público afeizoado á divulgación. O traballo foi editado pala
revista universitária Semata, que
pretende recoller unha visión interdisciplinar das ciéncias sociais
e das humanidades e da que este
amplo volume de 302 páxinas
constitue o seu quinto número.

Mágoa que o libro que estamos a
comentar sobre o parque de San
Lázaro, esta xa escrito en castellano e pena tamén dos erros tipográficos que aparecen na edición. Polo demais nada que reprochar a un
texto dos que tanta falta fªn para
achegar o cidadán ao entorno,
mesmo ao seu entorno urbano, tan
hostil nas nosas cidades pero tan
importante para sobreviver nus
tempos onde tanto se fala de educación ambiental.+

A obra facíase necesária, xa que
coa mesma pódese tomar o pulso
da investigación histórica
galega na última década; e
neste senso Estamos
non estamos <liante dun
<liante dunha balanzo
história da das recentes
historiografía,
senón máis aportacións
ben dun ba- científicas
lanza das re- verbo
centes aporta- donoso
cións científicas verbo do pasado.
noso pasado.
Por outra parte, tanto o
tempo transcorrido desde a última posta en
comun deste tipo(!), como a progresiva especialización das inves-

M.CHOUZA

(pasa á páxina seguinte)

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

Ironia
sobre a actualidade
Pleno Ordinário é a última novidade
editorial de Laiovento. Narración que
leva por subtítulo Suas señorias e a
léria das autovías. O autor é Emílio .
Valadé del Rio. "Un festivo paseo
polo entroido político do país", sinalan
os editores. t

Do Antigo Réxime·
ao Estado Liberal
Edicións do Castro edita, en castellano,
oito estúdios históricos nos que a
autora, Maria Rosa Saurin, analisa a
·influéncia da lexislación librecambista
(un tema que non perdeu interés) sobre
a povoación, as ideoloxias políticas
antagónicas da época e as ideoloxias
que arrodeaban a emigración. Tamén
dedica un apartado a asexar nas
narracións de Emília Pardo Bazán a
imaxe que esta destila do país. t

Meio ambiente
e desenrolo
O número 11 de Cadernos AfricaAmérica Latina, revista editada polo
colectivo Sodepaz, dedica o seu
monográfico ao médio ambiente.
Económia e ecoloxia politica,
conservación da biodiversidade e
estratéxias de desenrolo en Africa e
América, son algunhas das máterias
tratadas. Tamén acompañan outros
artigos, no capítulo de actualidade,
sobre resíduos tóxicos no
Mediterráneo, o desenvolvimento
pesqueiro etc. Como documento
incluese a Declaración de Rosário,
elaborada no seminário: "Debates e
busquedas actuais para a construción
dunha alternativa política e
revolucionário en América Latina e o
Caribe". O teléfono da redación de
Sodepaz é o 91-5228091. •

NA MESMA COLECCIÓN

O Depor
en historieta
OS NOMES DE LUGAR
Topónimos de Galicia:
a súa orixe e o seu significado

Fernando Cabeza Quiles

XERAIS

~"
~~

VECIÑAS DO HOME
Xurxo de Viveiro, X.C.
Castro Laxe e Nicolás Muñoz

ANFIBIOS E RÉPTILES DE GALICIA
Pedro Galán Regalado
Gustavo Fernández Arias

Editado hai xa alguns meses, segue
pagando a pena facer e coa historieta
Forza Depor, un visión da história
recente do clube en banda deseñada,
da autoría de Enrique Vázquez Pita e
Enrique Tello. "Versión libre
-sinalan- do que unha equipa e unha
afeizón poden chegar a viver
conxuntamente". Se non encontran
exemplares poden dirixirse ao teléfono
288125 da Coruña. t
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tigacións, explican o carácter imprescindíbel desta obra para que
como dicia Pierre Vilar, as árbores da investigación persoal e da
temática especializada non impidan ver o bosque da sociedade e o
pasado globais. Coidamos que a
produción historiográfica galega
atópase nun estádio de madurez
metodolóxica que obrigará a realizar experiéncias editoriais de similares características, frecuentemente únicos vieiras de intercomunicación entre os historiadores
de distintas áreas.
En parte o obxectivo cumpiuse,
motivado en grande medida polo
atinado critério de selección de
González Beramendi: Asi resulta
ponderada a combinación de completos estados da cuestión historiográfica nas épocas medieval, moderna e contemporánea -a cargo
de E. Porreta & M.C. Pallarés, Pegerto Saavedra e J.G. Beramendi-, con incursións pontuais en
cuestións de método, como acontece no artigo introdutório de J.C.
Bermejo Barrera, e con análise
máis concretas corno as efectuadas
verbo da historiografia da crónica
de Índias, e a desenrolada no noso

- - - - -..JI

país entre Manuel Murguía e Vicente Risco, a cargo as duas de Isidro Dubert e Xosé Ramón barreiro. Estas aportacións complétanse
con análises de períodos e historiografias de carácter máis concreto, caso do megalitismo, a história
da cultura e mentalidade na época
moderna ou os estudos de história
agrária entre outras.
A consideración positiva que merece o conxunto ensombrécese
diante da falta de análise completas sobre épocas tan críticas como
as do neolítico, proto-história ou
as tenebrosas primeiras centúrias
posteriores a Cristo. O crecente
debate orixinado ao redor destas
épocas esixirá un meirande esforzo recopilatório dos estudos verbo
das mesmas.+
VÍTOR MÍGUEZ
GONZALEZ BERAMENDI, J. (Coord.):
"Galicia e a historiografia'', Revista
Semata, nº 5, (1993) Tórculo Ed. Santiago.

(1) A última aportación neste senso
está recopilada no volume conxunto:
VV.AA. IV Xornadas de Historia de
Galicia. Historiografía galega; Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 1988.

conta de discos

¡,,__,_ _ __

Folk
maquilaxe
Ganbara:
"Buhamien
Balleta ))
Dignos representantes
do folk basco, Ganbara
escoraron ao longo dos
seus catro discos cara
un estilo, que devén
nunha faciana
esteticienne da música
popular. Quer dicer,
despoxamos as
composicións do seu
elemento étnico, e
substituímolo por un
S• n sofisticado, no que
caben baixo eléctrico,
saxo, sintentizadorea
ou sekuentziadoreak,
cos que engaiolar a
novas afeizoados.
Ademais son bons
músicos, e xa que logo,
o que fan soa
impecábel.+

Desinibida
tristeza
Xabier Lete:

"Hurbil
Iragana))

-.

Como as
comunicacións co País
Basco non son tan
<loadas como seria de
desexar, darnos conta

a estas alturas da
reaparición artística, o
pasado ano 92, do
cantautor Xabier Lete,
logo da sua adicación
á política
institucional.
Un feixe de doce
cancións, vellas no
repertório de Lete,
actualizadas con novas
arranxos e arroupadas
por seis músicos, a cada
máis exquisito, que
exercen coa sobriedade
que as composición
requieren.

LIBRARIA-PAPELARIA

PEDREIRA
~
RUADO HOME SANTO 55

Para os que non teñen
medo a atoparse
consigo mesmos nos
momentos máis tristes
da vida cotiá, estas
cancións poden ser un
auténtico reconfortante;
calquera pode descobrir
nelas a sua faciana máis
lánguida. De paso,
descóbrese a este
cantautor de luxo, que
deberia sair do seu
Euskadi vital para
compartir con nós algo
da sua frustración, a
dun home sensíbel nun
contexto hostil.•

+ Libros galegos e portugueses.
+Libros de texto.

+Fotocopias.
+Plasticados.
+Encadernacións.

TELF.: 58 54 03 FAX: 58 09 84 SANTIAGO

Na vangarda

do Folk
Triptyque
do Trio Molard
O trio Molard estivo hai pouco actuando por terras galegas. Os seus
cornpoñentes son os irmáns Molard (Patrick e Jacky) xunto a Jacques Pellen.
Patrick Molard é un dos mellores
gaiteiros do mundo. Gañador do
trofeo Macallan no festival intercéltico de Lorient durante tres
anos consecutivos (do 80 ao 83),
ten participado en diversos gurpos
ponteiros bretóns. Principiou a sua
andaina no 65 coa Bagad de
Saint-Malo, para integrar posteriormente a banda de gaitas de
Rennes "AN ere" no 69. Formou
parte do grupo de Alan Stivel na
mellar época do compositor bretón e ten feíto un duo co guitarrista desa banda Dan Ar Bras. Entre
os grupos salientábeis nos que
participou ultimamente hai que
mencionar a Den e Gwerz , onde
coincidiu co seu irmán Jacky. Esta
última banda ven de publicar recentemente un disco en directo.
Jacky Molard iniciou a sua carreira musical fora do mundo da música tradicional, con inclinación
cara o jazz e o rock. As experiéncias acadadas nestes estilos dos
que tirou grande proveito, xunto o
xeu virtuosismo co violin, fan del
un home moi requerido polo seu
amplo abano de ideas na conceición musical, nas producións dunha manchea de músicos do folk
bretón. J acky, tanto tocando como
producindo ou misturando é un
músico praticarnente imprescindíbel entre certas formacións bretonas cando se está a elaborar un
disco, pois os coñecimentos dos
estudos de gravación e o seu talento fan que haxa poucos segredos para el no traballo de facer un
L.P. Jacques Pellen é un guitarrista que provén do jazz e toca cunha
formación dese estilo en Bretaña.
O son que lle saca o seu instrumento e a sua calidade convenceron aos Molard que a sua incorporación para o que estaban dispostos a facer era perfeita.
Triptyque é un traballo, que podes adquirir através de Beltaine,

ao que é rnoi complicado pór etiquetas. Música baseada no tradicional con arranxos moi elaborados e moi ben interpretada por
mor da calidade dos participantes
no produto. Poderiamos falar dun
folk de vangarda, certamente moi
orixinal no
seu tratamento
e abrindo un
camiño até o
de agora ermo A proposta
no panorama <leste disco
da música tra- é arriscada,
dicional. O
atinada en
disco contén
certos
momentos de
experimenta- momentos,
ción sonora cansina
que nos levan
noutros e
a pezas longas, densas e sempre
ás veces pesa- interesante.
das. Claro que
este conceito,
o da pesadez,
sempre relativo en función do gosto de cada
quen, pode seto máis cando falamos de algo vangardista (e perdón por tentar pór unha etiqueta
orientativa para os leitores, a un ha música que se sai delas.

É esta unha mú sica que precisa
dunha escoita moi devagar. Se entras nela podes atapar variedade de
matices e se non o fas podes aborrecer deses mesmos matices. O
que é indubidábel é a calidade dos
músicos, amosada xa nunha longa

O trio Molard on unha banda atípica que go ta do no o paí e de
grande xenero idade á hora de tocar. Polo momento non e tán intoxicados co vedeti mo que caracteriza a algun que non lle chegan,
tocante a categoría mu ical, á altu ra do nocelo e erá moi difícil que
incuben e e v(ru a estas altura . A
proposta deste di co é arri cada,
difícil, atípica, atinada en certo
momentos, cansina noutro e de de
logo empre interesante para o ouvidos que queiran ampliar coñeci mento obre a po ibilidade da
música tradicional.+
ÓSCAR LOSADA

páxina correspondente onde aí sí
se nos dicía que "O Partido Popular propón a criación dunha superprodutora ... " Vaia, que a cousa era
unha prornesa/proxecto audiovisual do actual partido governante
no país e nos seus meios de comunicación públicos.

O telepaís
das
maravillas
Propostas do PP
para a TVG
TITO

Hai uns días apareceu ün curioso
titular nun xomal no que máis ou
menos se dicia: "Criarase unha superprod u tora'', e engadia que,
aproveitando a infraestrutura da televisión alea e aproveitando tamén

traxectória. Discutíbel i é o eu
xeito de interpretar peza con raíz
tradicional e a forma na que van
evoluindo as compo icións. Á veces os arranxo mái complicado
non on os máis efectivo e abusar dele pode provocar o de interese na escoita. Exi ten ne te traballo tema exce ivamente longo
nos que é moi difícil non chegar,
nalgun momento, a de entender e
un tanto deles. Pola contra quedárnono co ritmo da "Marcha Procisional ", a bela melodía de "Chypre", a atmosfera achada en 'Portna B-Puchai/Galicia " (compo ición do gaiteiro Patrick Molard), o
gosto da pequena Jim Hoy e a entrada de "It Should Have Happen
A Long Time Ago', coa pexa dun
posterior desenrolo e morecente e
falto da forza inicial.

"a riqueza paisaxística de Galicia",
unha macroprodutora de titularidade descoñecida, vendería imaxe
galega a Europa. Estimulado o leitor por tan entusiasta apresentación da notícia, abría o xomal pola

A proposta audiovisual ali formulada falaba de aproveitar a beleza
da paisaxe galega, ainda non contaminada (sic) como principal baza no eido da imaxe. Que tipo de
paisaxe terán intención de promocionar os impulsores desta
macrofactoria visual?
Non deixa de ser curioso tamén
que esta sexa a única aposta no ei(pasa á páxina seguinte)
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Televisión
111

(ven da páxina anterior)

do televisivo se cadra por unha escasa confianza en que as produtoras de televisión e video en Galiza
sexan capaces de facer outra cousa que chantar unha cámara de cara á ria.
Outra cuestión deducíbel desta notícia é a relación que esta futura
empresa teria co meio público (ainda) TVG. Apontábase no artigo
que a proposta "non suporia a privatización do ente". A condición
de que calquer investidor privado
se teria que comprometer a usar a

111

couto electrónico para a caza
do voto. As artes
usadas, e autoriA proposta audiovisual
zadas pola autofalaba de aproveitar
ridade eleitoral
a beleza da paisaxe
de Madrid, son
as do "spot instigalega, ainda non
tucional". Hai
contaminada.
Mentres todo
unhas semanas,
está paralisado
nos minutos prépolas eleicións
v ios a un dos
en perspectiva,
momentos de
o PP vai ensaiando a sua particumáxima audiéncia, o partido Delar "privatización'', e así a pantalla
portivo-Madrid, fomos bombardeda TVG é estes dias un pechado
ados contundentemente por anún-

língua galega é
recalcada ainda
nas declaracións
das autoridades
alusivas ao tema, pero a cousa
non é para fiarse
moito.

cios da Xunta. Carro "spots" onde
todo aparece da cor da rosa. algo
que se repetiu en posteriores partidos.
Estes días máis que nunca, Galiza
convertese no telepaís das maravillas. Moi atinado haberia de estar
o cámara para neses idílicos encadres non lle entar algunha pista,
algun desmonte, algunha canteira
ao ar libre, alguns eucaliptos, ou
algunha comitiva declarando inaugurada a própria paixase. +
G. VILAS

PASEANDO
POR

SANTIAGO

Cinema
111

DISFRUTE

111

Nen
erotismo,
nen
argumento
Acosada-Sliver
Instinto básico foi en dúbida o
filme surpresa do ano pasado.
Grácias a unha publicidade escandalosa pola parte do colectivo
da gays e lesbianas americanas
-e que á vista dos excelentes
rendimentos económicos da mesma levan a pensar se non foron
pagos pola mesma ca a Carolco,
produtora da fita- e obretodo o
plano cente imal do famoso
triángulo de Mi Stone fixeron
o re to. Hai que entender que o
público andaba nece itado de
emoción fortes e rápida , algo
que Spielberg e a casa Disney
confundiran coas voltas complicadas na infanti montaña rua . Pero. como detrá de lnsrinto hásico habia un intelixente e
provocador director holandé coma Paul Verhoeven , o re ultado
foi diverlido ainda que fal o de de o princípio - polo eu carácter de provocación bu cada, premeditada e medida- e parecia
ero pior guió -talvez por ero
mellor pago de toda a hi tória do
cinema- do intere ante Joe E zterha -A caixa de mLísica, No
gume da sospeita, O sendeiro da
traición, etc. Unha vez ollada
Acosada-Sliver de cóbre e que
o eu piore traballo ainda
non chegaron.
Que o cine americano trate de
rentabilizar éxitos pasados, de
fabricar estrelas a base dos resultados económicos das equipas
experimentadas non debe resultar
l}Ovidoso e tampouco deplorábel.
E lóxico que reiventado o mito
da loira fatal, da devoradora de
homes-levantadora de ánimos
por obra e grácia do corpo serrano da até daquela moi secundária
Sharon Stone -a pobre ainda fixo en España unha ridícula revis itación de Sangue e area-,
produtores e "majors" intentaran
non deixar escapar a galiña dos
ovos de ouro.
Deixando a parte o atractivo físico innegábel de Miss Stone, a
sua faceta de provocadora que a
separa doutras que comezaran
como mulleres fatais e son hoxe
fatais matronas -Kathleen Tur-

Plano da cidade

•
Ilustracións•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

Sharon Stone e William Baldwin nunha cena da fita.

ner- , o feito de ser unha dona a
que poda tomar as deci ións criativa da película nun mundo tan
machi ta coma o de Hollywood
poderia en principio er ben recebido. Pero á vi ta de Acosada,
comprénde e como o e forzo por
rentabilizar a calquer prezo o
éxito da película anterior levan a
inal do forzado, do imposto pola ind ú tria nun
Unha
produto que
xamais cobra película
vida.
plana

coma un
Hai detrás de video-clip
Acosada a base novelesca ondea
dun autor de tensión,
thrillers tan erótica e
apreciado co- argumental,
mo Iran Levin -autor non existe.
de A semente
do demo ou O
fillo de Rosemary, que fora transformada en excelente película por Roman Polansky, interpretado pola hoxe histérica nai
Mia Farrow e producida por Robert Evans o mesmo que hoxe
produce Acosada-, xunto ás referéncias á fita de Polansky e a A
xanela indiscreta de Hitchcock,
a presenza dun director de foto-

grafía tan reputado como V .
Zgismond, ou o mesmo Eszterhas no guión, en suma bons elementos teóricos que dan como
resultado unha película plana coma un video-clip onde a tensión
-erótica e argumental- non
existe, algo fatal para un produto
apoiado nesas duas bases.

trábase o impacto erótico no breve interrogatório, aquí introducen unha longa e inútil cena de
masturbación (?) de Miss Stone
que ademais de non ter funcionalidade nengunha dentro do argumento non acaba por mostrar
nada, polo que a curiosidade
queda ademais insatisfeita.

Unha das razóns da absoluta inanidade da fita ven da inexisténcia de personaxes masculinos
convincentes. A obsesión por facer de Sliver un recital completo
de Sharon Stone leva a esquecer
a consisténcia dos seus partenaires -un, William Baldwin cunha presenza para facer publicidade de after shaves, pero non para
actuar no cine e outro, o normalmente interesante Tom Berenguer, completamente desaproveitado e cun xiro final na configuración da sua personaxe que
fai pensar nunha manobra final
do director-produtor empeñado
por impor un final postizo a todas luzes-. Cando nunha película de intriga o espectador se
desentende desde o princípio de
quen pode ser o asasino só pode
esperarse que confíe na mostra
de detalles anedóticos que, segundo os olios dos espelidos
produtores, podan avivar a curiosidade, morbo e escándalo da
fita. Se en Instinto básico cen-

Que alguns bons elementos potenciais -os monitores omnipresentes que filman a vida do Sliver, a conceición gótica da claustrofóbia- non leven a nengunha
parte fai pensar que talvez cumpridas as expectativas que xeraba
a volta de Sharon Stone -de novo nun produto escandadaloso e
"sexy"- a consisténcia da história era o de menos. E non deixaron de ter razón: pésie ás pésimas
críticas recebidas nos Estados
Unidos, a fita deu diñeiro aos
produtores e en España -tan miméticos e irmanados cos gostos
dos americanos- leva várias semanas no "top ten" de películas
de máis éxito.
A misión do crítico, coma a do
xurado de garda, consiste en advertir de tais adulteracións e logo
o espectador famento de cine o de
loiras devoradoras que tome a decisión final.+
CARLOS AMARO

o visitante

DISFRUTE
PASEANDO POR

SANTIAGO
EDICIÓNS DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 • 1!! D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)
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Luciano García, home clave de Os Bordini
'Poderia andar sobre o arámio, a setenta metros de altura cos ollos pechados'
cións cando pasan o cubo. As veces teñen traballado por unha cantidade xa pactada e noutros casos,
cando o cachet que lles poden dar
os que o contratan non é moi elevado pa an tamén o cubo ao remate. Todo iso comporta estar
sempre a expen as do que che
queiran oferecer e da xenero idade dos espectadore . "Irnos tirando pois o público valora o no o
traballo. Non somos millonários,
contodo vaise vivendo ben. Por
certo que os espectadore galegos
son dos mellore que no temo
atopado .

• ÓSCAR LOSADA

Levaban anos sen vir polas nosas
terras ainda que dado o espectáculo que traen, haberia que dicer
mellor polos nosos aires. Os Bordini son unha família de funambu1istas que levan moito na profisión. A sua presenza e acrobácias
están presentes nas retinas dunha
chea de galegos através dos anos
en que nos visitaron. O seu marco
de acción é unha praza da localidade, cotianamente onde está o
concello, á que chegan pola sua
parte superior coas suas habilidades, xa sexa en moto ou a pé.

Podia pen ar e que traballar nun
circo daria unha maior e tabilidade
económica ao grupo, mai e tar inclu ído na nómina dun empre ário
non lle semella produtivo. "Sai mellar montar o e pectáculo pala no a
conta que ir como número dun circo. O problema do circ o é que
anunciaba moita cou a que logo a
xente vía e entía e defraud ada.
ó anunciamo no cartel algunha
cousa e oferecemo mái , daí que
o espectadore saian do no o show
sen sentir e enganado ".

Un galego, Luciano García, é o ho. me clave do espectáculo e quen
executa os números máis arriscados. "Eu principiei na escala da cidade dos rapaces, cando radicaba
en Madrid. Despois pasei ao circo
cun grupo de funambulistas xa desaparecido. A última vez que estiveron os Bordini na Galiza no 87,
marchei con eles. Ao princípio só
camiñaba plo cabo e co pasar do
tempo fun incorporando números".
Os dous momentos máis perigosos ocorren cando o artista está
nunha torre a 50 metros de altura
e o triple salto mortal. Para realizalos convenientemente, Luciano
tivo que ensaiar arreo. "O número
da torre no que ás veces estou a
maior altura (60 e até 70 metros)
tivemos que preparalo a menor altura, para irme acostumando a
perder o medo. A pouco fomos
collendo máis altura para perder o
vértigo e esquecerme do medo a
que rache o tubo que non é tan
forre como podeira semellar. No
triple salto mortal tes que te compaxinar moi ben co compañeiro
que leva a moto. É un intre moi
perigoso, se a moto fica completamente para abaixo o risco é enorme. O triple tamén emp~zamos a
ensaialo a baixa altura. Aqui un
erro é mortal. Non se pode arriscar. Non ternos présa en chegar, o
importante é facelo. Se non estás
completamente seguro antes de
subir é mellor que non o fagas".
As sensacións a esas alturas e
convivendo a cada segundo cun
posíbel accidente, non deixan de

Tra 10 me e de xira o único que
apetece é de can ar e repor e dunha vida dura onde e queiman hora a moreas enriba do arámio. " A
verdade i que é duro, mai tamén
bonito. E tá hoxe aquí, mañá ali,
coñece xente. É moi pe ado porque non só facemo o e pectáculo,
temo que montar, de montar, pór
o cartei , etc.".

formar parte para
un funambulista
dun traballo perigoso sen máis. "Arriba estás coma noutro mundo, concentrado no que estás a
facer, pero vexo aos
de abaixo e podo saudar a alguén
sen problema. Penso que se fecha-

'Tivemos que preparalo a menor
altura, para irme acostumando
a perder o medo'
se os ollos poderia realizar o número igual, pois sei perfeitamente

para onde vou '.

A xente dalle

valor aoque
fa cernos

Os Bordini financianse do desembolso económico
do público ao remate das actua-

Para rematar o funambuli ta quer
mandar unha men axe para o govemante ' A xente dalle valor ao
que facemo e o govemante deberían axudarno un pouco con
ubvención . Amai en certo itios póñenche moito atranco para cederche unha praza e non é
preci amente na cidade grande ,
enón en vila onde exi t moita
burocrácia e para che dar o penniso tardan unha emana".
Luciano García, un galego n altura que provoca arrepío ao velo
executar o número con tanta tranquilidade e camiñando polo , fino
materiai que o u tentan , cal !car
en a a , empre perto do ceu. •

os nomes dos lugares

Cedeira ou a simbiose coa torre
Cando falamos de Cedeira, a parróquia viciña de Redondela, enseguida a asociamos á sua torre e ás
veces o nome aparece no duplete
Torre-Cedeira, que tamén é un coñecido título nobiliário vigués.
Mais sonada é a outra Cedeira, a
vila das norteñas terras ferrolás, e
para ela é que se inventou unha
explicación do seu nome, velai:
A palabra Cedeira, procedería de unha Cetarea latina, ou sexa, un criadeiro de peixes; O.P. Sarmiento non
dubida desta relación co mar e escrebe no ano 1762: "O latin de Cedeira
é Cetarea, en proba de que ali se armaba ás baleas, e o exemplo de terse
atopado en Santa Marta un grande
pedazo de ámbar cinzento proba de
que cara ali veñen os cachalotes para
dobrar o cabo de Ortega!".
·

Bon!, na verdade as palabras do
ilustre monxe nada demostran máis
que un primeiro achegamento ao intento de explicación do topónimo.
Esta teoria é a que recollen os toponimistas actuais sen sometela a
nengunha crítica, e poderia parecer pausíbel para explicar o nome
dunha terceira Cedeira, pequena
aldea de Camariñas, ribeiriña do
mar da praia da Vila.
As cousas mudan ao querer meter
no mesmo saco da explicación a
freguesia redondelá, pois ainda
que lugares dela como Rande están na beira do mar de Vigo, non
se pode dicer que sexa un lugar
mariñeiro, máis ben ten toda a faciana dunha parróquia eminentemente labrega, coa sua igrexa, un
proxecto de Casas Novas, ben me-

tida terra adentro, lévanos a suspeitar que ao nome que nos ocupa
non lle acai a explicación marítima e polo tanto, xa que a razón
toponímica e raíz etimolóxica debe ser a mesma para todas, nengunha delas debe seu nome a antigas pescarías.
Asi pois e despeito da interpretación que hoxe se mantén, a nasa
explicación ficaria máis relacionada cun antigo monumento que
vertebrou a parróquia desde os
primórdios da sua existencia, a
sua Torre , hoxe residéncia fidalga, mais que desde recuados tempos debeu ser importante ponto de
referéncia das terras envolta.
Pensamos, que o orne procede do
verbo latino Cito .. . co significado
de chamar, convocar ou pór en

movimento: tamén o advérbio Cito
daria o sentido de axiña, vivo, urxente, ou mellor do "Coetus" que
significa "asemblea" ou "reunión".
Teriamos, pois, neste lugar unha
Torre-Citaría, ou sexa unha Torre-Chamadoira, un "acudide viciños!" ou ponto de reunión en caso de perigo.
Nun documento de Sobrado do ano
1155, referíndose á Cedeira do Ferro] aparece: "ad Cedariam, que
stat in cumaro super caminum'',
atendendo á sua situación elevada,
que xunto coa configuración amurallad1 da antiga vila fai que lle cadrase ben ese papel de ponto de
cónclave ou axuntamento no caso
das chamadas a rebato; esta mesma
explicación caberia para a acastelada terra da Cedeira camariñá.

O nome das nasas Cedeira lévanos pois a pensar máis que en hipotéticos criadeiros de peixes,
nos perigos que aquelas xentes temían, e que cuase sempre viñan
pola via do mar, pensemos, senón, nos turcos invasores de Cangas e Redondela, os relativamente
modernos ataques ingleses, e ainda máis recuados no tempo os
asaltos dos feroces viquingos que
facian recitar as ladaiñas para esco n x urar o "furo re normandorum", ou iras das xentes vindas
do Norte. Nese contexto de medos, as torres Citarias ou Cedeiras esparexidas por ponto destacados da xeografia galega xogarian ese papel de convocatória "a
carnpaa tangida" para a organización da defensa.•
CÉSAR VARELA
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O actor de El Tricicle participa no filme Dame Lume

Carles Sans
'No humor está todo inventado, o que podes é explicalo de moitos xeitos distintos'
Non moitas. Aqui hai menos xente entre a equipa. O magnífico é o
espírito que empurra a todos, non
é o director o único que tira do carro, os demais loitan tamén arreo
polo filme. En producións máis
grandes o interese do núcleo dispérsase.

• ÓSCAR LOSADA

Carles Sans é un dos
compoñentes do grupo
teatral catalán El
Tri cicle, un dos grupos
cómicos máis
coñecidos por mor das
suas xiras teatrais e
sobretodo polo
programa televisivo 3
Estrelas da TV3, onde
en 25 minuto e meio
da mímica contaban
diver a hi tórias
de nrolada nun hotel.
Carle Sans é un dos
actor que participan
n film galego Dame

Aqui son fundamentalmente coñecidos polo programa de TV 3
Estrelas, pois non actuaron nos
últimos tempos en teatro. Custa
moito estar semana tras semana
elaborando gags?

O actor ven de acadar un premio

no Festival de Montreal pola sua
primeira curtamerraxe Quen mal
anda , mal remata. Unha hisrória
sen diálogos que e conra a meio
do pés do protagonistas, idea
que hai pouco tivera o galego Manuel Areo o no intere ante traballo Pés, para que vos quero.

Facer cine en Catalunya?
É complicado en todas partes. O
problema económico resulta evidente. Menos mal que agora hai
bastante fe tivais que se adican ás
curtarnetraxes, o que estimula aos
criadore . A cou a e tá mal, ainda

Bon nível teatral
en Catalunya
O nível dos grupos cataláns de
teatro é elevado. Como ve o momento actual?

É verdade que non vimos á Galiza
a actuar no teatro, mais é un problema dos que contratan, non noso. Por certo, agora estamos en
conversas para unha posíbel xira,
veremos en que queda. Tocante ao
programa de Tv, é moi duro gravalo, son moitas horas entre preparar, gravar e a post-produción. É
todo moi pesado e cansa, pero cando pasa un ano esquéceste do duro
que foi e venche o numo de facer
algo novamente. Agora mantemos
negociación coa TVE para elaborar unha série de 13 capítulos que
se principiaría a rodar en Xaneiro
e onde teriamos responsabilidades
na realización e montaxe como
acontecía no 3 Estrelas.

Lume.

Para Carie San esta curtametraxe "é unha maneira de aprender a
facer cine. Realiceina como exercício cinematográfico para aplicar
despois ao traballo de Tricicle,
pois estamos convencidos de que
remataremos facendo unha longamerraxe".

posto que o francés ten un ritmo
cinematográfico un chisco pesado
para estes tempos. Cando realizamos 3 Estrelas tivemos medo de
que o televidente desconectase,
dado que no noso xénero tes que
estar constantemente atento á pantalla. Afortunadamente as fuxidas
á cociña e ao baño deberon ser
poucas pois o programa foi un
éxito.

que podia estar pior. O pagamento
da subvención para un proxecto
tarda moito, polo que meterse implica un certo afogo económico.
Ás veces asóciouse ás curtametraxes co underground, co difícil de
comprender, pois alguns criadores
teñen abusado de facer da curtametraxe un campo de probas, co
que a identificación co público é
mínima. No que atinxe ás longametraxes, o mercado catalán non é
moi bon e o cine que se está a facer tampouco é brillante. Hai filmes de boa factura e directores como Bigas Luna ou Ventura Pons
coa sua comédia catalana característica que teñen o seu público.

'Gostariamos de
facer algo
semellante a Tati
adaptándoo ao
ritmo dos 90'
Otraballo
da série era duro
Hai diferéncias nas rodaxes entre Catalunya e Galiza?

Ternos unha grande tradición de
teatro amador que fomentou nos
anos 60 e 70 a presenza de bastantes grupos independentes que esmoreceron porque é difícil sobrev iver do teatro. Agora ternos un
abano de xéneros e cada un posue
a sua compaña ponteira: Fura dels
Baus , Els Joglars, Els Comediants, La Cubana, Dagoll-D agom e nós mesmos. Os que están
arriba son dun nível excelente e
por iso os que están abaixo téñenno moi complicado.

Cales son as fontes de inspiración do Tri.cicle?

Son case 14 anos de Tricicle cun
éxito rotundo. O público catalán
ere nos seus artistas, valora o
seu alto nível e fai deles estrelas.

Aparte dos clásicos como Chaplin, Keaton ou Lloyd,. sacamos
ideas de personaxes de Lubitsch,
Billy Wilder, os Monthy Python
ou actores como Cary Grant (que
é un comediante perfecto) e Peter
Sellers que ás veces é xenial. Somos alunos dunha chea de profesores que ao longo da história foron deixando aportacións. No humor, dixo alguén, está todo inventado, o que podes é explicalo de
moitos xeitos distintos. Gostariamos de facer algo semellante a
Tati adaptándoo ao ritmo dos 90,

É verdade que Catalunya é unha
comunidade moi afectuosa coa
xente que representa aquilo que
eles pensan que é moi próprio de
Catalunya, cóllenlle moito afecto.
O Tricicle ten moitos seguidores
dos chamados incondicionais. Se
ao público catalán o conquistas é
realmente acolledor. Daí que se
fagan estrelas que co paso do tempo manteñen ese status, caso da
finada Mary Santpere, que ainda
que traballou moito fóra de Catalunya sempre foi moi querida e
para nada esquecida. +
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MUSICAIS

ALTERNATIVAS

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc.
Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk
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Enviará BELTAINE
Apartado 8282 VIGO 36200. Tell. (986) 47 26 94
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O Ao rECibo do pedimento
(Contrareembolso).

O Pago domiciliado. Para pagamento domiciliado en banco ou
caixa cobrir os seguintes dados:

Accorcléons diatoniques en
Bretagne. Sete acordeonistas
representativos da novo
xeración, vitrina do acordeón
diatónico na Bretaña. A. Pennec,
E. Grandjean, P. Lefebvre

La Passion Ce/tique.
Fabuloso traballo musical de
Christian Desbordes,
recuperando a tradición musical
do *Pasi6n maniendo o seu
espírito primitivo. (2 CD)

ENRIQUE X. MACÍAS é un
compositor galego, considerado
entre os móis importantes do
música clásica contemporánea e
experimental.

J?AN AR BRAZ, Songs
E vocación intimista dunha
dos mellores guitarras do folk
europeu.

BATILEFIELD BAND, Quiet Days
dásico do Folk escocés. C.D.

Alon Reíd, Austair Russell,
John Me Cusker, Ion tWx Donold.

6

Forma de Pagamento:
O Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo

N2 de Conta: 18.539.973
Enviar fotocopia do ingreso.
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Nº SUCURSAL ............................................................ POVOACIÓN ......................................................................................... .
PROVÍNCIA .................................................................DATA .....................................................................................................
Atentamente (sinatura)

BAGAD KEMPER
Escolmo dos temas máis representativos dos cotro discos editados do
banda de gaitas de Kemper. Ares
bretóns, irlandeses e escoceses.

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio
3.600 pta.

dobre CD

26

axenda

ANOSA TERRA
Nº 589 -30 DE SETEMBRO DE 1993

O trinque

Convocatórias
II Prémio Narrativa
Álvaro Cunqueiro
O Concello de Vigo e mais o Concello
de Mondoñedo artellan o ll Prémio de
Narrativa Alvaro Cunqueiro, de
2.000.000 pta., ao que poden acceder
todos os que o desexen con tantos traballos como queiran. As obras deben
pertencer ao xénero narrativo e poderán ser, indistintamente, novelas ou libros de relatos ou de contos; de libre
extensión e tema. Os orixinais, totalmente inéditos, teñen que ser apresentados polo autor en sete cópias mecanografadas a dobre espazo e por unha
só cara. Os textos irán relacionados polo título e un pseudónimo cunha plica
onde constarán os dados e sinatura do
autor. Hai que mandar os traballos por
correo certificado, até o 20 de Outubro de 1993, á Concelleria de Cultura
do Concello de Vigo, Praza do Rei s/n.
36.202 Vigo. lI Prémio Narrativa Alvaro Cunqueiro. Os Concellos comprométense a xestionar a primeira edición
da obra gañadora e o autor conservará
a propriedade intelectual do libro xa
que se considera que os direitos de autor están incluídos dentro do prémio.

Certame Literário
Xuventude 93
A Consellaria de Cultura e Xuventude convoca o Certame Literário Xuventude 93 Francisco Fernández del Riego, para autores novos, nas modalidades de Poesía, Narración e Ensaio. Poden participar todas as persoas galegas
de 1O a 30 anos, que o desexen e non
teñan publicado nengun libro, nas categorias: A. de 10 a 13; B. de 14 a 17; e
C. de 18 a 30 anos. Os escritores remesarán os traballos sen asinar e sen dados
persoais, identificándoos cun lema que
tamén virá nunha plica cos dados do
autor e algun documento de identidade
(DNI, Libro de Família, ... ). Hai que remesar os orixinais, antes do 15 de Novem bro de 1993, a: Delegación Provincial de Consellaria de Xuventude de
Lugo. Pintor Corredoira s/n. 27002 Lugo. Certame Francisco Femández del
Riego. Todos os premiados receberán
unha beca para asistir a un turno de
campamentos de traballo da Consellaria
do verán de 1994. Amais disto os prémios van desde as 75.000 pta. até unha
estatuiña de Sargadelos. Hai tres prémios para cada categoría nos estilos de
Poesia e Narrativa. O prémio de Ensaio
é único (150.000 pta., lote de libros e
estatuiña de Sargadelos), e ten que versar sobre Eduardo Blanco Amor.

Novas vías de
financiación da cultura
O Centro Unesco da Galiza organiza a
xornada sobre as Novas vias de financiación da cultura, dentro do Plano de
Formación de Axentes Sócio-culturais,
que vai dirixido a técnicos das administracións públicas, organizacións non guvemamentais, tecido asociativo, movimentos cidadáns, e outros axentes culturais. A xomada ten como propósito in-

formar sobre as novas tendéncias e recursos de financiación da cultura: Economía da Cultura, Enxeñaria Cultural,
Direitos de Propriedade Cultural e Fundos de Asisténcia Sócio-cultural. A entrega de documentación abre a xomada
o Sábado dia 9, ás 9,30 da mañá, na Casa das Artes de Vigo. Lago seguen conferéncias sobre Políticas culturais e desenvolvimento económico. Vías de normalización financeira do mercado cultural; o desenvolvimento do sector cultural no Estado español desde a perspectiva das empresas de servízos culturais; a
financiación da cultura através do mecenazgo e patrocínio. Tamén nesta xornada debates sobre Protagonismo e retos
das asociacións nas políticas e territórios culturais en relación aos recursos
financeiros; e Os direitos de autor como
direitos culturais. A cuota de inscrición
é de 8.000 ptas para parados, 6.000 para
membros de asociacións culturais,
4.000 para sócios de Clubes Unesco, e
12.000 pta. nos restantes casos. O prazo
de inscrición chega até o 6 de Outubro
de 1993. Maior información no telf.
(986) 87 06 33, de Luns a Venres, de 10
a 12 da mañá.

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 niveis. Os profesores do curso son nati vos e os estudos, rematado o curso e
superadas as probas, serán recoñecidos
pala 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.

Prémio de investigación
lingüística e literária
O Departamento de Filoloxia Galega
da Universidade de Santiago, convoca
o quinto Prémio de investigación lingüística e literária, aoque 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 trinta follas. Os
prémios ascenden a 100.000, 60.000 e
40.000 pta; e o prazo de envio dos orixinai s 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.

Mediciña 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.

O Centro de Información e Divulgación Ambiental (CEIDA), do Servício
de Meio Ambiente Natural da Xunta,
organiza o primeiro Congreso Galega
de Información e Divulgación Ambiental, do 29 ao 31 de Outubro, no Castelo
de Santa Cruz de Oleiros. 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 odia 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, xorna1ista 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 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 Gal ego de
Narracións Breves
Co prémio Modesto R. Figueiredo
do Certame Nacional Galego de Narracións Breves, o Patronato do Pedrón de Ouro tenta promover a literatura narrativa en Lingua Galega e
sobrancear a figura de Modesto R.
Figueiredo. Poden participar no certame todos os que o desexen, de calquer nacionalidade, cunha ou máis
obras inéditas que non se teñan apresentado a nengun outro certame. A
extensión dos traballos ten que andar
· entre os 5 e 30 fólios (o Xuri poderia
reconsiderar esta condición), mecanografados a dobre espazo e por unha
cara. Os textos enviaranse, por cadriplicado, 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, amais do título, a obra deberá
ter un lema que a relacione cunha plica cos dados e curriculum do autor.
O prazo de admisión dos traballos
remata o 15 de Novembro. O prémio ascende a 100.000 pta, O Patronato resérvase o direito de publica ción das obras premiadas .+

As mil noites de
Hortensia Romero

Teatro e máxia da man do Mago Antón, no espectáculo A Via Láctea.
Prorógase durante todo Outubro, ás
20,30 h., no Cámpus Universitário de
Santiago. Compra antecipada de entradas na oficina de información da
Praza de Galiza.

Por Teatro da Lua Sul, o 2 de Outubro, ás 22,30 h., e o dia 3, ás 22,30 h.,
no Centro Cultural Caixavigo.

Entremés do Retábulo
das Maravillas

Fuenteovejuna
Interpretada pola Compañia Nacional
de Teatro Clásico, que dirixe Adolfo
Marsillach, o Xoves dia 30 de Setembro, ás 20,30 h., no Centro Cultural
Caixavigo.

Máxia de cerca

Odia 2 de Outubro, ás 9 da noite, na
Casa da Cultura de Palas de Rei. Teatro do Aqui pon en cena a obra de
Roberto Vida! Bolaño, baixo a dirección de Quico Cadaval. Dias sen glória é unha espectacular comédia na
que se estudan as razóns que levaron a

narración, ao estilo da
grande reportaxe
xornalística, realizada por
Benito Leiro, que leva por
subtítulo Contrabando,

droga e corrupción nas Rias

actualidade, este libro ten o
valor do coñecimento sobre
o terreo e a humanidade das
persoaxes, sempre máis
complexos que o artificioso
e espectacular relato domras
obras sobre o tema .
Editorial Nigra.

Anúncios de balde
• Clases e tradución de bretón, francés, inglés, galés e chinés. Profesores
titulados, licenciados en filoloxia. Nativos da Bretaña e Grande Bretaña.
Maior información en Algália de
Abaixo 20, 2º. Santiago. Perguntar por
Nea1 e Isabel.

o

Cómprase forno de cerámica. Chamar de 21,30 a 23,30 ao (986) 26 11 52.

• El Tubo. Periódico musical mensual. Rock, Punk, Trash, Jazz. Folk,
Étnica, etc. Músicas alternativas e independentes. Distribución para a Galiza: Trevoada. Apartado 2.259. Compostela 15780.

• Lévase contabilidade de comunidades e outros papeis. Prezos a negociar. Teléfonos (986) 23 82 15 e 29
56 64.
D Oferécese mestre de E.X.B .. Edu-

cador con experiéncia para traballo relacionado co ensino . (981) 20 96 19
(Mañás).
• Vendem-se cintos de coiro totalmente feítos a mao e a medida, du rac;ao ilimitada, pele de máxima qualidade, cor e desenho variado . 7.000
pta. Chamar indicando tal he ao (981)
23 32 92. A Corunha.
D Tra paso negócio en Santiago .

o Vendo CX

Palas. Bon estado. Chamarás tarde ao (986) 36 67 34.

Magnífico funcionarnento e mellor
prezo. (981) 89 07 97.

• Rapaces e ecoloxia. Somos un grupo de nenas e nenas , entre 8 e 11
anos, interesados pala Natureza e a
conservación do meio ambiente. Publicamos unha revista, O Merlo, da
que ven de sair o número 4. Gostaríanos coñecer rapaces/as ao que tamén
lles preocupe a Ecoloxia e que nos
manden cousas para publicar (debuxos, notas, artigas, experiéncias, ... ).
Se alguén desexa receber algun
exemplar, que remese 50 pta. en selos a Bruño Fraga Bugallo. Rua das
Bolboretas, 2. Montrove-Santa Cruz.
15173 Oleiros (A Coruña). (981) 63
70 83.

• Compro obxectos de ouro. Telf.
(986) 43 94 44.

o

Cigateléfono (981) 54 59 09. A
Converxéncia Intersindical Galega
(CIG) pon á sua disposición o Cigateléfono, para atender calquer dúbida referente á Administración autonómica.
• Desexo intercambiar correspondéncia con amigos da Galiza e o resto
de España, en castellano e con fins
amistosos. Son un mozo cubano de 17
anos e este é o meu enderezo: San Miguel 462 (Apto 9). E cobar y Lealtad.
C.P. 10.200. La Habana 2. Cuba.
D Trevoada Edicións-Distribución.
Punk, Rock, Hardcore , Trash , ... Galego e Portugués. 7" EP Fame Neghra,
Benvidos a famelandia ; 7" EP Fame
Neghra/Dirty Barriguita ... Maqueta
de Mol, Juerga General, Inkisic;ao ...
Pédenos o noso catálogo, de balde, no
Apartado dos Correios 259. Compostela 15780.

D A Cooperativa de Educación

Meioambiental (CEM) oferta ervícios profisionais de Educación Meioambiental: itinerário ecolóxico-culturais, charlas e fe ras escolares, obradoiros de reciclaxe, cooperación, natureza, inventários de recur o ócio-culturais, unidade didáctica , etc. Máis
información no local de CEM, R/ Laracha nº 10. 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.

o

Fago traducións galego-francéscastellano. en calquer sentido. lnteresados chamar ao (981) 29 98 90.

• Acordeonista com amplo conhecimento de olfejo, de eja receber
cópias de partituras de mú ica tradicional galega e portuguesa para
acordeao. Apartado, 24034. 28080
Madrid.

o Vénden e cachorro de

ocker ,
machos 10.000 e fémia 6.000. Perguntar no (986) 37 40 18 e 43 65 7.

• Precísanse percusiooi ta para
banda de gaita en Vigo. Perguntar
por David ou Txema no (986) 22 26 07.

o

Buscamos casa con finca en Vigo
ou arredores, para alugar todo o ano.
(986) 49 57 70.

Cine

A Vía Láctea

Días sen glória

Un lugar tranquilo é a

Congreso de
Información Ambiental

TeatrO

Venres 1, ás 20,30 h., na Casa da Cultura de Vilagarcia de Arousa. Máxia
de cerca co mago Luís Boyano.

Baixas. Ademais da

Entremés do Retábulo das Maravillas.

tantas persoas a facer o Camiño de
Santiago.

Xogos á hora da sesta
Teatro do Malbarate interpreta a
obra de Roma Mahieu, Xogos á hora
da sesta; sob a dirección de Cándido
Pazó, o Sábado dia 2, ás 20,30 h., no
Instituto Alfredo Brañas de Carballo.

Polo Retábulo das Maravillas, o dia
8, ás 9 da noite, no auditório de Lalin.
O retábulo das maravillas é o que
conserva maior actualidade dos sete
entremeses de Cervantes. Dentro dunha situación de teatro dentro do teatro,
na que participan actores e títeres,
Cervantes arremete contra as autoridades que se deixan engaiolar por un
grupo de comediantes que venden un
maravilloso espectáculo totalmente
baleiro e nulo.

Batea
Sábado 9 de Outubro, ás 8 do serán,
no auditório de Narón. Artello
Teatro, dirixido por Santiago Montenegro, pon en cena Batea. A vida de
catro micos nunha batea só é interrompida polo paso dos trasatlánticos.+

Cine Clube
Lumiere
Por cau sa da celebración dun
pleno do Concello o dia 29, a
proxección de Contratei un asasino a soldo será o Luns 4 de
Outubro ás 20,30.
A proxección do filme Unanxo na miña mesa de Jane Campion. Nova Zelándia 1990 sera o
dia 6 de Outubro, ás 20,30 h., no
auditório do Concello de Vigo.
Os pases son en versión orixinal
subtitulada en castellano, e a entrada custa 300 pta.

The Lodger
Os dias 1 e 4 de Outubro, ás
. . .
.
20,15 h., na sala do Centro Thelodger(Om1m1godss/01ras).
Galego de Artes da Imaxe (CGAI)
La ca ptive du desert
pasan o filme The Lodger (O inimigo
Os dias 5 e 6 ás 20, 15 h., na sala do
das loiras). Grande Bretaña 1926. Un
CGAI (Durán Loriga 10, baixo. A Coruclásico do cinema dirixido por Alfred
ña). O ciclo de cine francés do CGAI
Hitchcock e producido por Wilfred
oferece a película La captive du desert
Arnold e Bertram Evans. Conta no
(A cautiva do deserto). Franza 1989. A
reparto con Ivor Novello, June, Marie
dirección, guión e fotografía débense a
Ault, Arthur Chesney e Malcolm KeRaymond Depardon. Intérpretes: Sanen. Entrada 150 pta.; 100 pta. con
drine Bonnaire, Dobi Kore, Dobi WaCamé Xove.
chinke, Atchi Wahi-li e Fadi Taha.+

axenda
Música
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Exposicións
A Etiopía Cristiá
O Museu Provincial de Lugo acolle a
monstra A Etiopía Cristiá, pertenccmte ao proxecto Património 200 1,
que oferece unha escolleita das fotografias realizadas neste impresionante
marco africano por Arnaid de Wildenberg, baixo a dirección de Francis Anfray .

António Yebra de Ares
Até o 9 de Outubro na Casa da Parra,
unh a parte dos últimos traballos do
pintor António Yebra de Ares.

Retratos da Académia
Até o 17 de Outubro, na sala de exposicións do C.C. Caixavigo. A monstra
R etratos da Académia, comprende
obra de Goya, Federico Madrazo,
Juan Antonio Morales, Julio Romero de Torres, Daniel Vázquez Díaz e
Zuloaga, pertencente aos fundos da
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

Sonnestand
Até o 17 de Ourubro no Pazo de Bendaña, patrocina o Consórcio de Santiago e organiza o Auditório de Galiza. Sonnestand (A posición do Sol) é
o traballo de Ursula Schulz-Dornburg que recolle 82 fotografias en
branco e preto sobre as oito ermidas
erixidas o sécu lo X nun camiño alternativo ao de Santiago que data da
época romana. A monstra amasa como a lu z entr a, dun xeito sim il ar,
nestas ermidas.

Xurxo Lobato expón a sua série Jalisia até o 8 de Outubro, na casa da Galiza en Madrid.
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

intrumentos do Pórtico da Glória, no
Museu do Povo Galega.

Nandi Fernández

Jalisia
Milladoiro
Apresenta o Iacobus Magnus, o l de
Outubro, á 22,30 h., no Auditório do
Centro Culrural Caixavigo.

W.C. Noise
Beer Mosh e Mol
Sábado 2 de Outubro, ás 12 da noite,
na sala Leston de Moaña. Actuan Beer
Mosh de Bilbo, Mol da Coruña e W.C.
Noise do Porto.

La Rosa
Pop-rock da man do grupo La Rosa, o
2 de Outubro, á 9 da noite, na Praza
Maior de Portomarin.

Xove Orquestra
d Galiza

Obra da fotógrafa asturiana Nandi Fernández na Casa da Cultura de Burela.

O fotografo Xurxo Lobato expón a
sua série Jalisia, até o 8 de Ourubro,
na Casa da Galiza en Madrid. Teléfono: (91) 369 34 66.

Xúlio Tizón Diz
O Concello de Cea artella a monstrahomenaxe ao mestre Xúlio Tizón Diz,
no próprio concello.

Paula Nieto
Até o 14 de Outubro no Café Ardora
(Afonso X O Sábio, 5. Vigo), pódense
ver as pinturas e gravados de Paula
Nieto.

Xesús Campos

cías, acollida no Centro Cultural do
Ferro l.

Até o 31 de Outubro, no Museo do
Pobo Galega, Xesús Campos: Unha
visión aguda e vertixinosa da Caliza .
Os amigos de Chichi Campos, dirixidos por Xosé Díaz, xuntaron debuxos, notas, lembranzas persoais e escrita inédita do autor e humorista. O
resultado é unha exposición definitiva
sobre Xesús Campos.

Os sons do Pórtico

Escultura e pintura

As reproducións a escala natural dos

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

Fabiana Hermida
Até o 15 de Outubro na sala de exposicións da Casa da Xuventude de Vigo.
Tintas e óleos da artista arxentina Fabiana Hermida.

Auséncias
Obra de figuras sobranceiras, xa finadas, da arte galega na monstra Ausén-

Díaz Pardo segundo o debuxante arxentino Sabat no ano 1975

Póde e e coitar a Xol'e Orque ·tra de
Caliza, odia 2 de Outubro, á 21,30
h., na a a da Cu ltu ra de Melide.

]

Trazos e
camiños

Crazy Ca uxa

Manuel
Cabaleiro

~ Carr ra
A programación de Vigocultura' 93,
oferece a actuación de José Carreras,
para o día 5 de Ou1ubro no Centro Cultural aixavigo.

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

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

Xove dia 7, á 10 da noite, na a la
Nova Olimpia de Vigo con entrada libr . Cra zy Ca/Juxa ac tu a coma grupo
invitado, xunto co trc seleccionado ,
na fina l do concurso de pop-rock Vigo
en vivo.

Arte galega
A Asociación Cultural Amigos da
República , organiza do l ao 24 de
Outubro na Casa das Artes de Vigo,
unha monstra da arte colectiva coa
participación dos artistas galegas

A Quenlla
Concerto do gru pofolk A Quenlla, preví to para o Venre 8, á 20,30 h., na
Casa da Cultura de Cervo.

Fol de Niu
A banda Fol de Niu , en concerto o
Venres 9, ás l O da noite, no C.S.C.
Daniel Castelao de Moaña.

De novo rock'n'roll
naturalmente
Sábado 9 de Outubro, ás 8 do serán,
na sala Nova Olimpia de Vigo; e o
dia l O de Outubro, ás 9 da noite, en
P laya C lub da Coruña. De vo lta pola
Galiza Sleepy LaBeef, desta vez coa
xira De novo rock' n' roll naturalmente, na compaña de Sony Fisher e Los
Solitarios. A banda base los Solitarios, abren os concertos aos que se
suman Sony Fisher e máis logo Sleepy laBeef O prezo da entrada vai
desde as l .200 pta. anticipada, ás
1.500 en taquilla. •

Laxeiro.

Festas
e romarias
Nesta semana celébranse as Festas do
Rosário en moitas vilas o Venres 1 de
Outubro; e o Mércores 5, o San Froilán patrón de Lugo. +

Actos
Feiras de Cans de Caza
Os días 3 e 17 de Outubro, a partir das
8 da mañá, celébranse nos xardins do
Parque Infantil de Arzua as Feiras de
Cans de Caza. Os cans ficarán expostos até as 2 da tarde, tempo no que un
xurado anónimo fai unha escolleita dos
vinte mellares exemplares. Para maior
información chamar, en horário de ofi cina, ao (981) 50 03 41.t

Publicacións
Eubalaena
A Coordenadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños (CEMMA), ven
de editar o número l da revista Eubalaena. Un homenaxe á balea basca (Eubalaena glaciaris), que foi visitante decote destes mares, agora extinguida das
costas galegas e de case todas as costas
atlánticas europeas. A publicación, de
25 páxinas, comprende o artigo de Alfredo López e A velino Barreiro, sobre a inxestión de materiais plásticos e
petróleo por cetáceos, e un inventário,
elaborado polo CEMMA, dos mamíferos e tartarugas mariñas varados ou
capturados no ano 1992 na Caliza. Os
que queiran receber Eubalaena deben
dirixirse enviando l Oselos novas de 28
pta. a: CEMMA. Rosalia de Castro
138, 3º A/E. 15706 Santiago. •

Isaac Diaz Pardo, Lodeiro, Francisco Mantecón, Antón Goyanes,
Laxeiro, Antón Patino, Menchu
Lamas, Carlos Barros, Fernando
Casas, Manuel Moldes, Correa Corredo ir a , Agustin Perez Bellas,
Mercedes Ruibal, Fernando Morales, Andrés Vila, Berta Cáccamo,
Dario Álvarez Basso e Amando;
amais doutros do resto do Estado.

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

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

Tapices de La Seu Vella
de Lleida
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 mellares conxuntos
ainda conservados de obradoiros flamencos.

Farolas en foto
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.

Electro grafías
Até o 1O de Outubro na Casa das Artes de Vigo. Organizan a Concelleria
de Cultura e a Universidade de
Vigo.t

Director:
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Seis mozos africanos esperan o asilo político
en Pontevedra
;

TRES EN RAIA

Pechados nun caixón de Africa a Europa
• ARANTXA ESTÉVEZ

'

O cargueiro "Herm Schepers"
chegou a Sagunto o dla 22 de
Agosto. Durante a sua rota
desde o Camerun, seis
polizóns foron descObertos.
Tiveron que traballar durante
o día e durmir nos
portaequipaxes pola noite.
Eran ilegais e o Governo
español non quixo
concederlles o asilo; non
puderon baixar do barco en
Valéncia e tiveron que seguir
nos caixóns por algun tempo
máis.

J

De quinces
e de centos
• CARLOS MELLA
ANXO IGLESIAS

acques Mbo, Alexis Foyi, Daniel Ndjock, Pablo Adocha, Ismael Juma e
Clement Mofunanya son os seis polizóns. Tres son do Zaire, un é de
Tanzánia, un do Camerun e outro de Nixéria. Coñecéronse no barco que saiu do
Camerun, o "Herm Schepers'', o dia 3 de
Agosto. Cando embarcaron, non sabian
onde ian. En realidade, dáballes igual o
país onde os trouxese o cargueiro , sempre que se tratase de Europa.

Agora están no local da Cruz Verniella en
Pontevedra, levan ali vinte días. Jacques
atopouse mal e pensaron que seria unha
doenza estomacal sen importáncia. Ao final, diagnosticáronlle apendicite e terá
que quedar no hospital.
Mentres, os seus compañeiros de aventura quedaron no local talando cunhas
rapazas de Pontevedra que tentaban de
explicarlles as causas novas coas que
se ian atapar na Galiza. Fálanlle de música, a eles góstalle Michael Jackson, e
tamén das discotecas. Regaláronlle libros para aprender a talar español e
ensínanlle novas costumes. "Aqui, cando se coñece a alguén dáselle a man
ou dous bicos", di unha das mozas. "En
África, vinte", contesta Daniel.
Están un pouco fartos da prensa. Desde
que foron descobertos en Sagunto ao
asomar a man pala regandixa do portaequipaxes, tanto os xornais como a televisión interesáronse por eles. "Non paramos de falar cos xornalistas desde que
chegamos. Ademais escreben mal o naso nome", di Daniel cun sorriso. Só quer
escoitar música, asi que empeza a soar a
rádio ponse a bailar.

pa". Non todos os dias comeron xa que
deica Valencia non foron descobertos.

Máis de un mes de travesia
Todos talan francés, só Clement domina
o inglés. El ten vintetrés anos e foi quen
relatou a aventura desde o Camerun á
Galiza. "Non sabíamos onde estabamos.
O capitán pechounos e non nos deixaba
sair. Cando chegamos a Valéncia, a policía non nos deixou baixar, a verdade é
que non sei por que". Non puderon pedir
asilo. Cando se deron conta de que podian ser repatriados, dous deles tiráronse ao mar ainda que non sabían nadar.
Un era Juma, ao que non lle gosta talar,
pero dixo que preferia morrer a -que o
devolvesen ao seu país. Ali permitiron
que unha equipa médica subise a facerlles un recoñecimento.

Pedimento de asilo
Cando cantan as razóns palas que fuxiron do seu país son moi contundentes.
Todo se resume na situación política que
atrave~an. "O panorama político é lam,entábel. E un problema xeral de toda a Africa, eu estiven en vários países e é igual
á hora das eleicións. Rexeitamos aos nasos presidentes, no meu país eu estou
buscado".
Non coñecian nada da Galiza. Tiñan algunhas referéncias pola prensa e a TV.
Apesar do descoñecimento total sobre
o destino , o seu desexo é quedarse
aquí ou noutro lugar da Europa . "Nós
tratamos de explicarlle as condicións de
ser refuxiado e deixar claro co que se
van atapar, pero eles só queren mirar
cara adiante , non queren lembrar nada
do de atrás ", comenta unha rapaza que
se encarrega deles. Nen sequer lles
gosta moito lembrar a viaxe porque a
xente que vive unha experiéncia deste
tipo chega nunhas condicións físicas
moi deficientes. "Segundo as estatísticas e as experiéncias anteriores, non se
concede o asilo, ca cal terian que voltar
á casa".

Despois de Valéncia, onde estiveron cinco días, veu Xibraltar e lago Rotterdam.
Até que chegaron a Holanda, non se sabia se estaban vivos ou mortos. "Ali houbo contactos coas Nacións Unidas pero
tamén tivemos problemas coa policia".
Seguiron facendo a rota comercial do
cargueiro e chegaron a Leixóes, en
Oporto. Por fin, puderon baixar e as autoridades españolas, debido ás presións, tiveron que facerse cargo deles. O 2 de
Setembro, ás duas da mañá, foron recollidos e traídos a Pontevedra pola Cruz
Vermella, que se fixo cargo deles e tramitou o pedimento de asilo.

Xa son as nove, queren ir cear e durmir.
Juma, que estaba moi calado nun curruncho , di que aqui está ben, que está contento co trato. Clement quer marchar xa
para o hostal. "Cando chega a noite, a
partir das sete da tarde, sinto moito o
frio". Para el, é unha das maiores diferencias entre África e Europa.•

Segundo Clement, o único que puderon
facer durante todos os dias no barco foi
comer e durmir. Cando selles pergunta de
que xeito comian no portaequipaxes, tanto
Clement como Daniel explícanse acenando. "Tiñamos unha culler e un pedazo pequeno de plástico onde nos botaban a so-
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stase a armar unha algarabia
de moito aquel pola piroladiña
esa do quince por cen do IRPF.
E toda a cofradía autonómica a dicer,
en público ou privado segundo necesite os seus votos, que Don Pujo! é un
aproveitado, un fenício e un disolvente. Teño para min que a explicación é
moito máis sinxela: Don Pujol é un tipo listo. Que se pada de listo? Home,
mirando os persoeiros autonómicos
cos que a providéncia nos obsequiou,
pasarase de listo é ben doado e non é
cousa de tanto mérito.

E

O certo é que penso que non deben
ceder o quince, senón o cen por cen.
O cen por cen de todos os impostas
agás o IRPF, que é o imposto solidá,rio, cúmio de todo sistema tributário. E
a resultante fiscal de todo o proceso
económico xeral e pode traballarse
nun sítio e tributar en outro. A enerxia
galega , os emigrantes galegos , as
matérias primas galegas poden tributar e tributan en Cataluña. A actividade económica é do país en conxunto
e a fiscalidade ten un território concreto e no caso do IRPF non convén confundir os termos.
Que din na feira as nosas autoridades? Coma sempre que os sacas de
festas e inauguracións non din nada.
Están estudando. Están a velas vir.
Non se mallan. Ca cal que os galegas
irnos sair pingando: e Don Pujol enxoito. Coma sempre. •

VOLVER AO REGO
a non son os tempos de explicar o mundo cunha doutrina
que collia nas marxes dunha
servilleta. Nun planeta revolto agraman
as guerras como as víboras ao mover
un penedo, pero tamén agraman as
paces como a de Arafat e Rabin, a de
Mandela e De Klerk ou a do Salvador.
Paces que representan unha concesión para os dous bandos e sobretodo
que aforran vidas. Os países industriais
desmantelan o estado de benestar, a
seguridade social e a empresa pública,
pero, ao tempo, Clinton decide estender os servizos médicos a todos os
norte-americanos, presionando sobre
os poderes fácticos da medicina privada e da indústria farmacéutica.

X

O problema é que as ideas simples
eran máis facilmente dixeríbeis polos
ineptos. Agora hai que estudar. +

