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SERGAS: 7 mil millóns
de déficit e 5 mil gastados
leltsin culmina
un golpe á
chilena e proibe
a opos1c1on
•• #

A aposta da oposición por recira r as cenas de Outubro de
1917 non só foi arriscada, senón tamén equivocada. lncomprensibelmente, cando tiñan a
vitória política nas suas máns
decidiron xogalo todo a unha difícil carta. Incapaces de controlar aos seus seguidores, se cadra desbordados polos elementos máis radicais, ou inxenuamente confiados en apoios que
nunca chegaron (Rutskoi reiterou en várias ocasións que tiña
o apaoio do Exército) O$ líderes
da oposición non foron quen de
traducir as simpatias e o apoio
dos territórios para impor a volta
á legalidade, derrotando en toda
regra ao Presidente golpista.

en ·propa.g anda
O Servicio Galega de Saude deserta da medicina preventiva, non fai hospitais,
non recorta as listas de espera e non convoca postas de traballo pero o seu
departamento de publicidade ferve: en tres anos gastou máis de cinco mil millóns
de pesetas en anúncios que dinque melloramos en saude.
ANXO IGLESIAS

(pax.14e 15)

Gandeiros do
PP enfréntanse
a Orza eXoán
Fernández
A solución de compromiso de
criación dun suposto Grupo Lácteo acadada pola dirección dd
PP (afin á actual FENIL) e a sua
base, en grande parte composta
por labregos, co obxectivo de
afrontar os comícios autonómicos cunha fórmula que deixase
satisfeitos tanto aos seus votantes como aos que dirixen e fináncian ao PP, rematou por estoupar en plena campaña eleitoral.
(pax. 7)

Edidón de
Henrique Monteagudé e
Dolores Vilavedra
Aprimeira edición crítica dun
texto fundacional da literatura
galega moderna.

galaxia

Só o BNG, e o PP nas vilas pequenas, son capaces de encher
o aforo nos mitins. O PSOE vive
unha desanxelada campaña,
apontalada polo preséncia do
seu candidato no debate. UG-

EU, preocupados polo 5%, cantan cunha propaganda máis modesta. A frialdade coa que se
apresentan os comícios parece,
sen embargo, unicamente ambiental. A maior parte do eleito-

rado ten xa decidido o seu voto,
ainda que os inquéritos oferecen un alto número de persoas
que ocultan a sua simpatia ao
PP e ao PSOE.
(pax. 8 a 13)

A débeda acumulada desde
a transferéncia do lnsalud é
de 7 mil millóns de pesetas

As listas
de espera das
especialidades
estan en
150 dias
~

G. LUCA DE TENA-X.CARLOS SILVA

A asisténcia sanitária pública non mellara
en _instalacións e servizos ainda que desde
a transferéncia acumulase unha débeda de
máis de sete mil millóns. A prometida
desaparición das listas de espera ~
converteuse en realidade nunha ampliación g
da demora ás especialidades. ~
Romay prometera recortar as listas de ciruxia, pero a espera estendeuse aos especialistas.

Desfaise a rede de Atención
Primária, base da medicina
preventiva, e aumentan as listas de espera até dous anos. A
dirección do Servício Galego
de Saude anúncia como realización tres novos hospitais que
non existen. O programa estrela de intervención oftalmolóxica
con láser é de pago. Tres anos
despois da trasferéncia da sanidade, o anunciado aproveitamen to máximo de recursos
económicos significa que máis
dun tércio dos 171.000 millóns
do Sergas van xa ao seitor privado mentres baixa a calidade
do servizo e non hai investimentos.

facer cola para o quirófano senón tamén para as especialidades que antes estaban case
ao dia.
Atraido pola propaganda institucional, calquera asegurado
que solicite intervención no flamante Instituto Oftalmolóxico
público, institución emblemática
da nova sanidade da Xunta, es-

Un galego con alérxia pode esperar até 1995 para consultar
un especialista na medicina
pública. Para outras especialidades a lista de espera está en
150 dias. Cando Romay Beccaria se fixo cargo da sanidade
pública prometera recortar a
espera para as intervencións
cirúrxicas. Ao cabo de tres
anos de governo, os asegurados non só están obrigados a

Máis de un tércio
dos 171.000
millóns do Sergas
van xa ao sector
privado
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Un galega con alérxia pode esperar
até 1995 para consultar un especialista
na medicina pública
tablecida como fundación en
Compostela, terá que abonar
unha tarifa de 150.000 pesetas.

A Conselleria de Sanidade foi a
primeira institución en todo o
Estado que se apresurou a es-

tabelecer límites ás prestacións. Desde o Governo Central propuxeran retirar do catálogo unha presada de especialidades e intervencións , pero á
vista das protestas retrasaron a
medida. A Consellaria de Sani dade quixo ser máis centralista
ca o ministério de Sanidade e
correu a recortar o catálogo.
(Pasa á páxina seguinte)

co de cabeceira en cada concello e recusa a atención primária de saude porque considera que a medicina en equipa
é unha dexeneración social-demócrata".
Entre os profisionais da sanidade exténdese a impresión de
que non mellara a calidade da
medicina pública nen aumentan as instalacións e servizos .
Pero se as condicións da asist én c i a sanitária pública non
son mellares, como é que non
abrollan as protestas nun meio
tradicionalmente tan sensíbel?
"O movemento sindical da sanidade foi pacificado coa colaboración activa de Comisións
Obreiras e UGT -sinala Xan
Cons-. Foron eles os que asinaron o decreto de Ordenación
da Atención Primária, que recusou a CIG. Os millóns gastados en propaganda da sanidade pública axudan a tapar as
deficiéncias".
Mentres a atención primária
esmorece, e con ela todo o
proxecto de medicina preventiva, a consellaria de Sanidade

Cada intervención
no 1nstituto
Oftalmolóxico,
institución
emblemática da
nova sanidade da
Xunta, cusata
150. 000 pesetas.

desprega a máis importante
campaña de propaganda de
que se ten memória na sanidade galega. Un cálculo conservador cifra en cinco mil millóns
o que a Xunta leva gastado en
tres anos por mellorar a opinión pública sobre a sua política sanitária. Entre traballado-

res da sanidade é irania comun
referirse ao siléncio dos meios
de comunicación sobre os problemas da medicina pública.
Para moitos diários e emisoras, a consellaria de Sanidade
é o primeiro cliente publicitário.
Con todo, as campañas de propaganda non se limitan á letra
impresa. A Saude da TVG, dirixido por Torre Iglesias, recibia
da Conselleria un millón por
programa. A dirección da TVG
compraba despois cada programa por outro millón.
Parte desta campaña é a inclusión dos hospitais da Barbanza
(Boira), O Salnés (Vilagarcia), e
Costa da Marte (Cee), entre as
realizacións da terceira lexislatura autonómica. Na realidade
é un compromiso incumprido
de Sanidade que dias antes da
convocatória de eleicións enviou a cada concello un fax para anunciar que os proxectos
dos tres hospitais estaban
aprobados.
A Conselleria considera modélico o contrato de servizos con(Pasa á páxina seguinte)

O Sergas non construiu nengun hospital, pero a publicidade institucional tala de cinco novas centros.

GRAN AVANCE EN SANIDADE

Cinco novos hospitais
e 161 centros de saúde contribúen

a lograr unha mellar calidade
de asistencia sanitaria.

1.1 transferenáa do lnsalud
• a Galicia permititl mellora. Ja xestión da sanidade
galega, cun importante crecemento do gasto sardtario, que
aamentou máis do 54 por
cento, 12 puntos máis que no
territorio do lnsalad..

ll

probouse un novo modelo de atención primaria que achega a asistencia 6s
pacientes, permite a Ubre elección de médico e mellora a
calidade da atención por medio
da formacioo permanente do
persoal sanitario. Tamén mellorou a asistencia especializada e
as listas de espera ciJ'Úrxica re--

ducíronse eJl máis de 8.000 pacientes, reducción que oeste ano
acadará ulÍ 40 por cento máis.

(Ven da páxina anterior)

Un modelo vello
De crer a propaganda institucional , a Xunta abreu 160 centros de saude en pouco tempo
pero a realidade é que só inaug urou seis, procedentes de
proxectos anteriores. "Non fixero n máis que desmontar as

equipas de atención primaria
para sustituilas polo modelo
mixto de médico de cabeceira",
comenta o secretário xeral do
Sindicato Galega da SaudeC/G Xan Cons. O responsábel
de Sanidade do PSOE durante
a lexislatura recén rematada ,
Pedro Mariño, entende que "o
P P promove un modelo de ve1lo de sanidade como é o médi-

l

ara lograr estas melloras,

~omezouse a construcción e posta en ioncionamenfD
de 5 novos hospitais, 6s que se
suman 161 novas ceotros d~
saúde, que chegarán ós l 84 a
finaís deste ano e que supoñen
tm incremento do 90 por cenlo
sobre a rede ~xistente. Ademaís,
integráronse na rede do Servicio Galega de Saúde (SERGAS)
os hospitais das deputacións da
Coruña, Lugo e Ourensé e o
municipal de Vrgo. lsto permitiu
achega-la sanldade a t6<1ol<>l'
reamcho< de Galicia.

(i]s transplantes renaís i:n•crementáronse nun 8Z
por cento e comezaron os p1ogramas d~ transplantes cardíacos,
cun incremento do 40 por cento
nun ano, e de medc!la ós=.

Eunto ás actuacións asis.tendais, desenvolveuse
unha decidida P.olítica preventiva, que leva a Galicia a poñerse á cabe;ra de España canto
á vadnación contra a gripe ou a
hepa1i1e B. Outros programas
actúan sobre a tuberculose, as
doenus cardiovasculares e
cerebrovasculares, os canaos
producidos polo consumo do
tabaco, as drogodependencias,
a SIDA e outras. Somos, a.s í
mesmo, a pñmeira comuniclade
pluriprovincial que pon en
marcha un plan de detección
precoz do cancro de mama, o
que sitúa a Galicla na vangarda
de España na loita contra esta
eof'ermiclade.

A publicidade val máis que a saúde
Romay Beccaria marca distáncias cos seus
compañeiros de governo na repetida
apelación que fai á democrácia. En máis
dun discurso ten proclamado que nun
sistema de sufráxio só pode pensar en
permanecer o político capaz de dar
resposta ás necesidades reais do
eleitorado.
Con esta máxima elemental, o conselleiro
de Sanidade cava·un rego entre o seu
estilo político e a vellouca roda caciquil na
que se dan a man as obras, as comichuras
e os votos. Os conselleiros máis afeitas a
pasear trunfalmente na excavadora non fan
moitos esforzos en disimularlle o desprezo.

médico durou o que os cúmulos dourados
dun solpor. Cada vez son máis os
facultativos que ignoran o sistema de
incompatibilidades á que están abrigados.
Os asegurados poden ver un rosto de
mañá dentro dunha consulta pública e a
mesma cara de tarde no consultório dun
hospital privado contratado co servício
autonómico de saude.

Pero que hai de certo nesa proposta de
satisfacer os requerimentos profundos do
eleitorado que fai Romay Beccaria? O país
debece pala equidade ante a asisténcia
pero ten uns servizos sanitários que non
teñen calidade de organización, eficiéncia
funcional nen cantidade. Romay prometera
.as tres causas cando xurou como
conselleiro.

O resultado desta complacéncia con
determinados traballadores do servizo
público é que as listas de espera medran.
A dispersión das unidades de asentamento
coloca á maioria dos galegas a moita máis
distáncia dun hospital ca a totalidade dos
cidadáns que residen nas grandes cidades
do Estado. Agora esta distáncia aumenta
en 150 dias de espera para dar chegado á
consulta dun especialista. As alérxias, de
tan alta frecuéncia entre os asegurados
galegas, está a máis de trescentos dias de
consulta. Romay comprometérase a
recortar as listas de intervención cirúrxica
pero o que fixo foi extender a espera á
consulta ordinária.

Tres anos despois a organización da
sanidade pública é un pandemonium.
A prometida rendabilidade de servizos e a
esixéncia anunciada de cumprimento de
horários por parte dos axentes do sistema

Un cadro como o que aqui se debuxa
poderia ter a compensación de
investimentos de alcance na sanidade de
xeito que un prazo relativamente curto
abondase para disolver o elevado perfil dos

problemas de hoxendia. Non é así. En tres
anos de governo Romay deixa a sanidade
pública endebedada en máis de sete mil
millóns de pesetas pero non hai hospitais
novas nen centros de saude, agás os que
se quer anotar procedentes de inércias de
governo precedentes. Baixo a dirección de
Romay, a sanidade autonómica desanda a
toda presa os traballosos pasiños andados
cara unha medicina preventiva.
Se a sanidade non mellara en cantidade e
calidade, onde van eses cartas medrados
que o Governo autonómico deita no peto
(orzamentário, obviamente) de Romay?
A resposta non ten dúbida: na publicidade.
O conselleiro de Sanidade retorce o dita
popular de que máis val a saude ca o
diñeiro porque para a sua concepción de
governo o que ten máis prezo ca a saude é
o silénzo de moitos diários e emisoras e a
ficción de que a opinión pública pode
abeirarse ao seu partido por efecto da
publicidade.
Evidentemente un remédio da apendicite
pode ser a anestésia parcial pero o que ven
despois é moito máis crudo. Romay non se
diferéncia dos conselleiros de
excavadora. +
A NOSA TERRA

• Centro de Recepción
e control de Alarmas
• Sistemas de
Seguridade Anti-roubo
e Anti-incendios
•Circuito pechado TV
•Extintores
•Portas Blindadas e
Acourazadas
• Caixas Fortes
• Bunkerizacións
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O Hospital de Verin,
fundación privada de xestión ·pública
O Hospital Comarcal
de Verin será edificado
con cargo~ do
orzamento autonómico
pero a contratación dos
postas de traballo que
requ,ira para a sua
posta en marcha será
privada. Con todo será
xestionado pala
Fundación Hospital de
Verin, constituida pala
mesma Consellaria de
Sanidade.
O Delegado Provincial do SERGAS, José Troncoso, viaxou a
Verín para dar a coñecer o
Plan de Apertura do Hospital
Comarcal de Verín. Acompañado do Xerente provisional deste futuro Centro sanitário. Juan
José Restard Perelló, declarou
que apostaba polo sistema tan
criticado de Fundación por ser
progresista e por considerar
que serve a unha mellar atención sanitária para a comarca
de Monterrei. Bestard, pola súa
banda, explicou que o plan de
apertura está sumamente estudado por técnicos sanitarios e
co sistema fundación a sua
xestión e máis axil ca se fose
atraves da sanidade pública.
Oeste xeito, pódese dicer que
na segunda quincena de Novembro o hospital será inaugurada cos servicios de Hospitalización de Medicina Interna e
as consultas externas de Medicina interna, Pediatría, Derma-

toloxia, Otarrino-laringoloxia,
oftamoloxia e Uroloxia.
Juan José Bestard asegurou
que era moito mais complexo
equipar os Quiro.fanos ainda
que poden asegurar que o servicio de Ciruxia e Urxencias
poderian estar en funcionamento dende o 15 de decembro o 1S de xaneiro do 94, o
máis tarde. ·Asemade, outro
dos servicios ·que estivo nas
reinvindicacións da Coordenadora que nun principio dérase
por non incluido no proxecto, o
de Partos; o compromiso é de
poñelo en funcionarnento no
mesmo prazo do 15 de Decembro ao 15 de Xaneiro de 1994.

certado coa Policlínica Vigo
S.A. (Povisa) asinado o 24 de
Marzo pasado. Como paso prévio a este acordo que entrega a
metade da asisténcia de Vigo á
clínica privada, Romay Beccaria contratou con Consultora de

.da, sen cantar
con oposicións. Tampouco considera a posíbel
conHat9.ción
de trf.balladores de SERGAS que quixesen trasladarse á comarca
de
Monterrei.

Nunha visita prévia, o delegado
do SERGAS, José Troncoso
anunciou que o Hospital sería
inaugurado en plena campaña
eleitoral, pero esta data trasladase a despois das eleccións ao
Parlamento Galega. Hai moitas
máis irregularidades denunciadas dende a Coordenadora pola
saúde da comarca de Monterrei
e dos demáis grupos políticos.

Un mes antes
de sairen as
prazas
en
oferta pública
nos xornais ,
nas dependéncias do
centro sanitário habia unha lista con
mais de 800
persoas que
solicitaran un ANXO IGLESIAS
pasto de traballo. Tanto os grupos políticos
da Comarca coma a Coordenadora pala Saúde de Monterrei
esixiron a anulación destas solicitudes e que esas persoas
voltaran se querian a se inscriber dentro do prazo sinalado
pala Fundación.

Neste senso a Cordenadora,
nunha táboa reinvindicativa remitida a José Troncoso, solicitan que o Hospital comarcal de
Verín estea sometido ao control
público, coa participación das
Organizacións sindicais representativas na selección dos
postas de traballo e na elabora- .
ción do sistema de acceso. A
Contratación laboral foi moi debatida na comarca por rexerse
por normas da empresa priva-

O Delegado Provincial do SERGAS e o xerente provisional,
manifestaron que non se rexitaria solicitude nengunha ainda
que fora antes do prazo pero
que todos terían que pasar o
mesmo exame, para cumprir
unha selección imparcial obxetiva e transparente. Outubro
seria o mes escollido para seleccionar as máis de 2.000 persoas inscritas, a pesar de ser
tan só uns 60 postas de traba-

Finalmente, Traumatoloxia non
deberá se inaugurar máis tarde
do 20 de Xaneiro do 94.

(Ven da páxina anterior)

llo os que vai ter nun principio
este Hospital Comarcal de Verín. Todas as forzas políticas
consideran que esta convocatória está marcada polo oportunismo eleitoralista . Hai que
lembrar que o pasado 19 de
setembro a comarca de Monterrei manifestouse palas rúas de
Verín esixindo un hospital digno, público e con todos os servicios que nun principio foran
mencionados polo Sergas. A
esta movilización acudiron
máis de 2.000 persoas organizada pola Coordenadora de
saúde de Monterrei e co apoio
de sindicatos partidos políticos
e do mesmo Concello verinense quen emitiu un bando no
que chamaba á poboación a
participar na manifestación.•

A compracéncia
da Consellaria con axentes clave
do sistema médico, produciu
unha aparente mellara
da organización.
De feíto, baixou a calidade e
a cantidade da sisténcia.

1
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Dos hospitais
do Barbanza,
O Salnés e
a Costa da Morte,
proxectados
na terceira
lexislatura
autonómica,
rexístanse
como éxitos
de agora.

Hospitales (CODEH) un estudo
de necesidades da área metropolitana. Povisa, que forma
parte da propriedade de CODEH, ocupaba un papel relevante no diagnóstico sanitário
da área polo que a Consellaria
pagou máis de dez millóns de
pesetas. Por fin, a Consellaria
de Sanidade encomendou a
Planificación y Desarrollo
(PYO) a redacción do concerto
con Povisa. PYD, que ten conselleiros comúns con Povisa limitouse a copiar os dados do
informe de CODEH para o seu
traballo . A factura inicial de Povisa era de 3.959 millóns que
no concerto ficou en 3.770.
Este conceito de privatización
exténdese ás contratacións . A
comarca de Monterrei protesta
porque o prometido hospital comarcal sexa finalmente governado por unha fundación que de
feito controla a conselleria de
Sanidade. Os postas de traballo
que val xerar o hospital, establecidos a partir do orzamento da
Autonomía, escaparán deste
xeito ao sistema de concurso
público.•

QS DESEQUILÍBRIOS DESPOIS DE MAASTRICHT

Os froitos da educación
MANuELCAO

As novas teorías do crecimento consideran que a longo prazo o
factor fundamental para que un país poda converxer cara un rico é o capital humano. Tal factor é endóxeno pero ten un período de maduración longo, de tal xeito que hai que esperar bastantes anos para obter bons resultados. Esta actividade competitiva en educación e investigación pode desenrolarse de forma
diversa nos distintos países, e só aqueles que acaden un alto
nível educativo poderán converxer sendo, polo tanto, na prática,
un factor de diverxéncia, pois nada permite supor que o aproveitamente real dos recursos adicados vaia dar os mesmos froitos.
(/)
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C. Lacour afirmou que as rexións do Arco Atlántico teñen menos que ver entre si do que se pretende.

A periféria poderia incrementar o seu retraso

Economistas de toda Europa critican
en Santiago o centralismo da CE
• G. LUCA DE TENA

O Tratado de Maastricht
reto rzará as
desigualdades espaciais
na CE con danos para
economias como a galega
que xa está a perder
cuotas de mercado
exterior e interior e
aumenta os seus níveis de
paro. Economistas de toda
Europa que participaron
no congreso A peritéria
europea ante o novo
século organizado polo
Instituto Universitário de
Estudos e
desenvolvemento da
Galiza ( ldega) en
Compostela, coincidiron
nesta valoración.
O Congreso fixo unha adverténcia no seu documento final sobre
o reforzamento previsíbel dos
desequilíbrios da Europa a partir
da unión monetária e financeira.
A posta en marcha do proceso
de integración significa unha hom oxe ne i zaci ó n crecente dos
mercados, das tecnoloxias e dos
produtos que vai reducir a singulariedade institucional; pero non
se uniformizarán as condicións
de desenvolvemento, ainda que
si o fagan os mecanismos reguladores. Ao desapareceren os
factores de diferenciación, as forzas espontáneas poden actuar

con maior liberdade e a maior
escala e levar unha maior concentración das capacidades produtivas nun número reducido de
rexións dentro da Europa.
A homoxeneización das regras
fará medrar as economias de
escala, a xuízo dalguns economistas, pero esa léxica, característica das políticas globais, vai
desestruturar o sistema produtivo das Rexións periféricas. Os
economistas coidan que a dinámica europea está marcada por
unha léxica de auto-reforzamento das posicións adquiridas que
a fan irreversíbel.
Miren Etxezarreta, profesora da
Universidade Autónoma de Barcelona, dixo na mesa redonda
sobre globalización e rexionalización que nun prazo breve,
menos de dez redes de empres as industriais e financeiras
controlarán máis do oitenta por
cento da produción mundial. Os
axentes económicos son a cada
menos. Seiscentas empresas
trasnacionais governan xa un
carto da producción mundial e
entre o 80 e o 90 por cento da
industrial. A tendéncia á concentración medra. As reservas
de todos os bancos centrais do
mundo sumadas non chegan ao
movemento do capital financeiro
durante dous días.

Dumping social en México
Sobre a internacionalización da
producción, Alain Lipietz referiu-

se á xaponesización do Norde
de México pola oferta á baixa de
traballo das empresas norteamericanas. O ecoloxista francés
entende que a exportación de
empregos xera unha dinámica
diferencial que obriga finalmente
aos Estados· Unidos a asinar
protocolos con México contra o
dumping social, o perigo inerente para o meio ambiente na
fronteira.
No apartado da Periféria Atlántica, C. Lacour, do Instituto de
Economía Rexional do Sudoeste, chamou a atención sobre a
competéncia entre portes e cidades do Arco Atlántico e negou
que existise complementariedade e citou os casos das áreas
de Burdeos , Bilbao ou La Rochelle que constituen eixos comerciais e económicos con cidades do interior e non da costa. Xosé Maria Mella, comisário
do Plan Estratéxico de Vigo, falou da perda de mercados exteriores e interiores da área de Vigo durante o periodo 19851991 . No colóquio, Lacour criticou a falla de referéncias direitas ao transporte marítimo na
fachada atlántica e lembrou que
na beiramar Oeste da Franza o
tránsito mercante cambiara nos
anos 60 para a Canal da Manga. Nos plans europeus de infraestrutura non se fala de portas a pesar da eficiéncia e funcional idade deste sistema de
transporte e do feíto de nengunha cidade europea distar máis
de 500 quilómetros dun porto.+

Aparte os aspectos cuantitativos , convén sinalar agora que o
deseño concreto e a correcta asignación de recursos é fundamental para que todos os investimentos realizados non se perdan, e, en vez de capital humano acabe xerando colectivos e
grupos sociais de pseudocientíficos e intelectuais destacados
pola sua incompeténcia e especialización no destrago de recursos públicos. Porque non só é importante ter recursos senón utilizalos sabiamente. Coñecido é o caso de países que investiron
importantes cantidades en educación para atoparse ao final con
que o desfase tecnolóxico viuse acrescentado respeito de países que investiron menos pero con máis tino. Unha recente análise compartaiva a nível mundial concluía cuns resultados moi
chamativos: o nível médio dun aluno xaponés de 8 anos era similar ao dun francés de 11 e ao dun inglés de 15 anos, Por algunha razón , os investimentos educativos en Xapón e Franza
dan lugar a rendimentos superiores e iso non é só palas cantidades adicadas.
En realidade, diversos factores influen nestes resultados: os valores dominantes centrados na valorización das aptitudes do indivíduo, a existéncia dunha sociedade relativamente tecnificada
e con empresas próprias competitivas a escala internacional, a
existéncia dunha elite política, intelectual e culturalmente avanzada ·que priviléxia os factores de progreso, sendo capaz de
adaptarse e facer frente con rapidez e enerxia aos contínuos retos xurdidos do frenético ritmo de cámbios en todos os eidos
científico-técnicos e, finalmente, a democratización da educación no sentido de dotar dunha certa igualdade de oportunidades de base para todos os grupos sociais que permita obter níveis de calidade média importantes e facilitar que os alunas mellares e máis talentosos podan criar e inovar no próprio país sen
trabas políticas ou económicas internas.
No caso de Galiza as dificuldades para obter unha educación de
calidade son enormes, pois case nengunha das condicións citadas se dan nun Estado como o español que, incomprensibelmente, segue a ser centralista, preautonómico e antieuropeu no
referente á política educativa. Os valores dominantes minusvaloran a actividade educativa concebida como parte da política social, na que a escala é un parking de parados, o tecido empresarial é case descoñecido e a economía real española está en
horas baixas, a elite política e cultural española sempre foi partidária do "que inventen ellos" e a democratización educativa está
en regresión.+
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Periféricos contra académicos
A teoria económica e as cifras
da desigualdade rifaron por ser
protagonistas do Congreso. O
ponente portugués R. Roque
criticou o escaso protagonismo
dos periféricos do Sul fronte o
academicismo das universidades do Norde. Miren Etxezarreta ironizou sobre as dotes
ruins de predicción que nos últimos anos amosara a ciéncia
económica: Juan Torres, catedrático de Economía Política
en Málaga lembrou que o 60

por cento das rexións económicas europeas, cunha povoación do 52 por cento da CE tiñan en 1990 un produto interior bruto inferior (PIB) á meia
da CE. Desa proporción, once
rexións non chegaban á metade da meia e 35 non superaban o 75 por cento.
A comezos dos 90 na CE habia entre 44 e 48 millóns de cidadáns pobres, 16 millóns de
analfabetos e 6 millóns de pa-

rados de longa duración, 11
millóns sen teito e 1O millóns e
situación de pobreza extrema.
O PIB da rexión máis rica,
Groningen, era 4,59 veces
maior que a máis pobre. En
1970 o número de pobres no
Mercado Común era de trinta
millóns; no ano 85 eran máis
de cincuenta millóns os cidadans que non superaban o limiar da pobreza tal e como se
define nas estadísticas da Comisión Europea.+
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----------------'O
nível médio dun aluno xaponés
de oito anos é similar ao dun
francés de once'

DIAS
XOSÉ LOIS

• Os sindicatos non
queren as
mobilizacións
que pede IU
Izquierda Unida pretende
lograr un xiro á esquerda
na política económica e
social do Governo central,
para isa o seu líder Julio
Anguita propuxo iniciar
unhas mobilizacións que
precisarían do apoio das
forzas sindicais.

\
\

• Din que o etarra
morto estaba
detido desde
Agosto

f

Pero tan pronto como
Anguita anunciou a sua
proposta, desde os
sindicatos, e especialmente
desde Comisións Obreiras,
escoitaronse posicións
contrárias a esas
mobilizacións. Tamen se
pronunciaron en contra os
sectores de Nueva
Izquierda e Iniciativa per
Catalunya. +

A organización armada ETA, á
que pertencia Xabier Kalparsoro,
morto en comisaria de policia en
circunstáncias sen aclarar
recentemente, asegura que este
último fóra detido pola policía en
Agosto e que durante case un
mes "estivo secuestrado e foi
obxecto de torturas". Segundo
un comunicado de prensa o
activista falecido tora detido o 30
de Agosto en Laudio, pero non
foi posto a disposición xudicial á
espera de obter del información
sobre a organización á que
pertencia, facendo incluso
paseos con el polo monte.+

• Alemaña celebra
o terceiro
cabodano da
unidade europea
As autoridades alemanas,
contra o sentir do seu povo,
pasaron a ser as máis
europeistas de todas as do
continente, ao celebrar, o
pasado Domingo 3 de Outubro,
o terceiro aniuversário da
sinatura da acta de unificación
da Europa. O acto foi orgaizado
polo governo social-demócrata
do Sarre, e contou co apoio
unánime de todas as forzas
políticas e coa presenza de
Jacques Delors, presidente da
Comisión Europea, mentres se
manifestaban diversos grupos.+

•Os peronistas
gañan as
eleicións pero
Menem xógase
a presidéncia
O Partido Xusticialista do
presidente Carlos Saul Menem
conseguiu unha avultada vitória
nas eleicións lexislativas
parciais do pasado Domingo, ao
acadar 127 escanos na
renovación da metade da
Cámara de Deputados.
A victória non chega para
Menem conseguir apoios
dabondo como para reformar a
constitución para poder
apresentarse á reeleición.
Daquela, o Presidente pretende
a convocatória dun referendo
popular, non vinculante, para

•Non haberá
pacto social
O pacto social, apresentado
como condición
indispensábel para a saída
da crise, non vai levarse a
cabo debido á disparidade
de posicións que manteñen
as partes que estaban a
negocialo: patronal, CCOO,
UGT e governo.

someter a consideración popular
a posibilidade mencionada.+

•Nova folga dos
traballadores de
Massó en
demanda dos
atrasos
O pasado Luns dia 4 os
traballadores da conserveira de
Cangas, Massó, iniciaron unha
folga de 15 dias de duración para
demandar da direción da
empresa o pagamento de atrasos
por un importe total de 70 millóns

de pesetas polas nóminas dos
tres últimos meses e a paga
extraordinária de Agosto.
Hai unha obrigatoriedade legal
no pagamento pontual dos
salários aos traballadores, pero
o conselleiro de indústria ignorou
a norma e, lonxe de dar a razón
ao persoaj de Massó, acusouno
de pór en perigo a salvación da
empresa, que está inmersa nun
plano de viabilidade que inclue
unha subvención de 450 millóns
de pesetas, subvención cuxo
outorgamento está a ser
demorado. Os traballadores
sinalan á Xunta como
responsábel do retraso.+

Os sindicatos estatais
renunciaron a continuar
unha negociación global,
pero adiantaron que están
abertos a manter reunións
concretas para chegar a
acordes puntuais. Mália o
fracaso , de momento non
se escoitaron as voces que
vaticinaban un desastre en
caso de non haber acordes .
A CIG realizoulle un
chamamento a CCO e UGT
para realizar na Galiza unha
folga xeral, pero Comisións
Obreiras anunciou que
limitaría as mobilización nos
próximos meses a
asembleas e manifestacións,
e renunciou a folga como
medida de presión.•

• Présa da patronal por asinar o convénio do banco
canário sahariano
Os sindicatos CCOO, UXT e CIG, e a patronal Anacef, chegaron o Martes 5 a un pre-acordo para
asinar o primeiro convénio colectivo para a frota de arrasto que pesca no banco canário sahariano. Os mariñeiros desta mesma frota mantiveran severas folgas en anos pasados na busca dun
convénio ao que se negaba a patronal.
Nesta ocasión as negociacións celebradas en
Las Palmas resultaron
fluídas e albíscase que os
2.000 traballadores que
compoñen esta frota por
fin terán unha norma que
regule a sua actividade laboral.
Ainda asi, os sindicatos
só recoñecen que hai un
princípio de acordo, e estiman que hai asuntos
pendentes de negociar.
Oeste xeito suxeriron que
a patronal do sector mani- ~
festa unha escesiva presa §
que asinar o acordo des- ~
pois de ter demorado tan- ~
tos anos a negociación.+ ~

.....
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•Un acusado polo
incéndio de Alcalá
20 di que o lume foi
provocado
Carlos Mendoza, un dos proprietários
da discoteca madrileña Alcalá 20 , que
ardeu ahi dez anos e que costou a vida
a 81 persoas, declarou, no xuízo que
por esta causa se segue en Madrid , que
o incéndio foi provocado e acusou a outro dos proprietários, Juan Antonio lglesi as , da autoría do lume. Dase a circunstáncia de que este último está a
morrer e acusalo a el significa exculpar
ao resto dos sete procesados. A declaración de Mendoza debe tomarse en
canta de xeito parcial . É novidoso o recoñecimento de que o lume foi intencionado, pero resulta pouco creíbel que
Iglesias actuara só. +

•A Fonsagrada,
cuestión de ovos
A montaña luguesa non escapou ao
afán inagurador da Xunta. Até A Fonsagrada foron o Conselleiro de lndústria, Xoan Fernández a quen acompañou o delegado da Xunta en Lugo , o
fidel escudeiro de Fraga desde os anos
sesenta, Sánchez Carro . Os viciños
das aldeas nas que ian inagurar a telefonia en cuestión mostraban a sua disconformidade coa política da Xunta. A
primeira vez houbo asubias e algun
lanzamento de ovos . Sobre a marcha
camb iaban o it inerário da com iti va .
Cando chegaron á terceira aldea , xa
Sánchez Carro ia tamén armado de
ovos. Segundo comezaron os lanzamentos, baixou do coche, meteu a man
no peto e tamén comezou a guidnar as
suas armas. Logo desafiou aos presentes a enfrentarse a el un a un , índose polo primeiro viciño que atopou e
emprendeuna con el a patadas . Sánchez Carro protagonizara un incidente
con fotógrafo de prensa cando lle ofereceu unhas losqueadas por retratal o
sacándolle as botas a Fraga.+

• Redondo deixará
a dirección da UGT
O Secretário Xeral da Unión General de
Trabajadores , Nicol ás Redondo, anun ciou aos seus compañeiros do sindicato
que abondoará o cargo que ocupa cando se celebre o Congreso Federal , no
mes de Abril. Redondo esgrime razóns
de idade para tomar esa decisión, e no
anúncio monstrouse favorábel a ser
substituido polo tamén dirixente ugetista
José María Zufiaur.
Tan pronto como coñeceu a proposta, o
interesado, Zufiaur, anunciou á sua vez
a sua intención de abondoar o seu posta nas mesmas datas que Redondo. A
decisión de Zufiaur deixa sen sucesor a
Redondo, que poderia ter que demorar
a sua marcha até atapar un substituto
que conte con apoios en todos os sectores da central. +
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ACUOTA DO LEITE
Pérez Vidal, Cacharro e outros dirixentes rurais enfréntanse a Fraga, Xoán Fernández e Orza
con intereses en empresas foráneas

A criación do Grupo Lácteo divide as filas do PP
• X.C. GARRIDO

Esquizofrénia eleitoral

A solución de compromiso
de criación dun suposto
Grupo Lácteo acadada
pola dirección do PP (afin
á actual FENIL) e a sua
base, en grande parte
composta por labregos, co
obxectivo de afrontar os
comícios autonómicos
cunha fórmula que
deixase satisfeitos tanto
aos seus votantes como
aos que dirixen e
fináncian ao PP, rematou
por estoupar en plena
campaña eleitoral.

A diminuta cifra asignada ao
Grupo Lácteo, asi como as peq uenas dimensións deste, non
conseguiron convencer nen ás
suas próprias bases. En vários
concellos governados polo PP
están a aprobarse mocións de
respaldo ao proxecto da Iniciativa Lexislativa Popular. Recentemente o Concello de Vila de
Cruces, no que o PP canta con
todos os edis, quitando un do
BNG, vense de aprobar unha
moción neste sentido, e mesmo
se ofereceron para recoller sinaturas de apoio ao proxecto dos
Sindicatos, frente ao defendido
pola Xunta.

Nas eleicións autonómicas de
1989 o PP vírase obrigado a inserir anúncios pagados na prensa para desmentir as declaracións de Manuel Fraga, á saída
dunha reunión coa FENIL (Federación Nacional de lndústrial
Lácteas), contrárias ao apoio da
Consellaria de Agricultura dirixida por Sineiro, a LARSA con
750 millóns . A tensión entre o
sector liderado por Fraga, Xoán
Fernández, e Orza, claramente
enfeudado coa FENIL, e mesmo
con indústrias determinadas ,
como é CLESA; frente a Pérez
Vidal, Cacharro, e o resto de dirixentes populares cunha clientela á que satisfacer, fundamentalmente composta por labregos, chegou ao seu extremo a
finais de Febreiro. Mentres Pérez Vidal defendia imperiosamente a necesidade da criación
do Grupo Lácteo Galego, tal como aconsellaba un estudo elaborado por encargo da Consellaria, o grupo de Fraga, Orza e
Fernández consegui abortar o
proxecto.
No estudo afírmabase que o
Grupo Lácteo Galego é "un proxecto viábel e rendábel , de
grande interese estratéxico para
Galiza e de máxima aceitación
social no entorno gadeiro galego ". "Non serian - indica ta mén- razóns económicas ou financeiras as que poderian argumentarse como causas evidentes da imposibilidade de apoio
ao proxecto".
Debido á época eleitoral (comícios xerais e autonómicas) o governo Fraga decidiu a criación
dun Grupo Pantasma para frear
as reivindicacións que desde as
suas próprias bases se estaban
a realizar.

A postura do sindicato Xóvenes
Agricultores denunciando o Grupo Fantasma, en contra da sua
tradicional postura fiel á Conse<(
llaria, é mostra igualmente das
ü5
w fisuras no seo do PP. Os intereses do señor De la Prada (PresiºoX dente
de CLESA) e os dun gaz<(
deiro, votante do PP, parecen a
Xóvenes Agricultores, sindicato de orientación conservadora, uniuse ás demais
cada menos doados de conciliar.
(/)

~

Ainda que non participara nas mobilizacións,
centrais na crítica do Grupo Lácteo proposto pola Xunta.

de actuacións conAnte esa situación,
cretas.
os sindicatos agráConsello Reitor de Feiraco
rios e obreiros elaA resposta da Xunboraron unha ini: descalificou o proxecto da Xunta'
ta foi a doación de
ciativa lexislativa
200 millóns ao
popular solicitando
Grupo Lácteo fora execución da remado por LEYMA
solución unánime
e a Cooperativa COLAGA, con
go, cunha série de condicións e
aprobada polo Parlamento de
restos da empresa Xallas.
garantias, e mesmo propostas
criación dun Grupo Lácteo Gale-

Feiraco adírese
ao cuestionamento
do Grupo da Xunta

'O
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As cuotas, unha bo111ba sen desactivar
O Conselleiro reuniuse coa
Asociación de Empresas Lácteas de Galiza e mais cos Sindicatos agrários para tentar mitigar a problemática ds cuotas
lácteas durante o período eleitoral, realizando o Presidente
da Xunta, Manuel Fraga, unha
declaración institucional en plena campaña, contrária á aplicación de sancións durante este ano por superar a cuota.
Pero tanto as indústrias, como
os sindicatos, foron contundentes ao avaliar este problema.
Nunha circular da Asociación
de Empresas Lácteas sinálase
textualmente: "O problema
criado nesta Autonomía coa
aplicación das cuotas lácteas é
de tal magnitude que exixe unha intervención imediata e eficaz como única fórmula para
evitar a ruina total dun sector

tan importante e estratéxico
para a Galiza. Actualmente
existen nesta rexión máis de
catro mil gadeiros con cuota
excedida e este número seguirá incrementándose nos próximos meses até acadar, no mes
de Febreiro o 80% dos gadeiros galegas que non poderán
seguir entregando leite por ter
a sua cuota excedida".
Por outra banda os sindicatos,
en reunión celebrada co Conselleiro o dia 1 de Outubro, expresaron a sua perplexidade perante as propostas da Xunta,
que sen afrontar o problema só
se preocupaban por chegar ao
dia 17 sen o conflíto estourar.
Non existe nengun compromiso
pola Xunta de evitar a aplicación da super-taxa. Tocante á
Reserva Nacional, afirmaron
que unicamente servia para fa-

cer frente á situación de superación da cuota ao conxunto do
Estado, e non para aumentar
dita cuota aos produtores. Pedir
máis cota a Bruxelas significaria
substituir a defensa duns direitos polo pedimento de esmola.

O feito de que esta circular non tivese como destino ó facerse pública levou a que o seu texto sexa tan claro e contundente como
segue: "... (é) incoerente coa política sectorial da Xunta, en canto
que previamente criaron as condicións da su inviabilidade pela
xenerosa disposición de fundos
en favor de empresas próprias e
estrañas (LARSA, BONGRAIN,
BESNIER, PASCUAL, LAGASA),
que pola sua posición dominante
abortarán o proxecto".

A Consellaria chegou a defender unha postura máis prexudicial para a Galiza que a própria
do Ministério, ao propor un
mercado de cuotas, sen ligazón á terra, como solución á
necesidade de incrementar as
cuotas individuais, o que seria
tanto como darlle opción ás explotacións industriais (sen base
territorial pero con moito capi tal) a facerse coas cuotas .
O Sindicato Labrego Galego
ameazou con comezar as mobilizacións se non se aterece
solucións imediatas. +
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ELEICIÓNS AUTONÓMICAS

Radiografia dunha campaña
Só o BNG, e o PP nas vilas pequenas, son capaces de encher o aforo nos mitins. O PSOE vive unha desanxelada campaña, apontalada polo preséncia do seu candidato no debate. UG-EU, preocupados polo 5%, cantan cunha propaganda máis modesta. A frialdade coa que se apresentan os comícios parece, sen embargo, unicamente ambiental. A maior parte do eleitorado ten xa decidido o
seu voto, ainda que os inquéritos oferecen un alto número de persoas que ocultan a sua simpatia ao PP e ao PSOE.

Fraga

Presedo

beneficiouse
da experiéncia.
A sua equipa
deulle sedantes
para que
a intervención
fose máis
tranquila.
Nos argumentos
de fondo non se
diferenciou
excesivamente
do candidato
socialista

contento use
con sair indemne
do debate,
dándose
a coñecer
ao eleitorado.
Lembrou
os 11 mil millóns
gastados ao ano
por Fraga
en propaganda,
pero non foi capaz
de rebatilo
en várias ocasións.

Ambos candidatos
encereUáronse nas ringleiras numéricas

Un debate sen ideas
•A. EIRÉ

Foi a cuarta repetición dos debates sobre o Estado da Autonomía. Fraga e Presedo encerelláronse nas ringleiras de números que, secuencialmente, ia debullando primeiramente un, para
ser rebatidos polo contrincante,
mentres que o espectador non
avezado perguntábase a quen
crer. O debate viuse imposíbel
nesa temática desde o momento no que Fraga deixou claro
que "cada un ten o seu libro".
Pero seguiron o camiño e foron
tan alá que pasaron a décima
parte do tempo discutindo sobre
a paternidade de algo, como as
autovías, que só existen ainda
na publiddade. Presedo levaba
a lección moi aprendida, preocupado de como dicer as causas. Fraga, unha vez máis, menospreciaba a Antolín acusándoo de "non ser sério" e de "estarlles tomando o pelo", sen que
o socialista tivese a cintura suficiente para cortarlle e apresentarse de igual a igual.
Presedo, como áxil boxeador,
apresentábase en boa forma,
cun baile aceitábel de pernas,
marcando ben, pero, cada vez
que trataba de pescar a Fraga,
este respostaba coa dereita certeira, sen que Presedo soubese
retrucarlle. Sucedeu asi cando o
candidato do PSOE mencionou
a Xoan Fernández e as suas
cantas con Facenda. Fraga replicoulle afirmando que era piar
o caso de Ventoso Mariño, que
estaba condeado. Presedo non

soubo contestarlle que no mesmo proceso estaban tamén involucrados vários concelleiros
do PP. O mesmo sucedeu cos
gastos de Julio lglésias. Presedo non soubo remachar co regalo das entradas, ás loubanzas
realizadas por Fraga. S(> cando
lle lanzou o gancho de esquerdas recordándolle os 11 mil millóns gastados en propaganda
nun ano, · e seguindo coa série
do que se podían facer con eses
cartas, tivo a Fraga contra ·as
cordas. Pero Presedo non soubo continuar nesa liña e remontarse aos 30 . mil millóns gastados en toda a lexislatura comparándoos, por exemplo, co
custe da autovía a Laracha. Deixou que Fraga saise cun "eses
cartas son do Xacobeo", idea faci lmente rebatíbel cos próprios
orzamentos da Xunta na man,
pero Presedo non soubo.

Escoller o terreo
Presedo equivocouse de terreo,
escollendo o menos axeitado
para acorralar a Fraga. A pergu nta é, podía escoller outro?
Por poder, poder, podia, pero
terian que entrar nunha confrontación de ideas. Por certo, existe realmente unha confrontación
de ideas entre Fraga e Presedo? Se ternos en canta os programas, a política desenvolvida
polo Governo central e o autonómico ou os pactos de Estado
entre ambos partidos; hoxe, entre PP e PSOE, unicamente
existe unha diférencia, importante, de talante.

Por iso se puxo máis en evidéncia a falta doutros candidatos no debate, de propostas novas, de programas diferentes,
de planteamentos que entrasen
en contraste e que desen ao
eleitor novas elementos de análises. Neste liña, moitos afirman
que os verdade_iros gañadores
deste cara a cara foron os ausentes, nomeadamente Xosé
Manuel Beiras. Pero iso non si.gnifica seguramente que Fraga e
Presedo perdesen.
Fraga, que como el mesmo
afirmou, non ten nada que gañar, limitouse a non perder os
papeis (ainda que tivese que
ser sedado), mostrando unha
imaxe de inusitada tranquilidade. Presedo, pésie aos consellos dos seus asesores, tampouco fixo nada por propiciar
un carpo a carpo. O candidato
socialista, para moitos a víctima, limitouse a non sair derrotado por Ko. técnico. A sua estratéxia era chegar indenne ao
final e darse a coñecer como
político. Conseguiu o obxetivo,
mostrou telexénia e, seguramente, dentro de pouco, xa será tan coñecido como González
Laxe. Tiña ademáis outro fin,
desprenderse do alcume de
Tontolín, dentro do próprio partido, demostrando que era un
candidato que non desmerecía.
Lástima da navallada que lle
asentaba esa mesma noite
Francisco Vázquez critican.do
as listas nun mitin en A Coruña,
circunstáncia que foi oportunamente aproveitada por Fraga.+

O Xoán Piñeiro Permuy, Conselleiro de
Educación, felicitou a Campo Vidal, moderador do
debate en Antena 3, polo seu correcto uso do
galega, que só tardou unha semana en aprender.
"Vouche dar un diploma", díxolle o Conselleiro que
se debía sentir compensado despois do fracaso
de alumnos como Mariano Rajoy.

O O locutor da TVG que transmitía a pegada de
carteis dirixiuse a Manuel Fraga: "Como vai ser a
nasa campaña?", perguntou. "Quererá dicer a
campaña do Partido Popular", respostou o de
Vilalba.

O Unha veterana militante do BNG comenta nun
dos locais da organización. "Débenos ir ben,
porque agora cando chamamos aos xornalistas
veñen en cinco minutos, con cámaras de
televisión e todo. Antes sempre faciamos apostas
sobre se ia vir algun".

O O BNG presenta no seu voceiro os curriculums
dos candidatos. Estudos, obras, traxectória
política e, sobretodo, conferéncias no extranxeiro.
Se teñen títulos en inglés mellar. O de Beiras
ocupa unha páxina enteira, o único que non lle
puxeron foi as notas do bacharelato.

O Un bon-feixe de billetes pagou o Consórcio da
bidade de Santiago a Antena 3 para que esta
cadea enfocase alguns exteriores da capital antes
do debate. A presentadora mesmo calificou de
"xoia do románico" a fachada barroca do
Obrado ira.

O O único entrevistado antes do debate FragaPresedo, foi Severino Escurís, proprietário de
Conservas Escurís, un dos maiores anunciantes
de Antena 3. + ,
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firme e segura do noso Presidente", tronaba Xosé Enrique
Sotelo en Cangas. As loubanzas ao "Gran Timonel; Figura
Providencial; Lider sen par; Estadista sen parangón; Capitán
de Galicia ... " e outros moitos
elóxios son o introito do sermón
eleitoral. "A Fraga recíbeno en
Madrid ainda que sexa 15 ministros nun dia ... Respostan á sua
chamada todos os líderes de
Europa .... É recibido coma un
xefe de Estado onde quer que
vaia .. . Non é como Antolín ao
que nen sequer recebian os ministros en Madrid".
A continuación segue a litúrxia
da palabra. O candidato de turno explica as realizacións . As
infraestruturas son a revelación
que se fai patente; logo a mensaxe adáptase á zona: agricultura, ou pesca, turismo, incéndios.
Hai que deixar claro , sobre todo,
que foi o PP quen fixo todas as
causas boas: "fixemos moito en
moi pouco tempo e taremos
moito máis", parangonan a publicidade institucional.

~
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Mitin na Pontecaldelas.

Unha estudada campaña que quer cubrir todo o campo político

No PP vale todo, menos pisar raia
• ALFONSO EIRÉ

O Partido Popular ten
deseñada a sua
campaña eleitoral até
nos máis mínimos
detalles. Cada
candidato ten o seu
papel asignado para
abranguer a totalidade
do espácio político,
cada militante a sua
función, cada empresa
o seu cometido ... cada
concello a sua promesa.
Unicamente o público é
quen se sae, ás veces,
do guión.

que, cun coche-valla-altofalante, convocan aos cidadáns ao
ritmo de Juan Pardo. A xente
vai chegando pouco a pouco.
Primeiro os máis vellos. En Covelo tres deles discuten sobre
os cambiachaquetas, e non se
poñen de acorde "se Fraga mudou a Chaqueta, se quen a mudou é o PSOE, sobre todo ese
Touriño que antes viña por
aqui, se o PSOE e o PP son os
mesmos e se o Beiras é ou non
socialista".
"Bueno, ben vidas sexan estes
que asfaltaron ente esa rua",
senténcia un deles.
"Vaiche boa. Aos dous dias está
levantado todo o chapapote.
Non ves que non se pode alquitranar con este tempo", respóstalle outro, que segue a teimar
que el só lle votará a un candidato "que sexa socialista".

Faltaba ainda unha hora para o
comezo do mitin. Chegou o supervisor: "o cenário está triste",
sentenciou. "Pois que lle canten un chiste os candidatos",
replicou un traballador. "Xa tivemos que pedirlle plantas aos
viciños e non hai máis". "Deixa
de andrómenas e a traballar.
Hai que chamar por teléfono
para que veña unha furgoneta
coas macetas", replicoulle un
dos encargados da empresa
Imagen Corporativa, de Compostela, a encarregada de
montar todo o tinglado para os
mítines do Partido Popular.

Media hora antes do comezo
princípian a chegar os concellais
e "delegados parroquiais". Traen
consigo a viciños. Os que teñen
cargo veñen case sempre con
garabata, os mozos con cazadora de coiro e facha de ser de casa rica, e os máis vellos con chapeu para a ocasión. De cuarenta
a sesenta anos o máis lóxico é
que poñan o traxe do día dos enterros. Non tardará moito en aparecer o alcalde, se é do PP, e o
deputado provincial da zona. Comeza a feira. Pero aqui cámbia a
causa, dánse a man antes de facer o trato.

Eles non son os primeiros en
chegar á vila escollida. Antes
aparecen os traballadores da
empresa Rotuarte de Málaga

En Pontecaldelas, o alcalde Fidel Rodríguez Toubes sauda á
concurréncia: "que tal Xosé. Hola Quintana. Que hai António,

xa sabia que ti non fallabas ... "
"Pero é a última vez, Fidel. Xa
cho dixen hai uns meses. Levamos tres eleicións coa promesa de arranxar o camiño e
ainda segue coma sempre",
espétalle o alud:do, António,
até que outro dos presentes se
comece a queixar de que "Pontecaldelas está totalmente esquecida, aqui non fixeron nada
nos últimos anos. Somos o cu
do mundo".
O alcalde Fidel ve o ceu aberto
cando chega un home traxeado
de azul e con insígnia da Deputación na solapa. "A xente quéixase polo abandono desta zona",
di o alcalde. "Non te preocupes,
xa verás como hoxe Cuiña lles
fai promesas", cálmao o deputado provincial. Seguen os saudos:
"Hola. Hola, como estás ... Hola,
donde están os de Vilarchán"?
"Xa sabes como son. Van nun
bar ver o partido do Barcelona",
contéstalle un home con traxe,
garabata e bigode. "Sempre pasa igual, eses seguro que andan
por aí e non veñen ao mitin. Sabes que os tes que atar en curto", quéixase o alcalde Fidel.
Van chegando os da vila. Aparecen as primeiras mulleres.
Mozas case non hai; todo o
máis algunha recén casada que
aproveita para lucir o abrigo de
pel. Cun pouco de retraso comeza a chegar a caravana. Nela
veñen os encarregados da campaña, xoves traxeados de azul e
brillantina que soñan con facer a
mesma carreira que Barreiro,
mozas con melena recollida,
candidatos e oradores. Nas cidades hai máis mulleres e máis
,~í'f'IT
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abrigo do clube das cen mil. Tamén hai máis xoves á percura
do éxito á sombra de "papá".

Comeza o espectáculo
Ali están todos, na porta ou
nunha sá anexa se é que a hai.
O encarregado levanta a man:
"música a todo volume .... " Juan
Pardo aturúllanos co "Xuntos ... ". Saudan os oradores.
Saudan os candidatos. Comeza
o espectáculo. Levántase de
novo a man. Música. Sube o
candidato ao estrado. Siléncio.
Señan quen señan os oradores
todo está programado. Primeiramente talará o alcalde. Lago
virán os candidatos. A consigna
é que ,ten que haber "caras novas". E necesário dar unha nova imaxe do partido e non deixarlle a Antolín a baza da xuventude. Os novas son, a maioria das veces os que utilizan unha fraseoloxia máis doutro tempo, sorprendentemente.
"Seguiremos a camiñar da man

'Se un me pide
unha estrada, isa
si que a irnos facer
ainda que non
esteña no Plano
de Estradas"
"""j
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Chegou a hora de pedir grácias. "Necesitamos que gañe o
PP para continuar coas obras
que ternos comezadas. Irnos
facer as obras que nestes catre
anos non se puderon facer,
porque non se pode facer todas
dun golpe. O amigo Guiña nunca nos fallou, dicia Manuel Rial,
o alcalde de A Lama. E, como
dicia Cuiña en Pontecaldelas ,
"comprométome até donde me
podo comprometer, pero se un
me pide unha estrada, iso si
que a irnos facer ainda que non
esteña no "Plano de Estradas".
Dentro dun ano estará feíta a
estrada de Pontecaldelas a
Soutomaior". O director de cena, aplausa. Case todos aplausan. Xa estamos na hora das
promesas, acércase o clímax
eleitoral.
Se é Cacharro Pardo, afirma que
se vai ·acabar coa Cuota Empresarial e que todos os labregos
"van poder producir o leite que
queiran"; se é Romay, promete
que se van "acabar as listas de
espera nos hospitais" e mesmo
Barata fala de "renegociar a entrada no Mercado Comun".
Ainda quedan por anatemizar
aos inimigos. O ritual comeza
coa profesión de fe galeguista,
coa aceitación de todas as forzas, con chamamentos á cooperación ... Ven logo o exorcismo
propriamente dita. Se no mitin
está Fraga lribarne, como sumo
sacerdote, é o encarregado de
alonxar ás demáis forzas políticas do carpo eleitoral. Comeza o
relatório cos "pecados dos Governo tripartito" e as calamidades
que lle acaerán a Galiza se se
voltan a apoderar de Raxoi. O
BNG é o deme pai: "marxista,
separatista, iconoclasta, retrógado, inmundo ... ". Para ilustrar a
sua perfídia sempre hai un candidato que pon o dato ilustrativo:
"até propoñen acondicionar habitacións nas Casas da Xuventude
para que os mozos e as mozas
podan estar xuntos. Como se
nós non tivésemos diñeiro, como
se non aprendésemos dos nasos
pais a como facelo ... " decia o representante de Novas Xeneracións, Casares, en Pontecaldelas, mentres o xefe de cea mandaba aplausar. Pero alguén de
entre o público rachou o guión:
"... indo de putas!!", berrou.
Vale todo, menos pisar a raia. A
raia está nos trinta e sete deputados.+
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Escaso público nos mítins

Aos militantes socialistas.
parécelles suave o ton de Presedo
'

• HORÁCIO VIXANDE

Felipe González estará
con Presedo na
Coruña o dia 14 e en
Vigo ao dia seguinte,
cando remate a
campaña. Serra xa
acompañou ao
candidato socialista en
Lugo e en Pontevedra.
O desembarco de
ministros como
Saavedra, ou
deputados como
Solchaga ou Carmen
Romero non só serven
ao ex alcalde de
Betanzos para
apresentarse como
arroupado, senón
tamén para dar qel a
~
imaxe do home
renovador de González §
º<
na Galiza.
Narcis Serra foi claro en Lugo
mostrando o seu apoio a Presedo. Os baróns locais non están
tan prestos a aupar ao socialista, pero o deputado Ceferino Díaz exculpaba o baleiro "a que
en cada cidade o alcalde ten
que facer a sua própria campaña. O vindeiro 14 Paco Vázquez
estará con Presedo no mítin da
Coruña", conclue contundente.
En Tomiño, na beira do Miño,
case no esteiro, ás nove da noitiña do dia 4 a cafetaria Jocavi
está chea. Non está Antolin, o
independiente Uxio Labarta
abre o mítin mália ser o cabeza
de lista pola província, para facilitar o traballo da televisión. A
TVE enviou duas cámaras, a
TVG unha.
Os mítins de cote non teñen
tanta concorréncia como en pasadas campañas, o de Tomiño
é unha excepción. Antes do comezo do acto unha nena reparte
cravos entre as mulleres e un
home distribue pegatinas co lema "Novas tempos. Vota PSdeG-PSOE". A consigna non
apaixoa a ninguén, e non se escoita corear.
Sobre cada cadeira hai un
exemplar das 112 medidas de
governo e un tríptico, amais das
papeletas e a foto oficial de Antolin Sánchez Presedo.
Labarta ten ar mitineiro, mais
anda escaso de prática e enfatiza elevando o nível da voz. Lace unha bágoa vermella na solapa direita. Comeza o mítin aludindo ao pasado de Fraga e moi
logo bota man da autocrítica a
respeito da política de Madrid e
Bruxelas, mais reclama responsabilidade dos galegas para sair
da situación de atraso. A men-

saxe quer ser contundente e o
deputado Xosé Carlos Baños
bate palmas para animar un
aplauso. Tras este discurso Labarta parez recuperar a sua cultura política e reclama para Galiza a posibilidade de ser unha
Dinamarca. Remata a sua intervención -algo breve, recoñece
Baños- e alude á mítica da
troita de Anxel Fole a respeito
de que a presenza dese peixe
nunha fonte garante a saude
das augas. A comparación vai
por Presedo.
Os cutres participantes son
máis breves. Os deputados Borrajo e Baños fan un discurso
máis apegado aos problemas
da comarca e conseguen calar
no público. Baños acada os
únicos aplausos espontáneos
ao criticar os trescentos millóns
pagados a Julio Iglesias. Pecha o acto Maria Xosé Porteiro, que saca a sua voz radiofónica para encandilar ao público, eludir a confrontación con
Fraga e explicar algunhas futu-

Durante un mítin,
un asistente
coméntalle ao seu
compañeiro:
"Antolin aprendeu
moito, pero ainda
ten que medrar
máis, non che
parece?"

ras accións de governo.

Pouca belixeráncia
con Fraga
Os militantes socialistas preferirian unha maior belixeráncia dos
seus dirixentes con Fraga. Serra
colleitou críticas polo seu tono
conciliador co líder do PP no mítin de Lugo. Dun tempo a esta
parte para pulsar a opinión aes
militantes socialistas non abonda con ir ás sedes do partido,
cómpre ir aes mítins. O traballo
de ensobrado, que animaba os
locais durante a campaña, é desenvolvido por empresas especializadas e pelas sedes só deambulan dirixentes nerviosos e
persoal laboral atarefado.
Tempos novas é un lema vencellado á idea renovadora que
xa ensaiara o PSOE no 82 co
famoso cámbio. Os candidatos
insisten en recordar a xuventude dos integrantes das listas,
trente ás xa vellas mans do patrón. Contado, a idade do candidato á presidéncia non gesta
enteiramente. Nas Neves, durante un mítin, un asistente,
que parece un socialista convencido, coméntalle ao seu
compañeiro: "Antolin aprendeu
moito, pero aínda ten que medrar máis, non te parece?"

Presedo desfíxose da sombra
de González Laxe no debate televisivo con Fraga. Todos pensaban que o último ia mallar no
primeiro, mais as voces máis
acreditadas disque aseguran
que todo quedou en táboas.
"lmaxinas a Laxe neste debate?" pergúntalle un paisano a
outro, ambos presenzan o enfrontamento no televisor dun bar
de Vigo.

O problema é a mensaxe de
fundo. Entre PP e PSOE discútese con viruléncia o grao de
compromiso dos governos de
Madrid e de Compostela para
co pavo galega. Pero uns e outros teñen baterías dabondo como para desmontar as loubanzas ao governo da sua cor. As
forzas que están á marxe do
problema poden ser aínda máis
incisivas nas suas críticas .

Rexeneracionismo
do PSOE
O lema non é o único argumento que recorda ao rexeneracionismo do 82. Destas as promesas tamén ahondan. O programa socialista non se atreve cos
800.000 pastos de traballo, pero
as 112 medidas que propón son
ambiciosas.
Os socialistas galegas queren
reducir os gastos sumptuários e
de representación, asi como a
publicidade, aseguran que o governo de Fraga tirou de talonário sen critério e con inusitada
alegria, pero a idea de apretarse
o cinto neste tipo de gastos ven
precisamente do programa eleitoral que levou a Fraga á presidéncia. Daquela o canto dos
chaqués fóra motivo de funda
polémica e servira ao actual
presidente para apuntarse a un
aforro que ven lego esqueceu.
"Si -inquire aquel que contempla o debate no bar vigués-,
todo o que din está moi ben, pero pergúntome que diferéncias
hai entre estes dous no que a
min me vai no peto". A senténcia entronca direitamente coa
cuestión da política económica.
Presedo insiste moito no endebedamento que suporta a Autonomia, pero Fraga nega o argu-

mento e recorda o déficit público
estatal .

Governo hexemónico
Hai algo que Presedo repite con
insisténcia: a sua intención de
gañar e de governar co manten i mento da hexemonia do
PSOE no executivo. Esta formulación é imprescidíbel para ser
candidato. "Só hai duas persoas
que poden dirixir este país despois do 17 de Outubro: Fraga e
Presedo -dicia Xosé Carlos
Baños nun mítin en Tomiño-,
votar por outros non é moi útil".
Porén os socialistas deixan a
porta espedita a un pacto e
Presedo formula o princípio do
Pacto polo Progreso da Galiza,
que non significa máis que unha aposta por un governo de
coalición .
Diariamente o PSOE de Vigo recorre a unha prática que xa ensaiara en campañas anteriores:
a convocatória de rodas de
prensa diárias na hora do almorzo nas que se aborda unha
cuestión concreta. Están presididas por un peso pesado socialista. Ainda asi, os temas repítense e os interviñentes sempre
rematan insistindo nas posibilidades de vitória.
Os inquéritos dos partidos están
na sombra. "Por que o PP non
publica unha sondaxe que mando u facer e que non lle dá a
maioria absoluta?", pergúntase
Ceferino Díaz, posteriormente
alude dar a coñecer o resto dos
dados que ten o PP e asegura
descoñecer o contido dos inquéritos que manexa o seu próprio
partido: "eu son un simples deputado" di el para evitar dar publicidade ás sondaxes. •
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Optimismo moderado do BNG nas primeiras eleicións con posibilidades de governo

A estrela sinala a Raxoi
• XAN CARBALLA

Na primeira pegada
Beiras foi o único
candidato rodeado de
bandeiras de Galiza,
todas elas coa estrela
bermella.
Unha estrela que,
desta volta, aponta ao
Pazo de Raxoi.
O Bloque afronta por
primeira vez unha
campaña na que pode
ser a chave dun
governo alternativo.
Unha candidata
nacionalista afirma
"o orgullo de Galiza
non seria que
marchara Fraga, senón
que o botáramos".
A música de fondo é a mesma
para todos nestas ele icíóns , a
chúvia que non deixou de cair
desde a noite na que se abriu
o telón . Apesar diso a maqui- ~
nári a eleitoral funciona engra- fB
xada "ainda que esperamos <5
que o ambiente se quente máis :i '------"na última semana de campaña", segundo un responsábel
comarcal do BNG que apura a
pesar
organización dos mitins . Aproveitando unha estrutura territodos inquéritos que
rial moi ben distribuida a fren te
talan dunha suba
nacionalista , que afronta as
eleicións como a forza pol ítica
que os situaria na
con maiores expectativas de
ascenso, pódese permitir facer
dúcia de actas de
nun só dia de campaña até vin te actos en diferentes pontos
deputado, ninguén
de Galiza.

A

Xosé Manuel Beiras, que distribue a sua preséncia desde o alfa de arrincada nun cine da Coruña, até o omega do Pavillón
dos Deportes de Vigo o vindeiro
dia 15 no que pechará a campaña, é quen de ir enchendo todos
os locais expoñendo unha es pectacular batería de críticas ao
governo de Fraga, e por primeira vez nunha campaña autonómica, unha alternativa de governo realizábel.

Fraga no ponto de mira
Bater na política do PP de Fraga é un dos eixos dos mítins de
Xosé Manuel Beiras, que recorre ás imaxes irónicas:

quer facer repinicar
as campás.

as de crocodilo cando tala de
Galicia".
"O señor Fraga non pode facer
un balance público da sua xestión porque teria que dicirlle ás
galegas e galegas que a débe-

da do seu governo supera os
cen mil millóns de pesetas; teria
que dicir que foron empregados
estes millóns en gastos suntuários, propaganda e pavillóns como a da Expo".

Optimismo moderado
Entre militantes e simpatizantes do BNG hai optimismo, pero a experiéncia dos últimos
comícios, no que ficaron ás
portas de lograr dous escanos
en Madrid, e apesar de que os
inquéritos talan dunha suba
que os situaría na dúcia de actas de deputado, ninguén qyer
facer repinicar as campás. E a
primeira vez que orgaizan unha
campaña con trato de forza po1ítica que pode resultar decisiva para o futuro governo e iso
sábeno tamén os asistentes
aos mítins. Alguns xornalistas
acércanse aos candidatos do
BNG como se descubrisen unha forza política sorpresa re-

cén aparecida, "vistos de cerca
cámbian moito ... ollo con esta
xeneración de nacionalistas,
porque asumen a sua condición de radicais sen grandes
acenos e aceitando a definición nun senso positivo".
Nos mitins, que deixan á xente
fóra como o do Cine Jofre de
Ferrol , Beiras, que exibe con
soltura o seu domínio da teoría económica, fai especial fincapé nas bases que debe estabelecer un governo que tire
ao país da crise: criar un Banco Público Galega, intervir no
sistema financeiro e criar un
Plan de Aforro e lnvestimentos
e un Plan Galega de emprego
"que significa racionalizar a
política financeira coa que podemos contar. O paro só benefícia ao gran capital transnacional" , afirmou nos mitins
da Mariña de Lugo, "non se
pode talar de política autonómica sen contar cunha política

financeira própria".
"Frente á política de desenvolvimento industrial e reconversión selvaxe nalgunhas empresas galegas, -dixo o candidato do BNG n'As Pontes- o
BNG propón unha política de
axuste activo, que permita salvagardar o nível de emprego
para evitar o emprobecimento
do tecido industrial, mantendo
os postas de traballo dunha
maneira sólida".
Días antes, na Coruña, centrara as críticas na CE e no Tratado de Maastricht "as limitacións aos nasos sectores productivos obedecen ao deseño
que deles se fai desde a CE, e
cando Solana di que España
debería estar moi sasisfeita
porque a froita e o viño estaban a salvo, non está contemplando Galiza, pois que a carne, o leite e a pesca non están
amparados por ese tratado".•
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ldes ter que poñerlle o listón moi alto'
1

"Os que saben un pouco de
história saben que na ldade
Média coroábase a un rei pero
eran os baróns, duques e condes os que se repartían o pastel. Fraga recórdame a Fernando I; Guiña seria Don García;
Cacharro Pardo, Sancho e o
Opus Dei, con Alfonso VI, foi o
que papou todo".
"O señor Fraga quixo converter
a Cámara dos Deputados en
cámara de gas, pero iso vai rematar odia 17, porque mentres
o povo é consciente de que
mentres eles loitaban pola democrácia, Tirano Banderas ou
señor Fraga derramaba bágo-

Os asistentes ás charlas máis
pequenas nos bairros acaban
dialogando. Nun bairro de Vigo,
en Candeán, a número 3 do
BNG pola circunscripción, Olaia
Fernández Davila, veterana sindicalista, responde á inquedanza principal de moitos dos asistentes, "se o Fraga perde a
maioria vós dades a entender
que apoiaredes un governo alternativo. Pero ides ter que poñer o listón moi alto, porque os
traballadores estamos fartos de
sair ás ruas berrando aquelo de
PSOE, PP a mesma merda é".
A candidata retruca que a prin-

cipal preocupación do BNG é
dar un cámbio no leme, "o feíto
de que non haxa maiorias absolutas abre posibilidades completamente novas, porque ·se van
impedir rodillos e haberá que facer negociacións e pactos. Nós
irnos poñer o noso programa
sobre a mesa e discutir".
Na exposición afirmara que o
BNG aspira a un Governo galega soberano pero o programa
destas eleicións podía levarse
adiante desde as competéncias
da autonomía "desenvolvendo
as transferéncias, asumindo as

que están paralisadas e mesmo
forzando a levar a Constitución
a todo o que dé de si".
O mítin pequeno quer menos
estarzo de decoración e o próprio Coléxio Público onde se
desenvolve axuda a criar ambiente cos lemas que os pequenos debuxaron para o pasado Día das Letras Galegas:
"Practica o galega: Galiza na
tua man", que enlaza coa mensaxe que preside a charla:
"Coa forza de todos".
Na entrada un home duns 60

anos non entende as críticas
de Camilo Nogueira ao BNG
"para min hai demócratas a un
lado e fascistas e autoritários
ao outro. Non me colle na cabeza como se pode atacar así
a un partido democrático". Xa
despois no mitin, cando os oradores critican ao PP como "ni ño de caciques" cu comparan
as teimas de Fraga coas frases
de Franco de que o deixaba todo atado e ben atado saelle o
republicano que leva dentro "e
que Fraga é o caudillo fundado. E logo os do PP non veñen
da Falange, do Hedilla?" •
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ELEICIÓNS AUTONÓMICAS

UG-EU1 a outra esquerda, o outro nacionalismo
rrumpe un membro do público.
"Si, -continua Guerreiro-, pero ,
xa que a ternos, porque non se
desenvolve unha indústria de papel?" O lider de EU parece descoñecer que o consumo de papel
nos países industrializados está
a descender, mentres os produtores de pasta de papel do terceiro mundo están a incrementarse, o que significa que unha
fábrica de papel, actualmente, a
duras penas seria rentábel.

• MANUEL VEIGA

"Esta esquina é o centro de Vigo", sinala Camilo Nogueira,
mentres reparte propaganda
frente ao número 1O da Rua Urzaiz. Son as seis da tarde do
Sábado e un grupo de cinco militantes de Unidade Galega sai11 e ao paso aos numerosos
transeuntes que circulan lixeiros. O panfleto sostén o rosto
de Camilo Nogueira, nunha fotografia convincente sobre fondo dourado que lembra o Outono. "E desta sairemos?", pergunta un home duns cuarenta e
cinco anos. "Sair, saimos sempre -resposta Nogueira-, a
cuestión é quitar algo máis".
Outro home que parece coñecer ao candidato pergunta, que
tal. "Regular. Ben nunca se pode dicer".

Guerreiro finaliza explicando os
catro apartados que motivan o
lema da campaña. "A garantia
de que , se de nós depende,
Fraga non governará. A garantia
de que irnos impoñer outra política económica. A garantia de
que irnos defender as institucións de autogoverno na perspectiva dun estado federal e,
por último, a garantia de que
Galiza vai estar defendida no
actual contexto de recesión".

Unha rapaza duns vintecinco
anos calle o panfleto rutinariamente, dous metros máis alá
para en seco, rousa e cerciorase de que o candidato é quen
parece ser. Bota a man á boca
e escoitase un pronunciado suspiro que fai lembrar o título do libro que a xornalista Maruja Tarres dedicou a Julio lglésias:
Oh! Es él.

Un ilusionista
Camilo achántase na tribuna con
inusual dureza. "Vivimos unha situación disparatada. O presidente é un ilusionista. Ex-ministro de
Información e agora presidente
da propaganda". Lago califica
aos seus oponentes de "inúteis,
despilfarradores e ignorantes".

Unha lista moi bonita
"Si estás farto non fagas un voto de simples pataleo, vota Unidade Galega-Esquerda Unida".
A afirmación sae dun altofalante situado frente á Biblioteca
Municipal de Marin, onde se
celebra o mitih principal de hoxe. Camilo Nogueira chega de
Vigo, Anxo Guerreiro de Santiago, acompañado de Benedicto, un cantante-protesta, actualmente liberado de CC.00.
Os cabezas de lista da coalición pola Coruña e Pontevedra
escollaron as cidades e vilas
principais, abeirando outras
menos importantes. Ainda asi
Guerreiro sinala que está moi
canso. "Levamos meses de
campaña, pasamos todo o mes
de Agosto traballando e sen
vacacións".

UG-EU aspira a lograr catro deputados, pero o primeiro atranco está en atinxir o 5% dos votos.

O que parece un militante, na
porta do recinto, fai o seu vaticínio privado a un compañeiro:
"Dous quitaremos, ainda que eu
da Coruña non me entero". Camilo Nogueira relata unhas previsións máis optimistas ao xornalista. "Dous son seguros, pero
un bon resultado seria chegar a
tres ou catro. Dous por Pontevedra, un pala Coruña e outro por
Lugo. En Lugo ternos unha lista
moi bonita".
"Que tal?", pergunta unha muller
ao lider ·de EU, nas portas da sá
onde se vai celebrar o mitin.
"Bueno, ben, relativamente". Anxo Guerreiro está convencido sobretodo do baixón do PSOE. "E
non por Antolin -sinala-, senón

por Felipe, porque, en contra do
que credes os de A Nosa Terra,
en Pedrafita non hai unha barreira e a xente está a pensar nas
pensións e na crise. Como tala o
PSOE de Novos Tempos? Quen
os vai crer? Retírense a Galiza.
E iso qué? Tampouco lles vale
agora o do medo a direita".
Antes de comezar, os líderes de
UG e EU, que o resto do tempo
andan por separado, fan un
aparte. "Dan lle 1O ou 9 -di Geluco- ou 11 ". "Ao mellar quedan
en 9", resposta Camilo.
No salón de actos hai 144 butacas, o público ocupa 72. Hai tamén 9 xornalistas, contando as
equipas de televisión de TVG ,

TVE e Antena 3. A primeira en
intervir é Pilar Martínez, unha
médica de Vigo que vai de segunda de lista por Pontevedra.
Fala da muller, dos vellos e da
infáncia. Lago intervén Anxo
Guerreiro que repite o plantel
descriptivo da crise económica
que habitualmente usa Xesús
Díaz , o secretário xeral de
CC .00 . "Os motivos da crise
non son internacionais, porque
Galiza xa estaba en crise no periodo alcista da economia". Os
culpábeis son Fraga e Felipe.
Guerreiro, como lago fará Nogueira, pide que se impulsen as
empresas galegas, que as hai e
rentábeis. "Se ternos a celulosa ... " "Isa é unha merda", inte-

"A Xunta ten un orzamento de
700 mil millóns de pesetas lembra o líder de UG-, máis
que algun estado centroamericano. E un maná que unicamente serve para facer clientelismo.
Non se realizou nesta lexislatura
nengunha obra importante. Eu
xa lle chamo a banca Fraga".
Nogueira remata definindo á coalición como "a outra esquerda
e o outro nacionalismo". "Outra
esquerda, porque o PSOE xa
vemos o que fai, conxelando os
salários governa calquer ". E
"outro nacionalismo, porque nós
somos os herdeiros da tradición
galeguista, defendemos ademais a autonomia, a democrácia
e Europa; outros seguen ancorados nun nacionalismo pechado e no terceiromundismo ". •

OS NOSOS DISlRIBUIDOR~S EN GALICIA:
Santiago:
EX. SAAVEDRA BOADO, S.L. - lel.: 981-58 44 65
. ACorufta:
EX. LIMIA- lel.: 981-60 2712
Lugo:
BODEGAS ALVAREZ- Tel.: 982-24 35 38
Ourense:
DISMYN - Tel.: 988-45 l O88

Onde remata
a tecnolox{a,
comenza
a nosa Arte.

Ponltveclra:
DITAFER- T~I.: 986-29 35 81
i991

Rias Baixas
Dnmmi-de<Jri ..

O ROSAL

••• •

ª----"" . .-

~ Al.llAA~.

c.,..~ • trtdCión. ~ dot melore1
W\oa do val do lloHf, ali.ta coa Ntt fMdeme
leicnobúfi, temol 91aborlldo esi. vil\a.

A

"'*'ed•

_l.

~.,'"

preMneil
de moetoe
dOu
.... ·
"""'"""'"
~
. .. .. ,·
_.
_ _ , ....
. ... culll,

::..: =-..:.:.~. GOnt•i~
o~~·-do.....,..-lollriviltxloclo

trnO'~ dMt9 'tila.o vil, tituedo N rtbtJtl ¡..
Seg• do Goudo. coo iuol6n10 tr-doopor·
dO.amivo

- ·6,,. · -......·-..,,..

G°,W~ hou - - ofr_..
!S

~- 1l 'S%

>o1.

-TE/

/,4/___-./

~

P-artido
popular
de Calicia

PP,
dos quince libros
as s.e te partes

O BNGquerun

~

O Programa eleitoral do PP parte de
duas consideracións prévias: "Galiza
constitue unha rexión ou espácio humano
que conta cunhas peculiares
características socioeconómicas que a
converten nunha rexión atípica dentro do
conxunto do español", ademáis, Galiza
"ten unha situación periférica fronte aos
eixos tradicionais, ocupando o posto
número 12 no ranking de pobreza ente as
160 rexións que integran Europa".
Para conseguir o Desenvolvemento
Económico, propoñen criar "unha Galiza
máis competitiva", poñendo "as novas
tecnoloxias ao servício das empresas
como factor estratéxico". Asumen como
compromiso prioritário a criación do
Consello Económico e Social, elevando ao
IGAPE "a instrumento clave para relanzar
a economia", ao tempo que se "culminan
os investimentos en infraestruturas",
criando un "Comisión Bilateral XuntaAdministración Central". Propoñen darlle
facilidades á entrada das multinacionais.
Na política agrária e forestal propugnan
a redución da povoación agrária. Con
programas de prexubilación e abandono
das explotacións leiteiras e "limitando as
axudas públicas ás empresas de tamaño
adecuado", no eido vitivinícola.
Promoverán a "instalación de factorias de
pasta de papel que integren todo o
sistema productivo", continuando "na loita
contra o lume". No eido pesqueiro
consideran pri oritário a "proteción dos
recursos e a cooperación bilateral con
outras administracións". No turismo
pretenden continuar co Xacobeo, impulsar
o turismo rural, os campos de golf e facer
máis albergues por outros Camiños.
No Desenvolvimento territorial de
Galiza promete o PP a elaboración
dunha nova "Lei do Solo", unha "Lei de
ordenación do território" e o

"desenvolvimento comarcal", coa sua
própria lei. Tamén propugnan a redación
dunha nova "Lei de Réxime Local".
Para a Formación e Emprego Xuvenil,
propoñen a concertación plena a todos os
centros privados, ampliando a subvención
de educación infantil. Tamén poñerán en
marcha un "Plano de Emprego Xuvenil".
Nas "Infraestructuras para o
desenvolvimento", contemplan o "Plano
de Estradas", anticipando os
investimentos previstos. Outros dos eixos
básicos serán o solo empresarial , o gas
natural a electrificación e a telefonia rural,
asi como unha rede de telecomunicacións
galega. Tamén solicitará a mellara da
rede ferroviária.
Na Política de Medio ambiente, propoñen
a "xestión e administración das augas",
pagando aquel que a consuma e quen
contamine; a posta en funcionamento do
"Centro de Tratamento de Resíduos
lndustriais" e un "Plano de áreas recreativas".
No eido do Desenvolvimento social e
calidade de vida a proposta máis
importante é a coexisténcia dun sistema
mixto de prestación e servícios no eido
sanitário, a redución das listas de espera
dos hospitais e a construción de tres
centros hospitalários no Barbanza, Costa
da Marte e O Salnés. Aumentar o índice
de natalidade e unha "lei de proteción da
terceira idade". No deporte o protagonismo
dáselle aos clubes e federacións e no eido
do idioma pretenden "completar a
rotulación en galega", potenciando o seu
uso nas administracións e nas cidades. Na
comunicación pretenden privatizar "a
xestión da RTVG", criando unha "empresa
audiovisual de Galicia". Na Adm inistración
consideran que a informatización leva á
redución de personal. Propoñen de novo a
"Administración Unica" e non se
pronúncian sobre a cesión do IRPF.+

9LOQUf NACIONALISTA GAlEGO

A parte do león do programa da frente
nacionalista desenvolve alternativas para
o desenvolvimento económico. Arrinca
propendo un Plano de Desenvolvimento
Económico con carácter de lei que seria
vinculante para a estrutura de
Orzamentos; plantexa constituir un
Instituto Galego de Economia Pública
"como organismo empresarial público con
carácter autónomico, con financiación
das institucións públicas". Nese camiño
de conseguir un organismo financeiro o
BNG propón a criación dun Banco
Público Galega "con base ao previsto no
Estatuto, con faculdades dun Banco de
Estado en todo o que sexa permisíbel
polos lindes de potestades e
competéncias autonómicas". No ínterin,
até a posta en funcionamento do Banco
Público, proponse dotar ao Governo de
instrumentos para intervir sobre Bancos e
Caixas que operen no país para que
reconduzan a drenaxe de recursos cara o
desenvolvimento endóxeno.
Na captación de recursos esixe o
programa nacionalista unha nova
distribución dos recursos orzamentais do
Estado, a revisión e revitalización do
Fondo de Compensación lnterterritorial
introducindo novas factores correctores e
revisar os tributos cedidos á comunidade
reclamando , cando menos, a cesión
efectiva da fase minorista do IVA.

Apurar o Estatuto
A respeito das Deputacións o BNG tala
de suxeitar a sua política económica aos
critérios da Xunta e proponse a reforma
do Estatuto para que, en troques de a
Xunta poda delegar nas Deputacións e
cederlles competéncias, a transferéncia
opere das Deputacións cara o Governo
galega.
O programa nacionalista que se extende

Unidade Galega pesa
ma1s no programa
da coalición UG-EU
PSG·PSOE
#

•

A fo rmación dunha maioria alternativa a
Fraga é o obxectivo da coalición Unidade
Galega-Esquerda Unida, que através dun
manifesto programático de 27 fólios
recolle a mesma idea que expresan o
resto das forzas con posibilidades de
acceder ao parlamento . Esta coalición
chama a un Pacto por Galiza.
A maioria política de esquerdas e
galeguista, como a coalición define o
governo alternativo a Fraga, debe
superar a herdanza do actual presidente,
herdanza que o programa situa na crise
económica e a conxelación do
autogoverno.
, O emprego é un dos mais graves
. problemas ante os que se encentra o
i noso país, por isa UG-EU propugna un
, pacto polo emprego que pasa polo
reparto do traballo e a modificación das
modalidades de contratación . Neste
ponto é palpábel a man redactora dos
sindicalistas de CCOO integrados en EU.
' O desenvolvimento económico é outro
dos aspectos que destaca a coalición. A
política industrial activa, o reforzamento de
sector público através da criazón dun
Instituto Galega de Desenvolvimento
Industrial, o apoio ás pequenas e
medianas empresas e pular polo
cr.ecimento dos 0rupos.industriais galegas

marcan as principais liñas do programa
nesta matéria. Camilo Nogueira e Xan
Facal deixan asomar algunhas das
preocupacións que durante os últimos
anos mostraron publicamente. A cultura
pol ítica das forzas que están na xénese da
coalición provoca que o programa estexa
trenca no que se retire aos sectores
primários, nomeadamente o agro e o mar.
O énfase na necesidade da Galiza se
dotar de infraestruturas, coa que teimou
Nogueira estes anos, ten eco nun
completo programa nesta matéria.
Alguns dos debates públicos que se
desataron no Estado, como a banca
pública das nacionalidades históricas
tamén son recollidos neste manifesto
programático, que tamén bota man de
reivindicacións relacionadas coa muller
ou coa mocidade, algo que revela tamén
a presenza redactora dos militantes de
Unidade Galega. A pegada de Esquerda
Unida mistúrase coa de Unidade Galega
na redación dunha série de ambiciosas
propostas en matéria de protección
social.
O peso de Unidade Galega é maior, non
só polas forzas que aporta á coalición,
tamén pala importáncia da presenza do
seu corpo ideolóxico no programa
__
eleitoral.•

•
·governo que exprima
ao máximo o Estatuto
en detalle sobre política industrial (con
maior preséncia pública) , agrária (plan de
política agrária), comércio (lei de
comércio interior e suspensión de licéncia
aos proxectos de novas grandes
superficies), esixe participación nos
acordes que nos afectan directamente,
"requerindo do Parlamento español o
desenvolvimento do previsto no artigo
150 da Constitución , a pral da
participación da Comunidade autónoma
na negociación e conclusión de acordes
económicos internacionais que atinxan
ao comérc.;io externo ou ao aparello
produtivo galega".

Transferir o tren
Ademais de propoñer rematar con
urxéncia as vias de saida cara o Estado e
Europa, o BNG propón un plan de
modernización ferroviária, negociando co
Ministério de Obras Públicas a
transferéncia da explotación da rede de
ferrocarril nos traxectos interiores,
reclamando o traspaso da infraestrutura,
cun adecuado programa financeiro ,
comenzando escalonadamente polos
traxectos Ferrol-Betanzos e seguindo
polo Betanzos-A Coruña, Betanzos-Lugo
e Lugo-Monforte , e negociando a
transferéncia de competéncias para
estabelecer trens de longo percorrido con
Portugal.
Neutras matérias o programa nacionalista
é prolixo: criación dunha Conselleria de
Médio Ambiente; elaboración dunha Lei
de Directrices para a Ordenación
Territorial de Galiza; declaración de
Galiza como território desnuclearizado;
paralisar os proxectos de grandes
encaros (Navia, Eume e Sela) e revisión
dos proxectos de minicentrais ; renegociar
a transferéncia da sanidade ou
reformulación da Lei de Normalización
Lingüística.•

O PSOE quer facer
da Galiza o país
das autoestradas

Como o resto das forzas, o PSOE
apresenta en galega o seu programa,
pero os socialistas esquecen dedicar
sequer unha liña ao naso idioma. Pola
contra exténdense medianamente no
capítulo de cultura, pero obvian
totalmente a galáxia guttemberg e
concentran os ímpetus na aldea
televisiva e nun pacto cultural , cuxa
natureza e pretensións non descobre.
A marxe da cultura, para o PSOE Galiza,
ao cabo dos seus catro anos de governo,
será un país composto por sete vilas
unidas entre si por flamantes autovias. A
orxia infraestrutural redúcese ás
estradas, o camiño de ferro é
decimonónico e a sua mención é nominal.
O rural continuará a existir, e o PSOE terá
que facer xogos malavares con Madrid
para levar adiante o s~u programa e
conseguir a expansión do sector lácteo.
En canto á pesca é palpábel a man
redactora do biólogo Uxio Labarta, que
esboza un programa completo que
abrangue toda o sistema de estración,
industrialización e distribición. Asi, chega
a incluir a petición de revisión da política
pesqueira comunitária.
O programa socialista dedica á industria
un dos seus capítulos, que é de corte
xeneraUsta e que non menciona os

tecidos indústriais tradicionais galegas.
"A Xunta favorecerá a libre competéncia,
promoverá a modernización do comércio
familiar e procederá a regular as grandes
superficies. A Xunta comprométase ao
diálogo e a buscar fórmulas de
compromiso que permitan conciliar e
equilibrar os intereses dos diversos
segmentos de comércio e consumidores,
en particular no que fai referéncia a
horários, aperturas en dias festivos e
modalidades de venda", con esta
exposición o PSOE avanza o seu
compromiso coa consolidación das
grandes superficies e a liberalización dos
horários.
Por fin , en canto á acción social, é
significativa unha definición que incluen
as medidas de governo e que escapou
ao control de Solchaga: "o estado do
benestar aséíllase sobre o
estabelecimento de mecanismos de
solidariedade , .q ue atende especialmente
a quen non pcden cobrir por si as suas
próprias necesidades".
En definitiva, o PSOE desanda o
camiñado, mais entra en contradición
coas liñas que recentemente foron
trazadas en Madrid . O relóxio dos novas
tempos marcha a distinta hora na Galiza
que no Estado.•

GOLPE DE ESTADO EN RÚSIA

O presidente Clinton deu a luz verde para asaltar o Parlamento e deter aos deputados

leltsin consolida o golpe polas armas
e proibe a oposición
•XULIO RIOS

A aposta da oposición por
recirar as cenas de Outubro
de 1917 non só foi arriscada,
senón tamén equivocada.
lncomprensibelmente, cando
tiñan a vitória política nas
suas máns decidiron xogalo
todo a unha difícil carta.
Incapaces de controlar aos
seus seguidores, se cadra
desbordados polos
elementos máis radicais, ou
inxenuamente confiados en
apoios que nunca chegaron
(Rutskoi reiterou en várias
ocasións que tiña o apaoio
do Exército) os líderes da
oposición non foron quen de
traducir as simpatias e o
apoio dos territórios para
impor a volta á legalidade,
derrotando en toda regra ao
Presidente golpista.

A capital rusa viveu nos últimos
dias os momentos de maior dramatismo e violéncia da sua história recente. A diferéncia de Agosto de 1991, nista ocasión a contundéncia das forzas especiais foi
empregada a fondo para respaldar o golpe e reprimir á masa de
descontentos e opositores. leltsin,
obtido o beneprácito de Washington, non o pensou duas veces. No
balance provisório os mortos superan o cento e os feridos suman
case un milleiro. Sen dúbida un
prezo elevado que lle pasará tamén unha custosa factura política.
Jasbulatov, Rutskoi e outros líderes civis e militares da protesta e
posterior rebelión foron detidos.

son as observacións que compre
facer. En primeiro lugar, inicialmente leltsin asegura o seu poder
absoluto en Moscova. Nos vineiros meses é previsíbel unha política de aceleración das reformas no
plano económico, pero a evolución
política pode resultar máis complexa. As principais variantes son
duas: utilizar a crise para impar
unha ditadura máis ou menos disfarzada; ou seguir a táctica de pau
e cenoura: dura represión cos inimigos e compromiso con alguns
sectores moderadamente críticos.
De todos os xeitos compre ter en
conta que a curto prazo, leltsin,
con tantos mortos nas suas costas, é un cadáver político.

En Moscova foi imposto o estado
de excepción mentres toda Rúsia
continua alporizada. A protesta
segue viva e chea de raiba entre
os milleiros de persoas , por primeira vez moitas delas mozas,
que tomaron as ruas da capital o
pasado fin de semana.

En segundo lugar falta por ver como se comportará a oposición e
principalmente que posturas
adoptarán os diferentes territórios
e rexións que nestes dias terciaron no conflito pra propor saídas
que non foron do agrado do Presidente golpista. A reunión prevista para este fin de semana foi novamente aprazada. Se o Kremlin

Que pode pasar agora? Várias

Agosto de 1991. Boris leltsin defende o parlamento desde un blindado contra o Intento de golpe. Ao seu carón estiveron o vicepresidente Rutskoi e o presidente do Parlamento Jasbulatov. Ambos distanciaronse do presidente un ano despois ao criticar a
sua 'terápia de choque económica' e o seu 'desprécio do Parlamento'.

ou as rexións optan por unha política de confrontación (leltsin xa
decretou a disolución de vários
soviets) poden xurdir numerosos
conflitos , bélicos incluso, por toda
Rúsia. A situación interna do
Exército na periféria non é a mesma que en Moscova.

Por outra banda o grave desenlace desta crise precipita na clandestinidade a importantes e activos sectores da oposición . A aparición de grupos armados é perfeitamente posíbel. A atitude da oposición moderada, especialmente
(continua na páxina seguinte)

Serguei Galkin
1

As reformas democráticas non teñen direito a pasar por riba dos cadáveres'

•X.R.

Sería posíbel volver a Marzo de

Desintegración
da Federación

1985?

Durante estes dias, Serguei
Galkin, de visita privada na
Galiza, seguiu atentamente
os acontecimentos da
capital rusa. Natural de
Moscova, pero residente en
Berlin desde hai vários
anos, confesa nesta
entrevista o seu pesimismo
sobre a evolución da sua
pátria.
O mundo vive sobresaltado polos sucesos de Moscova. Era
previsíbel unha situación asi?
O primeiro que compre ter en
canta é que ninguén en Rúsia se
declarou en contra das reformas
democráticas. O problema consistia nas formas e nos métodos
para realizalas. A xente viveu durante setenta anos noutro sistema. E non resulta doado facer
que praticamente da noite para a
mañá aprendan a desenvolverse
nunhas condicións radicalmente
distintas. Máis ainda cando ninguén fai nada por explicárllelas .
Moitos dos procesos en curso
non seguen unha lóxica normal.
Semella que ninguén foi quen de
prever esta situación.

Que capacidade de presión real
teñen as rexións e en que sentido se orienta?

Non se pode entrar duas veces
na mesma auga. Tampouco é posíbel regresar a Marzo de 1985.
Todo mudou. A situación é moi
diferente. Xa ninguén pensa niso.

Até agora pouco se pode dicer
sobre a presión que exercen as
rexións. Se fose doutro xeito, non
te ria pasado o que paso u. Polo
momento moitos problemas clave
(financeiros, económicos, políticos ... ) non se resolven nas rexións ou contando con elas. Pero
penso que van ter un grande protagonismo no futuro. O seu sentido é ainda unha incógnita.

Poden desembocar os enfrentamentos nunha guerra civil?
Lamentabelmente o que pasou en
Moscova, no meu xuízo, significa
tan só o comezo dos enfrentamentos sérios , pero non nas cúpulas
senón entre a mesma povoación.
Comezou un profundo proceso de
desintegración da sociedade. Po-

O uso da violéncia pode activar
os procesos secesionistas en
toda Rúsia?
O uso da violéncia leva consigo
unha desintegración paulatina e
enfrentada da sociedade segundo
as suas preferéncias políticas. O
respeito, en termos democráticos
ou protodemocráticos, faise cada
dia máis difícil. Este proceso desenvolvese igualmente a nível das
diferentes nacionalidades da Federación e pode concluir de maneiras
moi diversas segundo os casos.

'Q

que pasou en
Moscova significa
tan só o comezo
dos enfrentamentos
sérios, pero non
nas cúpulas senón
entre a mesma
povoación'.

Todo se reduce a unha loita polo poder ou detrás de cada postura existen tamén propostas
políticas diferenciadas?

Como se explica a declaración
de que os culpábeis da crise
"son os comunistas e os fascistas"?
Hai un ano un historiador, asesor
do Presidente leltsin, declaraba
que en Rúsia non había bases para o xurdimento do fascismo. Xurdiron no lapso de un ano? Como
pudo suceder se o que se impulsaban eran reformas democráticas? Poda que existan condicións
favorábeis para iso ou simplesmente que se trate doutra cousa ...

de agora declararse a vitória da
democrácia, pero que nos agarda
mañá? Non son optimista. Non hai
que esquecer que se derramou o
sangue de seres humanos. Non
importa a sua orientación política
ou incluso que non a tivesen. As
reformas democráticas non teñen
direito a pasar por riba das víti mas, de seres humanos.

Todas as miradas están postas
no grau de coesión/división do
Exército. Que pode estar pasando nos cuarteis?
Nestas condicións o Exército xoga un papel moi importante. Pero
a min dame a impresión de que,
nos acontecimentos de Moscova,
o Exército non tomou parte ao ní-

vel que se di. Foron as tropas especiais que pertencen ao ty1inistério do Interior de Rúsia. E outra
causa. Non poria a man pola lealdade do Exército ás autoridades.
Nen se pode declarar que o Exército é unh~ masa, igual de abaixo
a arriba. E Moscova. A información , moi controlada e orientada,
nada di nese sentido.

Non se trata de ambicións persoais
como moitas veces se di . Existe
unha loita polo poder político pero
porque existen diferentes conceicións das reformas democráticas.

A eliminación do Parlamento
suporá o fin da crise?
Quizá me equivoque, pero son da
opinión de que a crise vaise profundizar ainda máis. Non nas cúpulas
senón entre a mesma povoación. +
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Os bancos ocidentais
estiveron alerta
O diário internacional llERALD TRIBUNE revela unha clave do
conflito que cómpre interpretar: o interese dos bancos ocidentais
nun final similar aoque aconteceu, ainda que terian preferido
sucesos menos luctuosos.
"Despois de anos nos que os créditos andaron baixos -desde
América Latina aos seus próprios mercados domésticos- os
bancos do Oeste puxeron a sua cansa mirada nas prospeccións
sobre Rúsia, que amostraban como un pequeno mercado en
decadéncia. Porén, moitos banqueiros insistian en que a Rúsia
quedábanlle grandes e moi lucrativos mercados", conta o diário,
que explica como pouco a pouco as grandes entidades financeiras
foron desembarcando os seus millóns. O risco, segundo o
periódico , non era tanto por razóns políticas como polo posíbel
disparo da xa alta inflación, que podia deixar en nada os millóns
ocidentais. "Alguns banqueiros manifestaron a utilidade de reducir
a tremenda volatilidade da moeda en Rús ia. E xusto en tres dias, o
rublo situouse nun cuarto de seu valor". Podía ter sido pior.
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O inimigo interior
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"Alguns ocidentais creron que a atitude de Boris leltsin contra o
Parlamento era precipitada e ditatorial. De feito dábase unha
combinación entre a ambición dos políticos do Parlamento e os mal
definidos roles da conducta política en Rúsia" editorializaba o
xornal neoiorquino THE W ALL STREET JoURNAL o Martes 5 de
Outubro. O xornal exculpa a leltsin e situa na ambición de poder do
parlamento ruso toda a responsabilidade dos acontecimentos que
estiveron a piques de conmover ao mundo. Unicamente deixa un
pequeno espazo a unha ambigüidade legal derivada da situación .
política que deixou o antigo réxime e que provocou a constitución
dun "parlamento que nunca ia permitir a celebración dunhas
eleicións para modificar a constitución" .
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"A reforma constitucional asegura aos rusos xenuinos direitos
civiles, a propriedade privada, a independéncia xudicial e o
princípio de legalidade", avanza máis adiante o periódico, que
utiliza a excusa da necesidade da reforma para xustificar a
represión exercida polo exército. O diário estima que as "martes en
Moscova na noite do Domingo e Luns ocurriron porque Rúsia
probou a manexar os seus próprios asuntos con só as suas fráxiles
forzas".
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O Parlamento ruso arde despois de recebir os proxectis de 125 mm. das forzas especiais enviadas por leltsin. Unha imaxe que
evoca o Paléclo da Moeda de Santiago de Chile durante o golpe do xeneral Pinochet.
(ven da páxina anterior)

dalguns grupos centristas, será
igualmente determinante para outorgar ou negar un mínimo de credibilidade "democrática" á política
presidencial. Estarán dispostos a
brindar a leltsin o salvavidas que
precisa para que Ocidente poda
edulcorar as suas opinións públicas? O primeiro test, coa elaboración da lei eleitoral, será imediato.
Pero non se debe ignorar que unha vez reducida a cinzas grande
parte da oposición real a importáncia dos comícios convocados,
se por fin chegan a celebrarse, é
moi discutíbel e relativa, especialmente no que atinxe á sua capacidade para asegurar un mínimo
de estabilidade política.

Ocidente non ten
princípios, só intereses
Durante toda a crise o papel das
poténcias ocidentais foi decisivo.
Nas semanas prévias era comun
en moitos meios a crítica ao Presidente ruso por non ter aproveitado debidamente os resultados
do referendo do 25 de Abril impondo a eliminación da oposición
parlamentária. Coa boca pequena os governos ocidentais, paladins da democrácia, da liberdade
e do respeito á lei, animaban a
leltsin e os seus partidários para
subvertir a legalidade e impar a

'U nha vez reducida
a ci nzas g rancie
parte da oposición
a importáncia dos
comicios
convocados
é moi discutíbel'.
vía da confrontación mediante un
golpe de Estado dirixido a "garantir o curso das reformas e a realización de eleicións libres". Chegou o 21 de Setembro.
A cerimonia de confusión orquestrada pala prática totalidade dos
meios de comunicación foi asombrosa. Voces nada sospeitosas
de procomunistas pero críticas
(Fernando Morán, Jorge Verstrynge, Mijail Gorbachov, por citar alguns casos) eran discretamente
conducidas a un aparte. Mesmo
se chegou a cuestionar se a calificación técnica de golpe era a
apropriada para a acción de leltsin dado que o Presidente non
pretendida outra cousa que "realizar eleicións libres" (tamén Fujimori pretendia algo semellante) .
Deliberada e sistematicamente

ocultáronse á opinión pública feitos especialmente significativos:
Rutskoi foi elexido democraticamente na mesma candidatura que
leltsin en Xuño de 1991 e na mesma época soviética; os deputados
foron elexidos en 1990 cando xa
tora suprimido o monopólio do
PCUS e toda Europa oriental era
percorrida por unha densa campaña anticomunista; os resultados
do referendo de Abril non autorizaban a disolución do Parlamento, etc. A gravísima conclusión
que deixa o desenlace da crise rusa e que só a violéncia lexitima a
posición de cada quen. A legalidade, suprema eséncia do Estado
de Direito, non é regra para Rúsia
senón unha simples cuestión de
conveniéncia , facilmente comprensíbel , segundo os meios de
comun icación ocidentais, pola
"tradición autoritária", dos eslavos
médio asiáticos carentes de "cultura democrática".
O descrédito dos líderes ocidentais
resulta, contodo notório. En Tiannanmen un home diante dun tanque que procurou eludilo converteuse en heroi. En Moscova centos
de tanques e milleiros de soldados
mataron un número indeterminado
de persoas (cada vez serán menos) pero quen foi convertido en
heroi foi o autor do ataque. Neste
caso o nobre fin (as eleicións libres) xustifica os meios .+

Entre a toleráncia e a febleza
"Boris lelts in afrontou o dilema [da desorde e anarquia do exército]
que hai, nestes tempos de crise post-comunista, coas relacións
complexas entre a forza e o direito, a autoridade e a liberdade.
Onde está a fronteira entre a toleráncia e a febleza?'', pergúntase o
diário francés LE MONDE na sua editorial do Martes 5 de Outubro.
"Entre o dilema do saudábel diálogo e a complacéncia culpábel?
-continua a perguntarse. O presidente ruso sinte non ter forzado o
destino convocando eleicións parlamentárias cando o seu prestíxio,
despois do golpe de Agosto do 91, estaba máis alto".
Para o rotativo parisino a leltsin perdeuno a sua candidez e unha
espécie de pusilánime posición de demócrata escesivamente
blando. O xornal non explica como foi tan rápida a sua conversión
en represor sanguinário. "Despois de desaproveitar esa ocasión
continua a dicer, enlazando coa posibilidade de adiantar eleicións
lexislativas-, e sobretodo despois do seu golpe de forza do 21 de
Setembro, epílogo provisório do interminábel conflito que mantén
cos deputados, o presidente ruso sempre mostrou a sua oposición
ao recurso á violéncia, a risco de pasar por feble e incitar aos seu
inimigos a presionar con forza" .+
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)
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Pintada nun valado en
Polónia: "Que nos
devolvan o socialismo".
Despois alguén pintou por
baixo: "Parvo, aqui non
habia socialismo". O
primeiro volta a pintar:
"Pois que nos devolvan o
que habia". (Dunha
información aparecida en
El País o Domingo 26 de
Setembro).

Cada dia emerxe ao
círculo dos elexidos un
pintor novo, un xoven
escritor, un deportista. No
87% dos casos é un
varón. Un apelido e unha
faciana, descoñecidos
até ese momento,
comezan a ser familiares.
Pero ás veces, poucas,
trátase dunha muller. Na
portada semanal ben
escrito en letras grandes:
Resana Alvarez ou Sónia
Rodríguez. Resulta que
son importantes. Mulleres
que se abren sítio no
Olimpo dos famosos.
Pero duran pouco, porque
é curta a vida das
modelos.

Quen nos der as vellas leis de hospitalidade dando favor á
xente estranxeira!
Cando se ven de fora e se chega a lugar descoñecido, e polo
mesmo inóspito, apetece sentir que se abren as portas, o saúdo, o oferecimento de casa, cama, comida, e así, co corazón
mol, despreocupado das tensións do elemental hospício, coñecer o latexo do povo que se visita e pousar nel sentíndose unha miga como en casa, agradecendo, de certo, a aquel povo,
lugar, país e as suas xentes que ben o acobillaron.
Non é asi agora. A Leí de estranxeiria é inóspita, pouco educada e nada considerada. Reflecte, ademais, a teima, de que a
xente estranxeira "non é recomendábel" (só se ten cartos ou
procede dalgun país do Norte).
Alentado por tais princípios filosóficos , un comisário xefe (ou
sexa, un xefe de policía) da sección de residentes estranxeiros
e concesión de nacionalidades de Madrid, tramitaba papeis de
mulleres hispanoamericanas por favores sexuais. Quer dicer,
aproveitándose da condición de estranxeiras das mulleres ,
(vulnerábeis), e do seu posto e do seu rango, aplicaba unha
particular versión da leí de estranxeiria, moi lonxe da vella lei
de hospitalidade.
Hospitalidade (deferéncia e priviléxio) que si se pratica con el
ao non dar mais que as iniciais que o representan. +
mo
nalguns
pontos con exclusividade) enri ba dos cartaces pegados o
dia anterior por
membros do
noso sindicato.

AoBNG

da Coruña
Este escrito ten como obxecto
comentarvos uns feítos ocorridos hoxe mesmo, 28 de Setembro, diante das entradas inferiores do campo de futbol da Coruña, e supomos que tamén neutros pontes da cidade.

Veredes que non é un cartaz
. 1e1•tora,1 nen depropaganda
ant1e
da CNT, nen nada que en princípio
vos pudese ou debese molesta~

Quizá aqui estexades tentados de botar este
escrito ao lixo. Para que preocuparse, pensaredes, dunha
pataleta dos da CNT? Está claro que connosco non perdedes
nengun voto, o único que a estas alturas vos parece importar. Pero nós pensamos que o
feíto de tapar este cartaz en
concreto di moito da vosa pre-

Uns compañeiros afiliados a este sindicato observaron no mencionado lugar como un grupo de
xente pegaba cartaces eleitorais
do BNG. Nada grave, ao que
parece, se non fose porque o facian sistematicamente (e mes-

ocupación pola
situación actual
dos traballadores. se vos
molestades en
• lelo, veredes
que non é un
cartaz antieleitoral, nen de
propaganda da
CNT, nen nada que en princípio vos pudese ou debese molestar. Nel o que tacemos é tratar de denunciar a manipulación que a propaganda do poder fai dos traballadores. Nada
máis. É iso tan grave, tan incompatíbel cos vasos próprios
intereses? Ou é que algun dos
vosos "pegadores" ten accións

no Corte Inglés e se sente moi
vinculado á empresa?
Os nasos pobres, pequenos e
branquinegros cartaces non poden competir coa vosa propaganda, pero non eremos que os
traballadores vaian sair moi beneficiados co cámbio. •
SECRETARIA DA CNT
(A COR - A)

Fraga,
que problema?
Nos tempos recentes ven -se observando un crecente ódio ao

¡-------------------------------------------------------~- - ---- ·

. CÓMEZA O CURSO

Di Xesus Campos, nun
debuxo que figura na sua
exposición de Santiago,
que os poi íticos debian
deixar de prometer o
progreso, porque diso xa

Eivas
do comezo
de curso
Un ano máis, o comezo do curso
escolar no Ensino Médio pon de
manifesto as deficiéncias e o
abandono do ensino público na
Galiza. a Converxéncia lntersindical Galega ven denunciando, ano
tras ano, as faltas de previsión, a
improvisación, a redución dos
planteis, o recorte dos presupostos, entre outros problemas , que
son o dia a día do Ensino Galega.

(Pasa á páxina 18)
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Este ano, como os anteriores, o
curso non comezará con normalidade. En canto ao profesorado, a CIG
xa denunciou reiteradamente, ao
tempo que demandaba unha solución na Mesa Sectorial de Negociación, a falta de previsión na colocación do Profesorado Non Numerárío, debido a que este profesorado
se ve na abriga de elexir destino
mesmo un dia antes de comezar o
curso, co que a sua incorporación
se vai producir unha vez iniciado
este. Este feito non só provoca retrasos no comezo do curso, senón
que pon a este profesorado nunha
situación de desigualdade con respeito aos seus compañeiros, xa que
non poderá elixir horários nen curso, como eles.

A parte disto este profesorado estará obrigado a impartir asignatu ras afins , en moitos casos nun
número superior ao que prevé a
lexislación , vulnerando asi as
suas próprias normas que indican
que en xeral só se poderá impartir unha matéria afín , e en moitos
casos este ano se ofertaron prazas con máis de duas afins . Ademais co agravante de que se dan
casos en que a matéria, ou matérias afins, superan en número de
horas a matéria en que o profesor
é especialista.
Ao lado deste problema está a
mobilidade xeográfica á que está
submetido este profesorado, que
terá que impartir clases en máis
de un centro, pero co agravante
de que moitas destas prazas com pletan horário en centros de diferentes localidades, dándose casos
como o de unha praza de Educación Física en que o profesor terá
que desprazarse de Vilalba á Pontenova, cunha distáncia de 54 Km.
Por outro lado este ano a Cansellaria de Educación sobrecarregou ao máximo os horários do
profesorado, ao tempo que masificaba as aulas, todo o contrário
do que prevé a Reforma, que din
que se está a implantar. lsto repercutirá na redución dos cadros
de persoal dos centros.
Continuando coa Reforma, e coa
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Non sei que pasa cos demókrratas en tempos de eleccións, que
e poñen así como simpáticos. Carlos Luís Rodríguez ponse
simpático cando inventa os esforzos do Bloque por enmudecer
a B ira , ata rll os zapatos, controlar a súa tendencia a falar claro. C.1. Rodríguez é dos que fixeron campaña no seu día a prol
,d e Solidaridade, dos que comprenden que a OTAN bombardee
Bagdad os primeiros xoves de cada mes, dos que sorrín satisfeitos cando Clinton reitera o seu apoio a Yeltsin e dos que toreen
sekretamente a boca nun cínico xesto procapitalista a ultranza.
Tamén poderá dicir como Ventura Pérez Mariño (outro demókrrata) a re pecto das mortes en cadea nas comisaría s de Corcuera: "Os feito non admiten interpretacións".
A on igna destes demókrratas é ¡Salvese quen poida! Adoran a
Gu rra, cadra, ando Guerra manda, e por conseguinte a Paco
Vázqu z, pero mañá, se cambian as tornas, quizais se afagan á
r nidade tran ida d Antolín. Quen sabe se C.L. Rodríguez non
adora por pragmatismo a Fraga, pese ó seu escaso atractivo demokrrático. D nd logo, ~capaz de xustificar demokrraticamente
o a iqui m que sostén ó poderes provinciais do PP. E, como
non l ~ do primeiro en reaccionar fronte á excesiva implantación das lingua minoritaria no en ino, ou mesmo na prensa,
omo La Coz de Galicia. C.L. Rodríguez, cando se pon nervioso,
pronuncia en voz baixa a palabra totalitarismo, que lle surte o
mesmo efecto sedante que a un yanqui un royphnol.
O día en que o nacionalismo de esquerdas goberne Galicia,
tipo como C.1. Rodríguez e cribirán todo azul e coas comas
en vermello.
E bromeando co zapatos, agora xa sei onde vin eu a Carlos
Luí Rodríguez con medio metro de lingua fóra, lambendo un
zapato enorme. un debuxo de Chichi Campos. O que non
lembro é de quen era aquel tremendo zapato.+
señor Manuel Fraga desde os
sectores nacionalistas da política do naso país. Certamente hai
uns días nun xornal galega saía
unha noticia que puña nos beizos de Francisco Rodriguez algo semellante ao seguinte: o
BNG pactará con quen sexa para botar §3 Fraga do governo de
Galiza. E certo que o governo
do PP causou , e está a causar,

moito mal á sociedade galega
en xeral, é certo que son os herdeiros legais de algo que xa se
pode dar en chamar -con coidado- 'tradición franquista', é
certo que respostan a un estereotipo do galego españolista que
esconde a sua tace nunha demagóxia rexionalista falta de todo contido . Mas contado, pediría-lle a todo nacionalista de pro,

ou que se considere asi, que se
perguntase de verdade se é Manuel Fraga, realmente, a apocalipse no panorama político galego. Estes nacionalistas, que
máis ou menos asi o miran, senten, non sen razón, que este governo está a atrofiar a unha cultura própria, xa de por si moitos
antes atrofiada, e a unha xente
que se deixa levar pola verborrea dunha ideoloxia do inservível, onde o contido deixa paso á
teatralidade e á xestualidade
dunha forma que se impón para
celebrar as suas próprias apoteoses. Mas unha análise asi, extraída da mais perfecta compreensión do fascismo clásico, seria errada se non estiver unida a
unha perfeita análise, por outra
banda, das
condicións da
estrutura e da
superestrutura
da sociedade Pactar co
galega e do
se u entorno . PSOE é
Hai xente, na- f
ll
cionalista auto- acer eas
denomina-se, beiras ao
que coida que Estado
un governo de
p a c t o ' p o r español eá
exemplo -por
.
.,
estabelecer un- s1tuac1on
ha hipótese-, dependente
PSOE-BNG,
trae ria, cu ns que sufrimos.
nacionalistas
situados en
consellarias estratéxicas , un progresivo crecimento da conciéncia nacional
dun pavo que, para estes nacionalistas, non a demostra. Por
haver, haverá xente que pense
de todo , mas eu quedo satisfeito
da conciéncia nacional do galeguiño médio sabendo que existe
de veras a causa esa dos Centros Gallegos, no estranxeiro, e
o de que cando vas a Madrid
non es 'Manolito' senón 'el gallego'. O problema da conciéncia
non é o de criá-la senón o de
canalizá-la, algo que moi ben
está a facer o PP do señor Manuel Fraga e do que deberíamos
aprender. Por outra banda está
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improvisación , son moitos os centros que se ven na abriga de impartir novas disciplinas da ESO
pero que descoñecen quen debe
impartilas, e cais son os seus programas, debido a que os deseños
curriculares destas matérias están sen elaborar, polo que o profesorado debe
improvisar sobre
a marcha.

A poi ítica de re- AConsellaria
dución de planteis e de non sobrecarregou
criación de em - os horários ao
prego está tamén
patente no feíto tempo que
de que este ano
·1· b
son moitos os ra- masi lea aas
paces que non aulas, todo o
poderán ser es - contrário do
colarizados, apes ar de que a que prevé a
LOGSE prevé a R ,
escol ari zaci ó n
eiorma.
obrigatória até os
16 anos, debido
á falta de prazas.
lsto acontece sobretodo en centros de Formación Profisional.
Noutros , como é o caso do l.B.
Fontiñas, víronse ·na obriga de
acoller un número de alunos superior ao que permiten as disponibilidades do centro. Neste senso
danse casos paradóxicos como o
de Carballo, onde o exceso de
matrícula en bacharelato, obriga a
sobrecargar as aulas, mentres

que, ao lado, nun novo centro de
Ensino Secundário, sobran, e non
se permite contrarrestar o exceso
de un coa utilización do outro.

A falta de investimento vese reflectida no deterioro dalgunhas
construcións (l.B. de Cee) así como na falta dun edifício próprio
nalguns caos, como é o do
l.E.S.P. de Baio, onde se están
impartindo as clases nun polideportivo. E xa o caso extremo do
l.B. de Sar, que non comezará o
curso até pasado o 15 de Outubro, ou máis tarde, apesar de que
con este centro xa houbo problemas e o ano pasado tamén comezou o curso con retraso.

Santiago ven
senda denunciada polos
directores
dos centros.
Falta de persoal en case
todos os centros, dándose
ó caso de
que aqueles
que o teñen
deben compartilo con
outros centros ca fin de
XURXO LOBATO
que o mal sexa repartido entre todos; é o caso
do l.B. Rosalia de Castro e o l.B.
de Fontiñas. Este último carece
ademais de persoal administrativo, o cal dificulta seriamente os
labores de matrícula do alunado.
Unido a todo isto está o temor a
que novamente este ano se recorten os presupostos, co que
nen se poderá atender debidamente os centros, nen se poderá
pór en marcha a tan esperada
Reforma Educativa. lsto contrasta
co feíto de que non se escatiman
esforzos na privatización do ensino, por outro lado, tan deteriorado
ou máis que o público.+
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A todo isto hai que engadir a falta
de persoal subalterno, que naco-

MARIA VII.AR GoLAN
(SANTIAGO)
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se encarregaban os
xornalistas de Lugo. O
diário El Progreso,
facendo honor ao nome,
ven de incluir na sua
nómina de colaboradores
habituais aos escritores
• lugueses Paco Martín,
Xavier Rodríguez Bárrio e
Miguel A. Murado. O
xornalista da casa Xoán
Soto redacta a coluna da
última páxina e tamén
conta o xornal con novas
humoristas. É unha boa
notícia por duplicado.
Pois asi líbranse os
leitores de comentaristas
de axéncia madrileña,
máis resesos que o
Madrid de Bernabeu,
como Emílio Romero,
Pilar Cernuda, Rafael
Torres, etc. Outros
xornais galegos poderian
dar tamén o seu paso.

No filme recente Mateina
porque era miña, dase
conta dunha estadística
segundo a cal o 97% dos
matrimónios están
desesperadamente fartos,
ao tempo que o 95% das
persoas que non teñen
parella non pensan noutra
causa que en conseguila.
A película conclue que
non hai quen o entenda.
Non haberá un área de
descanso intermédia
entre a soedade e a
gaiola?

••••••••••••••

o problema da estrutura económica e da superestrutura sóciopolítica a que nos vemos suxeitos. Problema complicado e de1icado que necesitaria dunha
análise rigorosa que nestas liñas non se vai topar. Por repetir
o que todos xa sabemos: é óbvio que a indústria galega está
desmantelada, os nasos recursos están, sistematicamente,
senda expoliados, e a nasa economia, por periférica e colonial,
está sofrendo as piares consecué ncias da crise económica
mundial, e non só isa, senón tamén as nefastas consecuéncias
dunha entrada a remarque en
Europa, con crise ou sen ela.
Sen Fraga, isto se vai solucionar? cun govern9 de coalición
PSOE-BNG, si? E evidente que
non. Polo tanto, que vai resolver
a saída do PP do governo galega se antes non rachamos con
todas as ataduras de dependéncia con España e Europa, que
nos están a fundir, olla! sen renunciar á maravillosa herdanza
cultural dos seus pavos e sen
renunciar a sermos, algun dia,
europeus e tamén os 'hespañois' de Castelao, noutra situación sócio-económica, por suposto, totalmente diferente?
Ren de ren. E algo mais grave:
onde quedaria o seu marxismo,
señor Beiras, aliando-se ca
PSOE, pala obcecación somente cara un vello decrépito contra
o que hai que loitar na rua e non
pactando co empresariado colonial e colonizado, por moi galega que sexa? E non vale a teoria de que a alianza con outros
sectores ideolóxicos é válida como estratéxia política, porque
pactar co PSOE é facer-lle as
beiras -e nunca mellar ditoao Estado español e á situación
dependente que sofremos. Facer políticas e pactos así é enganar ao povo galega, ao seu
proletariado e campesíñado,
que é o que sofre nas suas costas a verdadeira opresión. Tal-

rBdid: .
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Radio Pene
Casa do Concello
15500 Pene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

COMUNICADORES
X.PIÑEIRo

Se por algo viria ben ter un INI galega, seguro que ia ser para
topar de quen botar man nas precampañas eleitorais como a
pasada. Porque o governo de Madrid sempre o tivo claro: As
precampañas son pagadas por Renfe, Iberia , Campsa, Endesa,
Inespal, Repsol, o BEX, Argentaria e un longuísimo etcétera de
sociedades participadas, afeitas a tratar con File a e capace de
sumar votos, igual que perdas, ao comunicar as maravillas do
AVE, as fazañas do carburante de Carlos Sainz ou o priviléxio
de ser accionista dun grande Banco estatal.
Todo iso naturalmente só en precampaña, porque se nón ben
que lles abonda co domínio das cinco canles estatais de televisión
e o oitenta por cento da prensa e máis da rádio; amén da colaboración espontánea dalgun esforzado ideólogo como Julio Feo ou
dun xenuíno retomado á casa comun coma Santiago Carrillo.
Aquí é ben distinto. A falta de Inis, a própria Cotop tivo que
mollarse no asfalto e asumir a precampaña amosando vistas aéreas de estradas ainda sen pagar. E mesmo Pérez Varela, o comunicador, leva inaugurado repetidores a eito, en lugares que
case nen aparecen no mapa con tal de xiringar unha <lose
comprida de precampaña.
Nas vindeiras eleicións vai ser cousa de ter artellado un INI autonómico domesticado e ben lucido. Todo con tal de non ter
que tragar os quilómetros de autovia comunicando un ladroízo
certo, resumindo un balance máis negro que ese asfalto ruin
de precampaña.+
vez tamén sexa mellar asi, é
bon que a verdadeira burguesía
eleitoralista amase dunha vez a
sua verdadeíra faciana de renegados políticos para co povo
que os sustenta.•

G.GI.AN
(VIGO)

En busca

de partido
Por responsabílidade para co
país, para coa Galiza, considero
que debo ir votar o 17 de Outubro deste ano xubilar de 1993,
ano un pouco especial para a
nosa Terra encanto que vamos
asistir a unhas eleicións que se
apresentan de antemán bastante abertas e con posibilidades
de avanzar no proceso de concienciación do naso país e de libertación nacional.
Eis pois que me acho en busca
do partido que máis poda contribuir a este obxectivo fundamental para a nasa terra e cumpre
analisar as diversas opcións con
posibilidades reais de presenza
na Cámara galega: PP, PSOE,
BNG e UG-EU.

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

O PP aparece como o partido
da continuidade, de máis do
mesmo para esta vella nación.
A nível estatal o fraguismo galega amóstrase sen alternativas

reais e imposibilitado de protagonizar unha política autóctona. Tivo que deíxar, por mero
pudor político provocado pola
oposición externa a este tipo de
xogo, os devaneos de dísentímento co PP estatal e amostrarse como sócío dócil dos
conservadores de Madrid. A
partir de agora, terá que asumir, queira que non, o que lle
ven decidido polos seus superiores, que lograron emanciparse da tutela fraguista e se
amostran con forza suficiente
para impar as suas condicións.
Os resultados eleitorais cantan
e o señor Fraga perdeu todas
as posibilidades de xogo na política española da díreita en benefício do señor Aznar.
A nível persoal, o seu xefe de filas, don Manuel Fraga, é o polí-

r----------------------,
Esta seccíon está aberta ás
informacións, opíníóns ou
críticas enviadas polos
leitores sobre calquer tema,
incluídadas fotos ou deseños.
As colaboracións podarán ser
resumidas. Prégase que a
sua extensión non exceda
das 60 liñas
Envíos a:

ANOSA TERRA
A ALDEA GLOBAL
Apart. 1.371 36200 Vigo ou
através do Fax: (986) 22 31 O1
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tico do desbaraxuste, o político
da "arde" provocador de desordes, de tensíóns, de malestar na
cídadanía galega e njls demais
formacións políticas. E o político
da intransixéncia, do autoritarismo, da "rua é miña'', do despilfarro , d a f a 1t a
dunha política
autenticamente
galega e autónoma para este Asubmisión
país. Cada
quen vive nun- do Sánchez
ha determinada Presedo ás
circunstáncia ,
na que se de- directrices
senvolve con emanadas dos
comodídade ,
que é capaz de seus patróns
entender e pro- é demasiado
tagonizar. Pero
a circunstáncia notória.
de Fraga nunca
foi a identificación coa Galiza, o seu porvir
e destino senón con España, o
único importante. O seu tempo
pasou e hoxe non é capaz de
comprender as actuais exíxéncias da nasa realídade nacional.
Nen lle servirá de nada o complemento do Aznar para atraer á
xuventude porque este sempre
operará en función dunha política allea.

A submisión do Sánchez Presedo e do PSOE galega en xeral
ás directrices emanadas dos
seus patróns é demasiado notóría. Estes do PSOE teñen alma e
fidelidade de can e como non teñen forza de seu para proceder
autonomamente e facerse respeitar, fixan o seu obxectivo en
demostrar que son os que din
amén con máís presteza, os acólitos máis leais das emanacíóns
provenientes de alén do Manzaneda, aínda que iso supotía facerse xordo á realídade galega.
Unidade Galega despoís do pacto con Esquerda Unida, coalición
nada suspeitosa de proclividades nacionalistas, non se sabe
ben que é. A sua coalígacíón supuxo unha espécie de deixación
de príncípios por parte da prímeíra, difícilmente xustífícábel , tendo en canta que tiña opción a
pactar co BNG en condicíóns
aceítábeis se far capaz de superar os personalismos que se evídéncia no seu próprio seo.
Eu non son votante habitual do
BNG porque as míñas posicións
son, na orde económico-social,
un pouco menos radicaís pero
coido que, unha vez desaparecida CG e tendo feito un notábel
estarzo de moderación a coaligación frentista, non podo negarlle o meu voto por considerar
que, neste momento histórico, é
o voto máis útil e inclusive o único voto útil neste sofrido país.+

R.

CARVALIAL

(SANTIAGO)
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A falta de intérpretes de galega abre excelentes saídas

á licenciatura universitária·
Celebrouse o 1 Simpósio Galego de Tradución
•X.C.

Durante a p a ada fin de
semana celebrouse en
Vigo o I Simposio
Galega de Tradución ,
que serviu para debater
a situación desta
actividade emerxente e
que xa conta n Galiza
unha li enciatura de
Int rpretación e
Tradución na
ni er id d cuxa
Faculdade de
Humanidade foi
preci am nte a
n arr gada d
rganiz lo.
Asi tiron ao encontro mái de 130
persoas, a metade das cales eran estudantes da nova especialidade que
agora encaran o egundo cur o. O
futuro profi ional emella optirni ta. como e puxo de manife to en
recente congre o celebrados en
Campo tela, no que ou ben e renunciou á versión ao ga1ego ou e
facia indirectamente despois do pao doutras línguas ao castellano.

cias. Desde a excelente posición
do catalán, con apoio político total
desde a Generalitat, o esforzo na
Galiza pexado en ocasións desde
a Xunta, onde colectivos como a
Asociación de Funcionários pola
Normalización Lingüística suplen
moitas caréncias, até o caso basco
no que a tradución da documentación oficial ao euskera ten carácter ritual, " moitas veces só para
ser arquivada", pero conta con financiación e apoio político claro.
A respeito das experiéncias coa
tradución da linguaxe administrativa tamén interviron Americo Ferrari, da equipa de tradución do
GATI e a portuguesa Maria Fernanda Antunes, do Instituto Superior da Língua e Admini stra~ao.
As saldas profisionais dos intérpretes e tradutores teñen grande futuro se avanza a normalización do galego.

Língua e criación

O impó io foi aberto por un dos
grandes especialist.as m undiais, Peter Newmark, que desenvolveu na
sua conferéncia o tema "A ciéncia
da traducto1oxia". Precisamente un
dos obxectivos do sirnpósio foi coñecer as programacións da especia1idade noutras universidades. Estiveron pre entes profesores do Institut Pompeu Fabra da Universitat
de Barcelona que fal aron da avanzada situación normalizadora en

Ademais de abondar en aspectos
académicos como os referidos aos
programas de estudo , a preséncia
de importantes traductores deu lugar a un fructífero intercámbio de
ideas. O galego John Rutherford (el
defínese corno un galego de Londres que naceu en Ribmieo aos 18
anos) explicou o funcionamento do
Obradoiro de Tradución Ga1ego-Inglés que el dirixe no Instituto de
Estudos Galegas; Esther Benítez,

Cataluña, en eidos como a administración, cun modelo estandarizado, ou as dificuldades de procura
dunha língua acaída no País Basco,
expostas por Josu Zabaleta, que representa ás línguas minorizadas na
Axéncia Internacional de Traductores (AIT).
A posta en comun da situación
das tres línguas minorizadas do
Estado español, apresenta diferén-

nacida no Ferro!, e unha das máis
importantes traductores do Estado
referiu as suas experiéncias, o mesmo que o ga1ego Xabier Rodríguez
Baixeras, que puxo exemplos de
como a pesar de contar cun respeitábel fondo de traducións ao galega, seguen sen fi xarse definitivamente os rex istos lingüísticos. Tomou o exemplo do recente exame
de Select ividade, en cuxa proba de
Fil osfi a traduciase nun texto de
Nietzsche " in versión de valores"
por "reviravolta de valores". Distinguiuse entre as diferentes características esix idas a un traductor e a
un intérprete, onde o prirneiro precisa un coñecirnento activo da língua de recepción e o segundo quer
unha especializac ión activa na s
duas línguas coas que traballa. Neste debate tamén participou Daría
Xohán Cabana, que no seu dia tradución a poesia de Dante e Petrarca.
Tamén se mencionaron problemas
como o traductor como ca-criador
da obra e os direitos escasamente
recoñecidos pal as editaríais. A
própria Mesa de Normalización
Lingüística recoñeceu que debía
emendar un catálogo recentemente editado con todas as obras universais con versión ao galega por
omitiren os nomes de quen fixeran
as traducións. +

Antonio Argueso
'En Bélxica prefiren como profe sores de bacharelato aos f armados en tradución
antes que aos licenciados en Filoloxia'
• DORES V ALCÁRCEL

traductor pouco podo tirar.

no seu discurso. Ademais precisará gran curiosidade intelectual e
amplos coñecimentos prévios.

Nas suas clases vostede fai guiños ao aluno para que valore o
seu traballo como producto para
o mercado. Cal adoita ser o grao
de esixéncia por parte do cliente
ou da axéncia solicitante?

rgani m oficiai . A
xp ri'"n ia de t
e ntr , fundado en
1958 que p a ou de
d zaoito alumnos
naquel ano pioneiro
aos 1.000 actuais, pode
servir como modelo de
referéncia.
Considera que a Teoria da
Traducióin ten un eido de estudo próprio como disciplina?
Teno a condición de que se trate
como unha técnica. Estou convencido de que traducir e interpretar é algo técnico, de alto níve1 , quizais, pero técnico. A teoria ten que propornos so1ucións
para acadar menores resultados e
non elucubracións sobre posibilidades, matices, imposibilidades e
outras be1ezas do estilo. Hai moitos traballos chamados teóricos,
normalmente realizados por traductores de talento, e hai trabanos atraintes, pero dos que como

I to e tá pouco an ali ado polo
teórico da tradución. Fa1an de fidelidade ao orixinal da posibilidad e de ve quer a outra língua
conceito e termo concreto ou
xerai ... Para min , traductor a x
peseta a liña, o que me interesa
é obre todo o cliente. Non é
orne mo traducir Huiss ier-Chef
de service como Secretário do
Trinbunal sequen me vai ler é un
xurista español, co que se evitan
interferéncias inutis, porque a ese
leitor non lle aporta gran causa
que sexa xefe ou subxefe, a que
esa mesma cuestión apareza nunha obra literária ou nun tratado
da estrutura da Xustiza en Fráncia, porque o tratamento deberá
ser diferente. O grau de esixéncia
do mercado adoita ser moi elevado e ao fin o que o cliente quer é
que a tradución se faga de tal xeito que semelle algo redactado por
unha persoa que domina o tema
tratado no documento.

De onde ven maioritariamente
a oferta de emprego pa~a os
graduados deste centro?
Curiosamente até hai pouco había
máis licenciados que se adicaban
ao ensino que á tradución, porque
os directores de centros de bache1arato prefiren aos nosos estudan-

Que tipo de coñecimentos?

Sede do lnstitut Supérieur de Traducteurs et Interpretes en Bruxelas.

tes aos de Filoloxia, xa que os
que saen do ISTI falan de corrido
as 1ínguas estudadas. Ainda na
actualidade só un 20% de diplomados se adican á tradución ou á
interpretación e moitos van ao
mundo comercial. Os que se adican á tradución empréganse como
autónomos ou en institucións internacionais. Polo demais en Bélxica a tradución non literária está
menor pagada que a literária: l 00
pesetas a liña de sesenta espazos
ou 1Opesetas por palabra.

As dificuldades
da interpretación
En función de que critérios un
aluno decide optar polos estudos de tradución ou interpretación?

E unha pergunta sen resposta <loada. Un intérprete ten que ter capacidade de análise, de síntese e de
intuición, tanto para o traba11o
propriamente <lito como para asimilar un tema novo para el que ha
interpretar. Outras aptitudes necesárias son a capacidade de concentración, pois durante aproximadamente a média hora que lle
toque interpretar non poderá distraerse nen un só intre, porque corre o perigo de que perda algun
elemento importante do razonamento do orador, e as consecuéncias que isto pode implicar son
moi grandes. Terá que ter tamén
unha gran resisténcia física e nerviosa e unha gran memória non só
para lembrar o vocabulário que rivera que preparar, senón tamén as
ideas que o orador vai expresando

Primeiramente os lingüísticos. O
futuro intérprete ten que domeñar
as línguas desde as que pensa traba11ar. A aula de interpretación
non é un aula de língua convencional, e o que traballe desde o
francés , ten que ser quen de comprender a un suizo, canadiano,
africano, alemán ou danés que fale esta língua; ten que coñecer e
comprender ademais expresións,
provérbios, refráns, citas .... todo
o que contribue á beleza e á precisión de calquera das línguas
desde as que traballa. Ademais o
domínio da Iíngua própria ten
que ser moi elevado e activo tamén. O discurso aparece na língua acfr;a e non ahonda con verter fielmente o pensamento do
orador, senón que hai que facelo
con precisión e elegáncia, sen
ambigüidades, o que non é <loado
se non se domina a língua própria
e non se coñecen variedades considerábeis de sinónimos, expresións, provérbios, e un vocabulário rico en matices.
Ademais precísanse coñecimentos
e información ampla, de cultura
xeral se se quer, e unha sólida formación cultural (coñecimento de
estruturas sociais, económicas e
xurídicas), sobre o país ou paises
que posuen as 1ínguas nas que se
traballan. É unha cultura e unha
información que hai que actualizar permanentemente. +

'
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DIAS
cárrego de Romá Gubem e
intervirán máis de duas dúceas de
especialistas durante as sesións
que contan coa axuda da
Conselleria de Cultura, e adican
unha das sesións ao tema
"Camiños".+

• Riveiro Loureiro
gaña o
Álvaro Cunqueiro
A obra O prazo do coruñés
Manuel Riveiro Loureiro ven de
ser galardonada, por unanimidade,
co prémio Alvaro Cunqueiro de
obras de teatro. Ademais da
dotación económica o prémio
inclue a futura representación da
obra polo Centro Dramático.•

•Regreso do arquivo
de Luís Soto
O arquivo de Luis Soto será
conservado nun arquivo público
galego despois xa que o Consello
da Xuntsa aceitará a sua doazón.
Luis Soto, militante comunista,
exiliado en México desde 1936,
foi un dos fundadores da UPG e
desenvolveu un importante labor
político e cultural, no que non é
menor a excepcional publicación
do Padroado da Cultura Galega,
Vieiros. +

• Prémios da Xunta
O actual presidente do Consello
da Cultura Galega, Xosé Filgueira
Valverde, recebeu o prémio da
Xunta á criación cultural "en
recoñecemento ao labor
desempeñado durante toda a sua
vida en distintos eidos culturais,
promovendo iniciativas de todo
tipo, contribunido ao
engrandecimento e á afirmación
dos valores culturais de Galiza".
Dias pasados a Conselleria de
Cultura deu contados nomes de
Boris Narúmov e Fernando
González, como gañadores do
Prémio de Tradución "Ramón
Cabanillas". O ruso Narúmov
verteu ao galego unha obra de
Chéjov, A casa da bufarda,
publicado por Sotelo Blanco;
Femando González preparou unha
antoloxia de Poesia Bucólica

Luis Soto talando no mitin de La Po/arda Habana o 4 de Decembro de 1938.

• Estrea
de Andrés Gaos

t

Pota sua parte a Pura Vázquez ven
de serlle concedido o millón de
pesetas do polémico "Criación
Cultural Feminina 1993". •

• Aniversário
da NASA
O xoves dia 7 a NASA (Nave de
Servkios Artísticos) que tripula o
grupo Chévere, celebra cunha
festa nas suas instalacións o seu
primeiro aniversário. Inauguran a
tempada cunha festa de entrada
libre, entregando os Prémios Nasa
e no final de festa haberá unha
jam-session a cárrego do combo
Los Doré.
Na programación dos meses
vindeiros os da NASA anCmcian
os grupos de Rock Los Clavos e
Negu Gorriak, a cantante
mexicana Paquita del Barrio ou o
teatro de Pepe Rubiane . •
Spray até completar oito mo tra .

O pasado 5 de Outubro a
Orquestra Sinfónica de Galicia,
dirixida por Mathias Aeschbacher,
estreou a edición crítica elaborada
por Xoán Manuel Carreira da obra
do músico galego Andrés Gaos
(1875-1959), Impresión Nocturna
(París, 1937) para orquestra de
cordas. En días sucesivos a
mesma Orquestra interpretará a
peza gaosiana en Ferrol,
Pontevedra e Betanzos.
Ao tempo que se produce esta
estrea veñen de ser publicadas na
colección Ars Gallaeciae Musicae
as partituras de Juan José Castro
Rapsódia para coro e orquestra
"De Terra Galega" e outra de
Andrés Gaos, Fantasia para
Violino e Orquestra. Na série que
publica o IGAEM teñen acollida
obras musicais inéditas antigas e
actuais, ccmpostas por músicos
galegos ou relacionados con
Galiza. A tirada é de 1.000
exemp1ares e o IGAEM enviará
exemp1ares a orquestras
profisionais de diversos paises e
aos conservatórios de música
galegas.+

Latina. Os gañadores reparten un
prémio dun millón de pesetas.

•Cita coa
Banda Deseñada
Até o 9 de Outubro permanecen
abertas en distintas sás de Ourense
as exposicións das V Xomadas da
Banda Deseñada: exposicións de
tebeos antigos, orixinais do
Spesial Pelegrin, orixinais do
Frente Comixário e de Papagaio

A maiore de ta expo ición
expoñeranse documentai de
comic, e tará aberto un mercadiño
e o dia 9 celebrara e de de á
11 ,30 na Casa da Xuventude o
Encontro de Banda De eñada, que
se prolongará até última hora da
tarde con reunións,e mesas
redondas. Pota tarde celebrara e a
Il Xuntanza de Criadores Ga1egos
de Banda Deseñada.+

:········································································································································

•O declinar da Federación
de Bandas de Música
Os dias 2 e 3 celebrou o seu Congreso en Chantada
con escasa asisténcia
• X.M. EIRÉ

Os pasados dias 2 e 3 de Outubro
a Federación Galega de Bandas

de Música celebrou o seu
congreso, cunha depauperada
representación de bandas,
suprirníndose alguns dos debates

• Congreso de
Historiadores
do Cine

previstos ainda que se
mantiveron as actuacións.

Para o actual presidente Emilio
Vázquez Guerra, as datas non
eran as máis idóneas, téndose
que plegar os organizadores, para
non perder as axudas oficiais, a
aceitar a esixéncia da Xunta de
que o encontro se celebrase
denantes do domingo eleitoral no
17 de Outubro. Pésie a iso non se
xustifican os escasos resultados,
pois mesmo a Xunta Directiva da
Federación non estaba ao
completo, influindo tamén a
negativa da TVG a prestar
cobertura, logo das denúncias
reiteradas da Federación pola
marxinación das Bandas na
programación.
No congreso analisáronse as
axudas críticas que receben as
bandas federadas: 26 millóns
anuais aportados pola Xunta para
70 bandas e 2.500 músicos.
Denunciouse unanimemente a
existéncia de colectivos

Dos dias 7 ao 9 de Outubro vaise
celebrar en Santiago e na C9ruña,
organizado pola Asociación
Española de Historiadores do
Cine e máis o CGAI. A
conferéncia inaugural correrá a

privilexiados por Concellos e
Deputacións mentras outras son
bloqueadas pola Deputación,
citándose o caso da de Sárria.

Anunciouse tamén que se
traba11a na constitución da
Federación Española,
especialmente de de VaJéncia
(425 bandas e 30.000 músicos)
porque a CE esixe que as
federacións teñan carácter e tatal
para conceder axudas.
Desde os anos sesenta emella
que para acadar mellare
resultados que o ano anterior, a
comisión de fe ta unicamente
pensaron en incrementar a
poténcia de on e a pre éncia de
mozas nas orquestras. Nesa
condicións as bandas de música
competen en inferioridade, ainda
a pesar de que ultimamente boa
parte delas se renovaron coa
entrada de xoves, que on o mái
eficaz contributo á hora de
acadar maior recoñecimento
entre a xente nova.•

A Festa da Poesia estende o seu exemplo a Euskadi
Os dias 8 e 9 celébrase en Donostia a Euskal Herriko Poesía Eguna
Os dias 8 e 9 de Outubro celébrase na Praza da Trinidade de Donostia o
Euskal Herriko 1 Poesía Eguna, un Festival que toma o exemplo do Festival da
Poesia do Condado e que é Organizado pola.Asociación de Escritores en
Língua Basca e os poetas Iñigo Arambarri e H. Otamendia. En representación
galega asistirán Miguel Anxo Fernán Vello e Xosé Maria Álvarez Cáccamo.
• XOSÉ GONZÁLEZ

Os organizadores bascos recoñécense impresionados pola irmandade entre bascos, cataláns, galegas e
portugueses que teñen coñecido en
Salvaterra "non sabemos como se-

rá en Euskadi o de levar á poesía á
rua, pero coidamos que hai inquietude e interese por tirar a poesia do
corsé único do libro". Nos tempos
da Il República existiu o antecedente do movirnento Euskaltzaleak
que tamén organizou encontros se-

mellantes, "pero tratábase sobretodo dun concurso entre poetas, un
xeito de incentivar cuase heroicamente a poesía. Agora pretendemos ser reflexo do que se fai actualmente en Euskal Herria e en
euskera. Non sabemos como sairá

pero paga a pena saltar ainda que a
piscina estexa valeira".

da poesía basca contemporánea,
Gabriel Aresti.

Poetas
de várias nacións

A experiéncia nova dos poetas bascas tamén vai ter apoio na prensa
en euskera. Segundo os organizadores "nun evento coma este, onde
o poeta recita unha só vez e onde a
cultura oral imponse sobre calquera outra, pensamos que era preciso
dar suporte impreso ao festival. Os
poemas serán publiucados polo
único diário en euskera, Euskaldunon Egunkaria, nun cademiño extra que se repartirá entre os presentes na praza donostiarra. +

O encontro vai reunir poetas do
eixo Galeuzka pero dadas as relacións de Euskadi Norte co Estado
francés tamén haberá preséncia de
poetas occitanos e bretóns e mesmo dunha poeta bósnia residente
en Paris, Jasna Samic. Tamén se
programou unha mesa redonda
adicada ao artífice da renovación
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canta de libros

Unha
obra satírica

maneira satírica, ben que sen carregar as tintas, só nun caso: o dun
alcalde -do partido do governo- que quer eliminar a lei da
gravidade.

Pleno ordinario está escrita dunha
maneira directa, espontánea, rápida, cunha linguaxe plana. Isto
contribue á amenidade da história.
Unha história, porén, que pudo
complicar unha miga máis (reducindo voces e criando personaxes)
e que se resolve dunha maneira
expeditiva. A trama só ten unha
función clara: descreber un tipo
humano determinado: o político
que domina Rosmonia.

Pleno Ordinário

de Emilio Valadé
Nun país da vella Europa chamado Rosmonia, reúnese o Parlamento. Unha sesión ordinária
mais que vai ser histórica. Trátase de votar a favor dunha rede de
autovías que arrodearán, cruzarán, atravesarán o vello país:
5.000 km. de estradas. Todos os
parlamentários (36 do governo,
27 da oposición con ens uada, 5
da opa ición conformi ta, e dou
mái que conforman a opa ición
por i tema e a opa ición i temática) e tán pre ente . Todos
votarán que i. O pre idente -do
que e di que é capaz de meter o
e tado na cabeza-, a mais de todo, vai facer unha viaxe a Madrid
e outra mái s arredor do mundo,
como quen di . Case todos os parlamentários -govemo, e oposicións consen uada e conformista - teñen algo que lle pedir ao
pre idente. Ir á viaxe un pase
permanente para a 'pia" que se
vai inaugurar, etc.
Chega o pre idente, comeza a eión ordinária que será história.
1.ense as acta preséntase o prox ecto de construción dos cinco
mil km. de autovías (no interin, o
presidente pede a cada parlamentário que escreva no papel un desexo, que el llo fará realidade).
Vóta e o proxecto viário, e perde
o pre idente que é o único que
vota a favor.
I to, a i dito de maneira sumária,
acontece nunha novela que remata de publicar Edición Laiovento: Pleno Ordinario de Emilio
Valadé del Río profe or da univer idade de Santiago e andaluz
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Emilio Valadé del Rio.

de naciónc•J. A presente narración
é unha sátira. Sátira chea de humor que se le doadamente, de un
tirón. O autor, mediante unha técnica parecida ao monólogo interior, ainda que mellor seria falar
de monólogo teatral, vai diseccionando os cerebros daqueles
que falan: o presidente, os distintos parlamentários, etc., e así
apresentar a situación política de
Rosmonia (sen esquecer as acotacións sumárias, tamén tiradas das
técnica teatrais, que dá o autornarrador omnisciente pra que o
leitor e texa completamente informado da situación política do
imaxinário (?)país).

Pleno ordinário, como albiscaria
o leitor, é unha novela satírica.
Unha sátira de costumes políticos
nacionais botando man dun país
imaxinário que, por casualidade, é
case que cuspidiño á Galiza. O autor -ou chora?- do panorama
político do país, ainda que unha
certa ternura vai para certo políticos (o da oposición por sistema e
a oposición sistemática). Para rire, ten de converter os personaxes
en elementos cómicos, cousa que

acada facendo Pleno
que estes se
repitan e aca- ordínário
ben por deseo~ éunha
brir-se se é novela
que nalgun satírica,
momento quixeron masca- de costumes
rarse. A caste políticos
de políticos nacionais
que domina botando
Ro s monia
son, por outra man
banda, xa de dun país
por si perso- imaxinário
naxes cómicos
que, por
-se a cousa
non fose tráxi- casualidade,
ca. O autor sá- é case que
beo. Son po1í- cuspidiño
t icos a quen
só moven os á Galiza.
intereses persoais. Intereses máis ben
cutres, insignificantes. Nen tan sequera ambiciosos. Como a sua política, daí que nesta noveleta a polític teña a función de caracterizar
os personaxes (léase o pequeno
diálogo sobre a ideoloxia do fin
das ideoloxias, páx. 31 ). Dunha

Mais a novela ten outros atractivos suplementários. Ao ser, en
certa maneira, un "roman a clef''
o autor disfrazou os personaxes
con nomes apócrifos, ainda que
as referencias sexan mui explícitas, e asi o lei~or pode entregarse
a xogos de identificación, se
quer. Contado, compre subliñar
que o autor é un esculcador da realidade que o arrodea. Apodérase
dela e faina servir como matéria
prima para construir un mundo literário, que quizá é o que lle interesa. Mais faltoulle wnbición e
quedou na tona.
Emilio Valadé debuta na literatura
galega cunha novela divertida pero pouco ambiciosa -estamos
ainda á espera da grande sátira da
política nacional, da que apresente é só unha intelixente introdución. Valadé coñece os recursos
da novela satírica e úsaos, as máis
das veces, acertadamente (chega o
presidente: "Helo, helo por do
viene ... ", páx. 25, referéncias ao
Cantar dos cantares, á "Marcha
triunfal" de R. Daría, páx. 27, a
cancións populares andaluzas,
páx. 41, etc.), outras, por aquilo
do idioma, fallan: Secretario para
Francachelas e Longanizas institucionais, etc. (en galega hai outras palabras non tiradas directamente do español tanto para Fran(pasa á páxina seguinte)

Manual de
História para COU
Ediciós do Castro, que non participa
do mundo do libro de texto, ven de
publicar un traballo, História do
mundo contemporáneo do que é
coordenador Carlos Sixirei, dirixido a
alumnos de COU. Desde a Revolución
Industrial até os problemas da
actualidade, o libro recolle para cada
epígrafe unha bibliografia, filmografia
e mesmo discografia e fontes Iiterárias
· do periodo tratado. O lirniar do
traballo corresponde ao poeta Antón
Avilés de Taramancos. +

Ecoloxismo popular
Joan Martínez Alier e James
O'Connor dirixen a revista semestral
Ecoloxia Política, de carácter
internacional e que publica C.IP/Jcária
no Estado español. O último número
adícase ao ecoloxismo popular e
apresenta entrevistas cos ecoloxistas
da India, Anil Agarwal e Astish
Kothari, e artigos sobre diferentes
confütos ecolóxicos intemacionais.
Contén tamén un texto inédito de
Marcuse. Pódese pedir ao CIP (Tfno

91 - 575 19 75).•

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 séculos, moitos deles milenarios, son documentos históricos
viventes que nos informan acerca de múltiples aspectos do pasado.

NA MESMA COLECCIÓN

Teatro
de Tomás Barros

OS NOMES DE LUGAR
Topón irnos 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

ANFIB IOS E RÉPTILES DE GALICIA
Pedro Galán Regalado
Gustavo Fernández Arias

Fausto, Margarida e aqueloutro, é a
obra de teatro que se publica a título
póstumo do escritor coruñés. A peza,
até agora inédita, culmina unha
traxectória caracterizada polo
expresionismo estético e a preocupación
moral e humanística. A sua visión do
mito de Fausto intégrase nas tres
paixóns clásicas que definen o tema: o
amor, a ciéncia e o poder. A obra inclue
unha detallada introdución que abonda
na análise do mito de Fausto.+

·
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(ven da páxina anterior)

cachelas como para Longanizas).

É, precisamente, no idioma .onde
máis falla Valadé. Colocación indebida de pronomes atónos, léxico
ás veces dubitativo (o arde e a arde, caxado, "entaboar conversas"
que en galega seria metelas entre
táboas, etc.).

{(

Emilio Valadé del Río entregou
a sua primeira obra literária en
galega, sobre tema galega (apesar de mascaramentos), satirizando a política do país, entrando de
cheo nunha realidade actual. Que
a novela non estexa de todo conseguida, non é impedimento para
que se lea con agrado e faga brotar sorrisos cúmplices. Pleno ordinario non é unha grande novela, é unha novela que pode atraer
leitores non afeitas a pelexar con
textos ilexíbeis nos que nada se
entende e nos que se deita unha
mensaxe que non entende nen o
autor. E no entanto, a esperar novas entregas de Valadé e dar
benvida á claridade expositiva,
que sempre é un tanto, apesar da
coda final ("Cabalo lastimeiro ... ") que non se sabe ben a
quen ven a canto.•
XGG
(1) Edicións Laiovento. Santiago, 1993. 70

páx. 1.150 pta.

-

(f

-

-

A nova arde

informativa
O conflito ou guerra do golfo de
hai xa tres anos impuxera unha nova orde tamén no tratamento informativo, nomeadamente no eido televisivo, deste tipo de eventos bélicos internacionais ou que implican
á opinión pública mundial. Con estes tres dias moscovitas que conmoveron ao mundo, como aqueles
narrados por John Reed, voltaron
ás pantallas e aos aparatos de radio
as conexións de urxencia, as imaxes frescas aínda que a ráfagas (en
consonancia coas das metralletas)
da CNN, os sesudos comentaristas
políticos "de garda".
O contraste entre a crueza e agravidade das cenas servidas palas
cámaras e a notória frivolidade
con que moitos comentaristas
descreberon ou relataron nos xornais os acontecimentos foi en cerros intres case escandaloso. Neste
caso si foi evidente o tópico da
imaxe que val máis que mil palabras, pois un repaso á alegría con

- - - - - - -..
11

O de e magar foi
un tem10 moi recorrido e te día a í
Manifestantes rompendo o cerco policial ao Parlamento ruso o Domingo 3 de Outubro.
en tele coma en
que foron empregados certos térdunha imprecisión imprópria de
pren a ou radio. Tamén o de "limminos para relatar a revolta e a
profisionais da información a bapar as rúas". Igual de tendenciosua represión resultou tan calateria de calificativos alcuñados
o que outras fra e feita ne ta
friante coma a violéncia desplepara estes sucesos, e en especial
xornada (feita xa e abe dóne),
gada no cenário ruso.
para os deputados do bombardeacoma "re tabelecer a orde, o réxido Parlamento ruso. Así todos
me de democracia", "o parlameneles eran, indistintamente e deto comunista", etc ... Pero e a e Tentando deixar a un lado calquer
pendendo de si era o telediario
gadas calificacións eran de especonsideración política sobre quen
das nove ou das tres, supoñemos,
rar, se cadra non con tanto descaeran os insurrentes, cal era a legaultracomunistas, comunistas asalro, pero son manifestacións, xa
lidade que babia que impar etc ...
tantes, revoltosos, conservadores,
coñecidas noutros evenros, desa
(asusta a unánime clarividéncia
ultranaciona1istas, nazis, ou a ver"nova arde" infonnativa. O que é
ao respeito de locutores, redactoha-clave do desastre ruso: nostálpara botar e a tremeré que e fala
res ou comentaristas), resulta
xicos. Reflecon esa naturalidade de " limpeza'
xionando un
ou de "apla tar", i é que a palapouco, xa rebras ainda se usan polo que ignifican, cousa que un dubida con
s ul ta difíci 1 Resulta
pensar en que
crecente frecuéncia vendo a tele
un grupo de impróprio
ou lendo un xomal.
xente poida de
"Rico Ku".
Nas catro cancións deste
O asustador desta alegría informaacumular tan- profisionais
maxi-sinxelo atópanse
tiva (coma a de certos tertulianos
tas adscripb
d
distintas posturas,
cións ideoló- a ateria e
radiofónicos , frivolizando entre
diferentes posibilidades
xicas ou im- calificativos
gargalladas a respeito de Ieltsin ,
amorosas-?--,
propérios.
Iso
alcuñados
"o
noso fillo de puta" como acuambientadas con variadas
ao marxe do para os
ñaron os americanos para os dictacombinacións
tufo terminodores afíns do cono sur), o que
instrumentais. Lonxe de
lóxico a edito- deputados
mete medo é que o terreo emella
afondar na mensaxe
rial de "El Al- do bombarabonado para que e e tipo de inerótica, esta fica no seu
elemental e primário estado
cázar" ou do deado
formación se faga non dos lonxade expresión artística
maniqueísmo parlamento
nos rusos senón de calquer confito
-?-.As voces non
informativo
que por aquí no aconteza. Ainda
insinuan; emiten
encerrado no ruso.
que non habería perigo, de facer
desinibidamente
"peche
de ficaso a outro contertulio que en
expresións e cantos, cun
las" dos meOnda Cero sacaba en conclu ión
contido un tanto
dios de comuda traxédia rusa que "non ornas
rudimentário nos textos.
nicación en torno a catro ideasconscientes do privilexiado que
A fémia ben poderia pasar
por Caperucita Vermella, e
base emitidas desde Washington,
somos, do ben que vivimo , e aino varón polo mesmísimo
como cando a guerra do Golfo.
da no queixamo (o e pañoi )".
lobo. Divertido contraste
Xa o dicía Felipe, o do millor do
vocal. Pode ser unha fonna
mundos posíbei , quen agora, por
Na
TVE,
como
daquela,
sacaron
a
máis de abrir un idioma
certo, xa pode ir tranquilo morrer
Sacaluga, o circunspecto oráculo
portugués a un tema tan
apuñalado no metro ... de Mo cú. •
de asuntos internacionais, unha
internacional na cultura de
especie de menciñeiro televisivo
masas como a
GONZALO VILAS
que aparece nestes desastres munpomografia. •

conta de discos ¡..¡--- - - - - - - - -

Luizinho
de Gonzaga
Gonzaguinha
Gonzaguinha morreu nun
acidente de automóbil en
1990, cando acababa de
gravar este disco. Contaba
nel coa colaboración de
artistas como Elba
Ramalho, Beth Carvalho,
Alcione ou Fágner. O autor
de cancións maravillosas
como O que é, o que é,
cantada no último disco de
Zizi Possi, era unha das
figuras da música popular
brasileira con máis
proxección. Aqui está a
interpretación definitiva do
hino oficioso do Nordeste
do Brasil, Asa branca,
canción-emblema composta
polo seu pai, o sanfoneiro
Luís Gonzaga, versionada
en inúmeras ocasións por
tantos cantores do Brasil.•

diais para, de ordinario, comentar obv i edades, cando
non aseverar ideas
moi particulares
(ainda que oficialistas sempre) baixo a fórmula de
"En Madrid se
piensa que ... ". Falaba asi el coa corresponsal en Moscova, e esta, cunha
asépsia arrepiante
falaba das tropas
que ían "aplastar,
ou reprimir ... " aos
insurrectos (ou violento , terrori ta ,
ultrano tálxico ).

Frivolidade
en Moscova

Lúdico erotismo
Valdez e as piranhas douradas
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O Festival Internacional levará anualmente a Pontevedra

a cita cinematográfica do Outono
Deberán mellorar as condicións técnicas e os espazos de proxección
• ÓSCAR LOSADA

O Festival Internacional de Cine do Xacobeo, que
promete consolidar en Pontevedra un espazo de
concurso novo, transcorreu entre o entusiasmo dos
organizadores e as más condicións técnicas que
impediron outorgar o Prémio de Fotografia. O
mellor filme foi ªKrapatchuk, o leste do desdén"
pero sobre as longametraxes destacaron as
películas de médio fomento.
Foi moito mellor no Festival In- / nível exibido nas curtametraxes a
temacional de cine do Xacobeo o
concurso que as longametraxes.

Entre estas últimas, xunto a filmes
aprezábeis que tiveron a sua recompensa no palmarés, proxectáronse películas realmente más e
de nulo interese, con mención especial para un dos filmes máis
inaturábeis da história do cine
(non é brincadeira) e que provocou desercións ao cuarto de hora
de proxección. "A cautiva do deserto", que así se chama a fita,
merece entrar nas antoloxis do
disparate e da trapallada, da man
dun realizador que nos amosa o
paso dun camelo tras doutro cun
obxectivo indescifrábel para o es-

¡tJS se9~&'DtJS ~z¿¿tJ~ 9A'R'DA'DtJS
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pectador con sentido comun.
Pola contra, moitas ideas, ilusión
e ganas de facer cousas observáronse nas curtametraxes participantes. A vencedora foi "Quen
mal anda, mal remata" do catalán
e membro do Tricicle Carles Sans.
É esta unha história contada a
meio dos pés dos protagonistas.
De entre os demais participantes,
hai que facer mención á fresca,
imaxinativa e moi brillante "A
randeeira" de Álvaro Fernández.
Despois de ollar a ca1idade dalgun
<lestes traballos, a quen se fose á
mostra de curtametraxes galegos
podíaselle cair a ialma ao pe , xa
que agora me mo as produción
do país están a grande di táncia
do que se está a facer, por exemplo, en Euskadi.
Na sección oficial competiu a última hora e tras das baixa de dua
curtametraxes galegas, ("A Barbeiria" e "Que lle pasou ó meu
Johnny"), a obra de Antón Simón
"Un café de Ollos Verdes" que é
unha das cousas máis dignas feítas no país.

Un xurado acertado
O xurado formado polos directores
galegas Chane Piñeiro e Xoán Pinzás e os actores Mario Pardo e Fernando Guillén estivo rnoi atinado
nas suas decisións, concedéndolle
· o prémio, dotado con dous rnillóns
de pesetas, ao filme "Krapatchouk,
o leste do desdén " de Enrique Gabriel Lipscbutz, presente no certame e ledo por partida dobre pois a
sua parella protagonista, Guy Pion
e Piotr Zaitchenko, acadou ex aequo o prémio á mellor interpretación masculina. A película é unha
coproducción hispano-franco-belga. Unha bonita comédia na que
dous homes na estación de Paris
queren coller o tren que os leve ao
se u país, Prajevitza, que todo o
mundo descoñece que exista, polo
que lles é imposíbel facer a viaxe.
"Eu tiña feito o guión antes. da
desmembración de paí e como a
Unión Soviética. Ao princípio o
produtores refugáronno por falta
de comercialidade e cando e puxo de moda a Europa do Le te recuperáronno con grande interese".
O prémio especial do xurado recaiu nun moi bon filme belga,
"Daens", de Stijn coninx, que vai
participar no fes ti val de cine de
Valladolid. Un filme histórico no
que un crego (Daens) loita contra
a explotación dos obreiros nos teares flamengos por parte dos patróns a finais do século XIX.
Unha loita arreo contra o asoballemento, a miséria e pola procura
do sufráxio universal. Película
moi ben contada, cunha boa dirección, ben ambientada e interpretada. Un filme de categoría e xunto
á vencedora, sen dúbida, as mellores obras da mostra e que lle deron un chisco de nível cinematográfico a un festival que frouxeou
na calidade artística do s filmes
participantes.
Outras películas que sairon da
mediocridade xeral foron a simpática comedia catalana "Todo Falso", de Raimond Masllorens, cun
guión moi traballado e unha montaxe moi competente que se levou
o prémio correspondente a ese
apartado.

Outra fita moi lixeira e agradábel
de visionar foi "Sublet", da realizadora Chus Gutiérrez, que narra a
vida dunha rapaza en Nova Jorque
e as suas aventuras, cunha grande
interpretación da cada dia mellar
actriz Iciar Bollain. Sobranceira 1
tamén foi a realización da directora italiana Francesca Archibugi,
"Verso Sera", onde retrata os problemas xeracionais entre o personaxes de Marcello Mastroianni e
Sandrine Bonnaire, eleira mellor
actriz por esta interpretación.
O prémio ao mellor guión conqueriuno a produción basca "O ano
escuro ", de Arantxa Lazcano. Pita falada en eu kera e ca tellano
con momento bonito ·e á que lle
obran 15 minuto de metraxe.

Condición técnicas
imposíbeis
Para rematar co prémio , o xurado, con bon critério, non concedeu
o que atinxia á mellor fotografía
"dada a impo ibilidade de aprezar
as cualidades fotográfica dunha
película que é proxectada nunha
condicións de ínfima calidde e cun
meio técnico ob oleto . Esta deci ión apoiouna o público co eu
aplauso na cerimónia de clau ura
confonne con que a condicións do
cine Malvar non on, de de logo as
óptimas para ollar cine.
O concello de .Pontevedra ten
grande culpa disto. xa que o lóxico
seria ter o teatro Principal para a
proxección a concurso, deixando
o Malvar para as esións paralela .
I to non se pudo realizar por mor
da ocupación duas tarde do teatro
por parte do concello para outro
actos. Calquera que coñeza o Malvar abe que é unha vergoña que
este lugar exa o e collido para o
filmes a concur o. Se o concello
non podia empregar ne e dia o
Principal , non eria de entido com un bu carlle acomodo noutra
data ? O de intere e debeu contaxiar á cidade xa que a a i téncia
ás proxección foi realmente pobre, o que deu e ca o realce a un
fe tival que pretende con olidar
na vindeira edición cando Leña a
di po ición o Pazo de Congre
A organización, todo vontade e co
mérito de criar un ambiente moi
agradábel, tamén debe mellorar
moito para facer de te un fe tival
importante. É verdade que na primeira edició n empre e paga a
novatada, mai xunto a erro de culpábeis, houbo outro realmente
graves como o troco da película
par a sesión de clausura (primeiro
"Tirano Banderas", despois "O
Baile das Ánima " para rematar
traendo "A Nai Morta'', de Juanma Bajo Ulloa) ou os retrasos espectaculares na roda de prensa na
que o xurado daba conta dos prémios, xunto a algun que outro
despropósito na gala de clausura.
Galiza estivo repre sentada na
competición da s longametraxes
por un realizador, Xabier Bermúdez, que apresentou "Luz Negra",
un thriller pouco enxeñoso e falto
dun bon guión que non saiu da
mediocridade reinante.
Que os erros disminuan na segunda
edición e aumente a calidade dos
filmes e a cantidade de espectadores, nunha edición que posíbelmente se leve a cabo no verán.•
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· Esas voces e eses sons impresionáronme tanto que sentin que se algunha cousa na vida me podia interesar, era interpretar esa música.

JordiSavall

Trinta anos despois gravou o Réquiem de Mozart, ainda que dunha forma pouco convencional.

'A música sempre será xoven:

só existe cando se interpreta ou escoita'

Un dos problemas da gravación de
disco é a auséncia de público: non
existe esa reacción emocional que
se dá cando tes persoas diante tua.
Incomódame escoitar unha gravación na que todo é perfeito, pero
en realidade non pasa nada. Por
iso, cando afrontamos o Réquiem
intentei gravar o Agnus Dei pala
tarde. En princípio estaba todo
conforme, soaba todo moi ben,
pero faltaba "esa" cousa máxica.
Seguimos gravando outras causas
e cando xa rematáramos, ás tres
ou ás catro da mañá, pedin, pésie
ás protestas dos músicos, volver
gravar o Agnus Dei. Esa necesidade de dar o máximo cando xa non
podes máis, ese forzar a alma para
que che saia a voz, conseguiu unha versión moito máis expresiva
( ... ) Non podes facer a mesma
música cun sol enorme ou na escuridade da noite. Cada mú sica
ten o seu momento e, ademais, a
sensibilidade que tes ao estares esgotado é moi superior á de mañanciña, cando acordas. Mediante
unha boa técnica, que che permita
controlar ese cansáncio, podes
chegar a un nível de expresión
moito máis elevado do que nunha
situación de norrnalidade.

• JOAN PASTOR

Con cincuenta anos,
jordi Savall alcanzou
unha mestria
instrumental
indiscutíbel, recoñecida
polos prémios máis
prestixiosos. Coas tres
formacións principais
que dirixe -Hesperion
XX, Le Concert des

Nations La Capella
Reial de Catalunya- é
quen de cobrir un
amplí imo rep rtório de
mú ica antiga, desde a
idad Média deica o
da ici mo, pa ando
polo barroco e o
Renacimento. A sua
elección e
interpretación da
música para a película

Tous les matins du
monde bateu todas
marcas de venda
imaxinábeis para un
disco de música antiga:
máis de 500. 000
exemplares en un ano.
J. PASTOR

Poderiamos chamar arqueolox:ia musical ao seu labor na música antiga?
Eu definiríao mái ben como un
traballo de criación. Na arqueoloxia
ti trabal1 a partir dunha ruina· re táurala e déixala como e taba xa
exa média coluna ou un tor o incompleto. 6 recuperamos unhas
partituras razoámolas e a partir daí
criamo idea novas. E a é a base
fundamental. Por iso a música é a
única arte que erá sempre xoven:
6 exi te cando e interpreta ou escoita. Unha partitura nun caixón é
un proxecto· até que e canta e se
toca, non exi te. É o contrário dunha catedral, que e fixo no século
XII, exi te e non precisa mái nada.
En cámbio, a música necesita empre intérpretes actuais.
Vivimos unha época dourada
para a música antiga?
Si, o fenómeno actual é moito
mái s importante do que moitas
persoas pensan. Ten en conta que
durante o século XIX Stendhal ca1ificaba as obras realizadas cincuenta anos antes como horríbeis
e antinaturais. Na época de Mozart facíase unha ópera e imediatamente pasábase a outra; non había respeito nengun para o pasado. Até o Romantismo só se prestaba atención á música de época.
A música do pasado non se trataba como obra de arte; no mellar
dos casos considerábase "historicamente interesante". Hoxe decatámonos de que a música que se
facia en Santiago de Compostela
con motivo das peregrinacións de
/ Afonso X era de grande calidade.

Que a música que compuña no
ano 1500 un señor que se chamaba Tomás de Victoria era xenial e
a de Monteverdi, criada a princípios do século XVII, tremendamente actual. Hoxe comprendemo que o pasado existe e está
cheo de obra de arte.
Iso refléctese mesmo nas listas de
vendas. A banda sonora de Tous
les matins du monde interesa a
moitisimos xtivenes europeus. Cal
é a clave deste éxito rotundo?

É difícil dar unha resposta exacta,
pero eu creo que a base do fenómeno foi a película, o seu argumento: a história dun pobre músico que vive pechado na sua casa,
plantando cara a todo un mundo
de esplendor sob o mandato de
Luís XIV, época na que se construiu o palácio de Versalles. Este
mú ico, Marin Marais, buscaba o
porqué das causas e vivía o mundo da música dunha forma moi
sincera. Eu creo que esa é a mensaxe que conectou con moitos xóvenes. A xuventude precisa causas auténticas, sinceras, isentas de
grandezas e espectacularidades
falsas. Cousas moito máis profundas como o amor, a marte e a fidelidade através da música, coindidiron co sentir de moitos xóvenes. Por suposto, axudou a beleza
da película, cunha forza e un im-
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pacto que conseguiu que moitos
<lestes mozos descobrisen unha
música sen pretensións, pero que
os enchia de satisfacción.

'Actualmente
domina
unha música
de ritmos
repetitivos,
con moita
agresividade,
asi como
as películas
de violéncia e
terror".

Unha mensaxe de sinceridade?
Si, de sinceridade e a beleza que
pode ter un instrumento como a
viola de gamba, que nun momento
dado pode producir máis emoción
e densidade que unha orquestra
sinfónica. Se nos fixamos ben, actualmente domina unha música de
ritmos repetitivos, con moita agresividade, asi como as películas de
violéncia e terror. É moi positivo
que de pronto se faga unha cun tema tan poético e austero, e que
ademais teña éxito.

É certo que Mozart influiu de
forma decisiva na sua eleición
pola música?
Ainda que dunha forma casual, o
seu Réquiem marcoume desde os
dezasete anos. A esa idade asistía
ao Conservatório para receber clases de contraponto e harmonia.
Unha noite ao chegar a clase ouvin
inesperadamente ao ensaio do Réquiem por un coro de Igualada, a
miña cidade natal , e un conxunto
instrumental composto por dous
violins, unha viola e un violoncelo.
Era a primeira vez que via tan de
perto estes instrumentos de corda.

'A xuventude precisa causas auténticas,
sinceras, isentas de grandezas e
espectacularidades falsas".

Jordi Savall adquiriu grande experiéncia tocando cos músicos máis
prestixiosos do repertório antigo,
desde Trevor Pinnock a Gustav Leonhardt. Máis tarde decide realizar
o seu próprio traballo e nace Hesperion XX, a sua primeira formación .

É certo que, ademais de apresentar outra visión da música, intentan transmitir unha filosofia?
Na maioria dos conxuntos que durante os 60 ou 70 realizaban música antiga, un mesmo músico tocaba a viola, a flauta, o violín, a percusión e, ademais, cantaba música
alemana, inglesa, española, francesa... Que pasaba? Nada tiña realmente carácter. As músicas inglesa e española soaban da mesma
forma. Tampouco nengun instrumento chegaba moi lonxe, porque
todos tocaban máis ou menos ben,
pero sen profundizar. Unha das
novidades que aportou Hesperion
XX foi que todos os seus intérpretes eran virtuosos do seu instrumento. Tamén traballámos a linguaxe musical cantada, porque vai
ligada de forma indisociábel coa
falada: ti non podes cantar da
mesma maneira unha música que
non coincide coa tua língua materna. Un alemán cantará moito mellar música alemana que española
ou italiana, e viceversa.+
INT_f:G_~Ah
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O trinque

Convocatórias
V Certame a Arte en
Defensa da Natureza

'l.

Este V Certame fotográfico Arte en
Defensa da Natureza, dá continuidade
ás catro anteriores convocatórias organizadas por Xevale Ecoloxia, e introduce a novidade de adicalo exclusivamente á castaña e o castiñeiro. Trátase
de sensibilizar á sociedade sobre protección desta árbore e do seu froito,
arraigado dabondo na tradición sócioeconómica, cultural e paisaxística da
Galiza. O certame caracterízase pola
non competitividade, non haberá nengun prémio especial, senón que todos
os participantes receberán un agasallo
e a suas obras ficarán expostas na Casa
da Cultura de Chantada, do 29 de Outubro ao 14 de Novembro. A organización entregará ao inscribirse (o prazo
de inscrición vai até o 28 de Outubro)
un vale por duas ampliacións das fotografías apresentadas. Maior información na Casa da Cultura de Chantada.

sarán 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 Novembro de 1993, a: Delegación Provincial de Consellaria de Xuventude de
Lugo. Pintor Corredoira s/n. 27002 Lugo. Certame Francisco Femández de l
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 categoria 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.

Prémio de investigación
lingüística e literária

II Prémio de poesía
Espiral Maior
Edicións Espiral Maior e o clube poético do mesmo nome convocan a segunda edición do Prémio Espiral
Maior de Poesia. Estabelécese un único prémio, sen dotación económica,
que consiste na publicación da obra
gañadora dentro da colección Espiral
Maior de Poesia. Poden optar ao prémio autores menores de 35 anos, sempre que non teñan nengun libro individual publicado, con traballos dun mínimo de 300 versos. As obras teñen
· que se apresentar por triplicado, mecanografadas a dobre espazo, baixo plica, sen remite e co título da obra
acompañado dun lema identificador.
Na plica aparte virán os dados de identidade, enderezo, teléfono e currículum do autor. No exterior do sobre figurará o lema e o título. As obras deberán enviarse, antes do 30 de Novembro de 1993, a Edicións Espiral
Maior. Apartado 192. 15080 A Coruña. O xurado pronunciarase o mes de
Decembro deste ano.

X Marathón de Futbito
A Agrupación Deportiva Colexio
Público Leirado de Salvaterra do Miño convoca o X Marathón de Futbito
para o vindeiro 23 de Outubro, en tres
categorías nas modalidades feminina
e masculina: até os 12 anos, de 13 a
15 anos e de 16 anos en diante. Información e inscricións (até odia 19) no
Colexio Público Leirado . Teléfono:
(986) 65 75 37.

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 Poesia, 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 reme-

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 títu lo, a obra deberá
ter un lema que a relacione cunha plica cos dados e currículum do autor.
O prazo de admisión dos traballos
remata o 15 de Novembro. O prémio ascende a 100.000 pta, O Patronato resérvase o direito de publicación das obras premiadas.•

Álvaro Cunqueiro.

II Prémio Narrativa
Álvaro Cunqueiro
O Concello de Vigo e mais o Concello
de Mondoñedo artellan o 11 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. II 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.

XIX Certame
Nacional Galego de
Narra ció ns Breves
Co prém io Modesto R. Figueiredo
do Certame Nacional Galega de Narracións Breves, o Patronato do Pedrón de Ouro tenta promover a literatura narrativa en Lingua Galega e

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

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

Teatro
A Vía Láctea

negro, pon en cena Batea. A vida de
catro micos nunha batea só é interrompida polo paso dos trasatlánticos.

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

En resumidas cuentas
Por Pepe Rubianes, o Sábado 8 e o
Domingo 1O, ás 10 da noite, na Sala
NASA de Santiago. O actor galega residente en Catalunya desde os anos 60,
fundador de Dagoll Dagon, dun tempo
a esta parte adícase aos espectáculos
en solitário nos que traballa o clown
sen máscara e o humor visceral. Debuta en solitário nos cenários galegos.

Entremés do Retábulo
das Maravillas
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.

Días sen glória
A comédia de Roberto Vidal Bolaño
Dias sen glória, posta en cena por Tea-

Bule-Bule é o
programa que dirixe
Antón Reixa as
mañás do sábado
en Antena-3 de

Galiza. Primeira
incursión na rádio
do vigués
polifacético que
recupera tamén ao
benquerido Sr. Paco
para as ondas. •

Anúncios de balde
•Nove asociacións galegas de defensa
da Natureza encetaron unha campaña
a favor do Lobo. O seu primeiro obxectivo é acadar compensacións para
os gandeiros afectados. Editaranse unhas tarxetas-protesta dirixidas ao Conselleiro de Agricultura. Estas tarxeta
pódense solicitar ao Apartado de Correos 4.342 da Coruña, ou ben ao entrar en contacto con Erva, CEDENAT,
O Brote, Habitat, Sobreira, Landra,
Taraio, CEM ou Biotopo.

o A Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños (CEMMA), ven
de editar a revista Eubalaena. Os interesados que queiran recibila ó teñen
que enviar 10 selos novos de 28 pta. a:
CEMMA. Rosalia de Ca tro 138, 3º
A,E. 15706 Compo tela. A Coruña.
• Se pensades que esto é un grupo de
títeres estactes moi trabucados. Títeres
& Gua/trapas, é algo distinto. Se queredes risas para os cativos e non tan
cativos, chamade ao Taller Oliva:
(986) 22 77 ] l.

o Desexaria

entrar en contacto con
Luis Piedra Suares e máis Dianora
Piedra Suares. Dirixirse a: Isabel Piedra Huerta. Calle B, 6. La Yaba. Camagüey. Cuba.
• Clases e tradución de bretón, francés, inglés, galés e chino. Profesores
titulados, licenciados en filoloxia. Nativos da Bretaña e Grande Bretaña.
Maior información en Algália de
Abaixo 20, 2º. Santiago. Perguntar por
Neal 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, Pun k, Trash, Jazz, Folk.
Étnica, etc. Músicas alternativas e independentes. Distribución para a Galiza: Trevoada. Apartado 2.259 . Compostela 15780.

o Vendo

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

• Rapaces e ecoloxia. Somos un gru po de nenos e nenas, entre 8 e 1 1
anos, interesado pola Natureza e a
conservación do meio ambiente. Publicamos unha revi sta, O Merlo, da
que ven de sair o número 4. Gostaríanos coñecer rapaces/as aos que tamén
lles preocupe a Ecoloxia e que nos
manden cousas para publicar (debu xos, notas, artigos, 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.

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.

o

Trevoada Edicións-Distribución.
Punk, Rock. Hardcore. Trash . ... Galego e Portugué . 7" EP Fame Neghra,
Benviclos a famelanclia ; 7" EP Fame
Neghra/Dirty Barriguitas ... Maquetas
de Mol, Juerga General, lnki ii;:ao .. .
Pédenos o no o catálogo, de bald , no
Apartado do Corr io 259. Compo tela 15780.
• Lévase contabilidade de comunidades e outros papei . Prezo a negociar.
Teléfono (986) 23 82 15 e 29 56 64.

o Oferécese

me tre de E.X.B .. Educador con experiéncia para traballo relacionado co en ino. (981) 20 96 19
(Mañá ).

• Vendem-se cintos de coiro totalmente feíto a mao e a medida, durai;:ao ilimitada, pele de máxima qualidade, cor e de enho variado . 7.000
pta. Chamar indicando talhe ao (9 1)
23 32 92. A Corunha.

o

Traspaso negócio en Santiago.
Magnífico funcionamento e mellor
prezo. (981) 89 07 97.

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

o

A Cooperati a de Educación
Meioambiental (CEM) oferta ervícios profi ionai de Educación Meioambiental: itinerário ecolóxico-culturai , charlas e fe ta e colare obradoiros de reciclaxe, cooperación, narureza, inventário de recur os ócio-culturais, unidade didáctica , etc. Mái
información no local de CEM, R/ Laracha n11 JO. A Coruña. (981) 26 56 40.

• Vendo equipa fotográfica e Super

8, 1 mira cor televi ión e 1 o cilo cópio. Chamar ao (981) 66 03 12.

o

Fago tradución galego-francé castellano, en calquer entido. Interesado chamar ao (981) 29 98 90.

• Acordeonista com amplos conhecimentos de solfejo, de eja receber cópias de partituras de mú ica tradicional galega e portugue a para acordeao. Apartado, 24034. 28080 Madrid.

o

Véndense cachorros de Cocker,
machos 10.000 e fémia 6.000. Perguntar nos (986) 37 40 18 e 43 65 87.

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

O

o

• Desexo intercambiar correspondéncia con amigos da Galiza e o resto

• Corredoirismo. Somos un grupo
que sai ao monte os Domingos. Se te
animas chárnanos. Teléfono (986) 29
06 07, en horas comerciais. +

Cigateléfono (981) 54 59 09. A
Converxéncia Intersindical Galega
(CIG) pon á sua disposición o Cigateléfono, para atender calquer dúbida referente á Administración autonómica.

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

o oso

A Aula de Formación de Actores de
Pontevedra representa a obra O oso,
de A. P. Chejov, os dias 13 e 14 no
Centro Cultural Caixavigo.
tro do Aqui, odia 12 ás 20,30 h., na Casa da Cultura de Vilagarcia de Arousa.

Batea
Sábado 9 de Outubro, ás 8 do serán,
no auditório de Narón. Artello
Teatro, dirixido por Santiago Monte-

Romance de
Micomicón e Adhelala
A obra de Eduardo Blanco Amor, interpretada polos títeres de Teatro Kaos, o dia 15 ás 8 do serán, na Casa da
Cultura de Cervo. •

Producción galega
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI), oferece de balde a proxección da película Juan de Betanzos de
Santiago del Valle, o día 13 de Outubro. O dia seguinte pasarán, tamén de
balde, unha escolma dos traballos dos
al unas da Escala de lmaxe e Son do
pasado curso, Colleita E.l.S. 199293. A sesións comezan ás 20, 15 h., na
sala do CGAI. Rua Durán Loriga 1O,

baixo. A Coruña.

A miña vida
coma un can
O Mércores 13 de Outubro, ás 20,30
h., no Auditório do Concello de Vigo,
pasan A miña vida coma un ca n (Dinamarca 1987) de Lasse Hallstróm, dentro da programación do Cine C lube
Lumiere. A entrada cu sta 300 pta.•

axenda
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Exposicións
nativo ao de Santiago que data da
época romana. A monstra amosa como a luz e ntra, dun xeito similar,
nestas ermidas.

Maruxa Mallo
A Consellaria de C ultura e Xuventude
xuntou a espallada obra da surrealista
ga lega Maruxa Mall o, na monstra do
recen inaugurado Centro Galego de
Arte Contemporánea.

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.

60 Imaxes
Até o 24 de Otubro na Casa das Artes
de Vigo. 60 lmaxes é o traballo do Colectivo Fotográfico Zona-5, no que
Roberto Alonso, Jose A. Fariñas,
Antonio Freire, Rubén R. de Torres
e Ramón Vaquero, amosan o seu potencial criativo en cinco visións distin tas da fotografia.

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.

Tomás Barros
Pintura na Galería Sargadelos do Ferro!.

Xúlio Tizón Diz

Auséncias

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

Obra de Castelao, Maside, Luis Seoane e Sánchez Maza , na mon tra Auséncias que garda o Centro Cultural do
Ferro l.

Tapices de La Seu Vella
de Lleida

Pintura galega

Até o 30 de Novembro, na Igrexa de
San Domingos de Bonaval. Sete tapices de grandes dimensións orixinários
do século XVI, utilizados nun princípio para a decoración de La Seu Vella
de Lleida. Un dos mellores conxuntos
ainda conservados de obradoir0s flamencos.

Obra de Laxeiro, Lodeiro e Santiago
Montes. amai doutro na á La Galería de Vigo.

Art gal ga
Até o 24de Outubro na Ca a das Artes
de Vigo. A A ociación Cultural Amigos da República artclla esta monstra
que comprende obra dos artista galega Jssac Diaz Pardo, Lodeiro,
Franci co Mantecón , Antón Goyanes, La eiro, Antón Patiño, Menchu
Lama , Carlos Barros , Fernando
Ca a , Manuel Molde , Correa Corredoira, Agu tin Pérez Bellas, Mercede Ruibal, Fernando Morales,
Andrés Vita , Berta Cáccamo, Dario
Al arez Ba o e Amando; arnais doutro do re to do E tado.

Xesus Campos
Ianomamis

Vari Caramés

Durante todo Outubro no Café da Fala
e no Odeón Café-Teatro de Vigo. Survi al organiza esta campaña-exposición de apoio a povo Ianomami, que
conta con 14 panei explicativos.

O Centro Cultural Salvador Madariaga
da Coruña, acolle unha série do fotógrafo Vari Caramés.

A Frota de Indias
O Kio ko Alfonso da Coruña, acolle a
monstra da Comí ión do Quinto Centenário, obre ás antigas rotas e técnica de navegación e con trucción da
Frota de Indias.

A xeración doente
a ala da Fundación Caixa Galicia da
Coruña. A monstra A xeración doente,
1871-1902 e ta compo ta por obra de
Jenaro Carrero , Ovidio Murguia,
Ramón Parada Juste! e Joaquín Vaamonde.

As Pontes
A série fotográfica As Pontes de Ramón Loureiro, exposta no Centro
Cultural do Ferro!.

António Yebra de Ares
Até o 9 de Outubro na Casa da Parra,
unha 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
Retratos da Académia, comprende
obra de Goya, Federico Madrazo,

O Camiño en pintura
Menchu Lamas.

O pintor Antón Masiro Beiró, expón
o eu · óleo obre motivo do Camiño na Ca a do Concello de Valga.

Actos
n lu ar tranquil
Venre · , á
do ·erán, na aleria
argad los de Vigo, t rá lugar a pre. entaci n d libro Un !11gar tro11q11ilo .
011tra/Ja11do, droga e corrupción nas
Rias Baixas. O acto corre a cargo do
autor Bieito Leiro e máis o do dir ctor
d El orreo allego. Xo é M. Rey
Novoa.

p r orina i"n
Con ello da ullura alega organiza, do 7 ao de Outubr no Mu cu
do Povo Galega (Santiago), un novo
Simpósio de Antropoloxia adicado á
Romarias e peregri11ació11s. Sobre e te
tema falarán X. Filgueira Valverde,
A Fraguas Fraguas, R. Valdes del
Toro, A. Aguirre Baztán, X. R. Mariño Ferro, M. Mandianes Castro,
M. Gondar Portasany, M. J. Precedo Lafuente, F. Alonso Romero , J.
Moreno Navarro, S. Rodríguez Becerra, Joáo Leal, Nuno Porto, C. Sixirei Paredes, Sossie Andezian e J.
Claude Galey. Tamén neste simpósio
visitas ao Museu, a Catedral e a outros
lugares relacionados coas orixes da
tradición xacobea.

V Xornadas de Banda
Deseñada de Ourense
As V X ornadas de Banda Deseñada
de Ourense celebránse por vários pontos da cidade até o 9 de Outubro. As
Xornadas comprenden as exposicións
111 Certame Ourense de Banda Deseñ ada no M use u Municipal , coas
obras selecc ionadas do Certame ; IX

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Festas
Xoncur o Galego de Banda Deseñada na a a da uventude, coas obras
aprcn entada ao Concur o; Jovens
Europeu na Ca a da Xuventude, na
que 14 xov
ani ta ponugue e
amo an a ua hi rorieta obre a integración europea a a uas implicación para a mocidade; Cor e aventura en Domingo (Mu eu Municipal),
na que e recollcn 167 páxina dominicai de cómic de xornai europeu e
de EE.UU. no periodo 1900-1969; O
cómic na Galiza no Liceo, que oferecc unha perspectiva completa da actualidade da banda deseñada no Pai ;
IV Exposición Internacional de
Fanzines e Pro-zines de B.O., na Caa da Xuventude; Orixinais do Spesial Pelegrin na ala Auriense; Orixinais do Fre11te Comixario N~ 6 e do
Papagaio Spray e unha Exposición
de Tebeos Antigos no Ateneo. As
Xornadas tamén oferecen a proxecc ión de 13 documentais feítos por
Euskadi Pictures International para a
TV. Os pases son a partí r da 7 do serán en sesión continua até a 21,30,
na Casa da Xuventude. As pro xecc ións do Xoves 7, está n adicadas a
Eisner e Chaykin, e as do Venres 8 a
Altuna e Breccia. Pecha as Xornadas
o Encontro B.D., o Sábado 9 a partir
das 11,30 h. e até última hora, na Casa da X uventude, no que haberá mesas redondas sobre a Sitllación da
B.D . no Estado, amais dunha 11 Xuntanza de Creadores Galegos de
B.D .. Todo arte ll ado po la Casa da
X uv entud e, a Area de Ed ucació n e
X uv entude do Concello, Frente Comixario e Phanzynex. Máis inform ación no (988) 22 85 OO.+

e romaria

Juan Antonio Morales, Julio Romero de Torres, Daniel Vázquez Díaz e
Zuloaga, pertencente aos fundos da
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

A Etiopia Cristiá

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

O Museu Provincial de Lugo acolle a
monstra A Etiopía Cristiá, pertencente ao proxecto Património 2001,
que oferece unha escolleita das fotografías realizadas neste impresionante
marco africano por Arnaid de Wildenberg, baixo a dirección de Francis Anfray.

Sonnestand
Até o 17 de Outubro no Pazo de Bendaña, patrocina o Consórcio de Santiago e organiza o Auditório de Galiza. Sonnestand (A posición do So[) é
o traballo de Ursula Schulz-Dornburg que recolle 82 fotografias en
branco e preto sobre as oito ermidas
erixidas o século X nun camiño alter-

Debuxo de Xesus Campos.

Música
Crazy Cabuxa

Nesta emana cómpre destacar o Marte 12, a Festa na Capela de Tremo.
Outeiro. A Amahia. Santiago. Do 17 ao
20, celébran e As San Lucas (feira
anual) en Mondoñedo. +

O Xoves día 7, ás 10 da noite, na sala
Nova Olimpia de Vigo con entrada libre. Cra:y Cabu.xa actua coma grupo
invitado, xunto cos tres seleccionados,
na final do concurso de pop-rock Vigo
en vivo.

Publicacións

A Quenlla
Concerto do grupo folk A Quenlla,
previsto para o Venres 8, ás 20,30 h.,
na Casa da Cultura de Cervo.

Los Clavos
O Venres 8, ás 11 da noite, na Sala
NASA de Santiago. Los Clal'os é un
dos expoñentes máis importantes do
rock independente de Euzkadi. Ten no
di recto a sua baza máis forre. Fan actuacións de gran enerxia nas que parten dunha sólida base de guitarras e o
vigor do punk.

Johnny Griffin Quartet
O Sábado 9 de Outubro, ás 22,30 h.,
no Centro Cultural Caixavigo .

Fol de Niu
A Eiroa
A Sociedade Cultural Monte louro
de Louro (Muros), ven de editar o número 1O da revista A Eiroa. A publicación canten nas suas 39 páxinas, artigos sobre os petroglifos e o seu significado, os frades de Louro, os incéndios
fo restais, a droga, e outros temas. Pode n solicitarse exemplares de balde a:
Sociedade Cultur al Monte Louro.
1529 1 Louro-Muros. A Coruña.+

A banda Fo! de Niu, en concerto o
Venres 9, ás 10 da noite , no C.S.C.
Daniel Castelao de Moaña.

Música latinoamericana
O Consórcio de Santiago patrocina o
ciclo de música latinoamericana que
terá lugar do 7 ao 19 de Outubro na
Carpa da Alameda de Santiago. Os
concenos, que comezan ás 11 da noite, van a cargo de Silvio Rodríguez e
Frank Delgado, o Xoves 7; Quilapayun, o Sábado 9; Angel Parra, o Martes 12; Chaveta Vargas, o Xoves 14;

A cantora Soledad Bravo.
Soledad Bravo, Sábado 16; e máis
Mercedes Sosa, odia 19. Entrada única por concerto 1.000 pta.

De novo rock'n'roll
naturalmente
Sábado 9 de Outubro, ás 8 do serán, na
sala Nova Olimpia de Vigo; e o dia 1O
de Outubro , ás 9 da noite, en Playa
Club da Coruña. De volta pota Galiza
Sleepy LaBeef, desta vez coa xira De
novo rock' 11' roll naturalmente, na compaña de Sony Fisher e Los Solitarios.
A banda base Los Solitarios, abren os
concertos aos que se suman Sonny Fisher e máis logo Sleepy LaBeef O prezo
da entrada vai desde as 1.200 pta. anticipada, ás 1.500 en taquilla.

Andomaina
O grupo Andomaina en concerto odia
9 de Outubro, ás 1 O da noite , no
C.S.C. Daniel Castelao de Moaña. •
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O portavoz de Galiza Nova acusa de "dobre moral" aos conservadores

As casas do amor para xóvenes,
motivo de polémica entre o PP e o BNG
• MANUEL VEIGA

I"

'1

TRES EN RAIA

Bandeira
branca
• XOSÉ A. GACIÑO

maxínanse ao señor
Beiras facéndolle a
cama ás mozas e mozos galegas nas Casas da Xuventude". A ironia de Daniel Barata, nun mitin no Barco, o pasado dia 3, e referida a unha
proposta das mocidades do
BNG, non era nova. O dia antes xa dixera algo parecido,
noutra charla eleitoral celebrada na Lama, un dirixente xuvenil do Partido Popular . A
crítica estase a repetir en
grande parte dos actos que
celebra este partido.

'
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Bieito Lobeira, secretário xeral de Galiza Nova, e candidato da frente nacionalista
pola província de Pontevedra,
non se retracta no ponto de
vista da sua organización .
"Hai que programar espácios
físicos, coas debidas condicións de seguridade e _
hixiene
para que a xente moza poida
relacionarse, mesmo sexualmente, sobretodo aqueles Manter relacións sexuais supón un problema de espazo para moitos xóvenes. Os coches e mesmo o terreo público
son lugar obrigado para encontrarse.
que pola sua dependéncia familiar e económica non poden facelo douao sexo, todo pode ser bon mentres non
dependentes da Xunta. Pero as máis das
tra maneira".
perxudique a terceiros".
veces están infrautilizadas. En Santiago
hai un local enorme que apenas se usa. A
"Ainda que a alguns lle choque, sinala LoCentros de orientación sexual
nós téñennos negado a autorización para
beira, esa proposta é xa un feito desde hai
facer actos por ser de Ga/íza Nova. A meianos en paises civilizados, caso de Cuba,
Bieito Lobeira lembra ademais que este terande parte das veces estes locais están
por exemplo, onde estes lugares receben
ma aparece nun contexto moito máis amde adorno, serven para facer clientelismo.
plo. "O noso programa tala da introdución
Hai que ir a Lalin a velo".
o nome de Casas do Amor. E non está de
máis lembrar que Cuba ten un dos níveis
da educación sexual nos níveis básicos do
ensino, dunha educación sen trabas, dun
culturais e sanitários máis altos do munLeis venas
d0". "Non se trata, engade, de romper os
desenvolvimento integral que recoñeza a
esquemas, senón de entender a sexualiO portavoz de Galiza Nova queixase taliberdade de calisquer opción sexual".
dade como algo normal, como parte da
mén doutras irregularidades nas que,, sepersoa. Resulta curioso que nos critique o
"Alguns, engade o lider de Galiza Nova, ou
gundo el, incurre a administración. "E inPP, cando Nuevas Generaciones editou
ben esquecen ou non queren poñer remécribel que non se faga público o listado de
un cartel, con motivo da campaña de Madio a esa realidade de embarazos non desubvencións a entidades xuvenis que
astricht, onde viña dicer que Europa era
sexados entre rapazas moi novas, aos
mesmo foi solicitado no Parlamento. Os
moi chula e poñian unha parella de mozos
mozos ademais ternos que apandar coa
abortos que poderian ter sido evitábeis,
coas costas espidas. Non !les importa utililexislación máis resesa. Hai unha lei do
entre outros moitos problemas que hai e
zar o sexo e o corpo da muller como reclaque poden marcar a unha persoa para toConsello da Xuventude de Galiza que remo e logo critican aos que talamos de seda a vida. Por iso nos gostaria que houbegulamenta a formación de consellos da
xo dun xeito natural".
mocidade nas sete cidades. Pero só nese centros de orientación sexual espallados por todo o país".
las. En vilas como Carballo, Montarte ou
Lobeira encadra esa actitude nos hábitos
Cangas é obrigado remitirse á Lei de Asodo PP. "É a clásica mostra de doble moral,
ciacións, elaborada cando Fraga era Mi"A xente nova -lembra Lobeira- non só é
de hipocresía, son antiabortistas de pico
nistro. En Marín, por exemplo, quixemos
a máis afectada polo paro e pola sobrepara tora e despois marchan a Londres a
facer un Consello da Xuventude ou unha
explotación no traballo, non somente padeabortar a unha clínica de elite. Tamén hai
ce dificultades para acceder ao ensino uniasociación e a resposta do Governo Civil,
moitos do OPUS que tratan de ignorar que
versitário, senón,que mesmo carece de loamparándose na letra da lei, foi negativa.
a sexualidade é un componente das percais para estar. E verdade que existe unha
A Lei de Asociacións tampouco recoñece
soas. Nós, en cámbio, non renunciamos
certa infraestrutura de casas da xuventude
ás agrupacións políticas".+

on se conformaron con ver
arriar as bandeiras vermellas,
nen con derrubar as estátuas de Lenin ou Marx. Agora, case dous anos
despois, quixeron tamén que se enarborasen as bandeiras brancas da rendición incondicional, para que non
quedase nengunha dúbida. A economía de mercado exixe a submisión
absoluta, ainda que o marco político
no que se declare sexa supostamente
democrático. A economía de mercado
exixe unha entrega total , caia quen
caía, para que a elite depradadora poda pór en marcha a suculenta dinámica especulativa que florece nos tempos de crise. Todo o demais son debi1idades sentimentais ou nostálx icas
(grave pecado , se a nostálxia se retire
á revolución bolchevique) .
Borís Fujimori leltsin, filio da burocrácia estalinista que traicionou a revolución , non quería obstáculos na sua
carreira desenfreada de converso neoliberal. Ten da sua parte a razón histórica ocidental -e o Fondo Monetario Internacional, e a Alianza Atlántica,
e os Estados Unidos, e a Comunidade
Europea- e non podía entreterse en
labores políticos de debate e convencimento coas diversas e plurais representacións do imenso pavo ao que
pretende dirixir. Mellor cortar polo san ,
sementar a desesperación e provocar
a confrontación violenta , até que os
máis reticentes rematen por sacar
bandeira branca.
(Pode que sexa unha leitura sesgada
e moi subxectiva, froito das inércias
utopistas dunha xeración desencantada, pero non é menos sesgado apresentar aos parlamentários derrotados
agora como as fantasmas irredentas
dun pasado definitivamente superado.
Polo menos, admítase que tamén leltsin é unha fantasma e que anda máis
ou menos empatado en ambicións, e
algo menos colocado en legalidades
estrictamente xurídicas. E que aprenda de Polónia: se os dogmas do mercado se aplican con excesivo entusiasmo, os votantes empezan a ter
memória).+
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ai unha película francesa, rodada hai unha dúcia de anos
e titulada Temroc, que pagou o seu
espíritu liberal coa discreta marxinación en todos os circuitos comerciais e
ciclos televisivos. Un dos gags, mostra
ao seu intérprete, o célebre Michel
Piccoli, indo a traballar en bicicleta.
Todas as mañás coincide cun compañeiro que vive na casa de enfrente e
fan o percorrido qollidos do ganchete
sobre ambas as duas bicicletas. Un
dia o compadre ponse enfermo. Piccoli sai á rua e cai ao chan.
Serán os voceiros do capitalismo como Piccol í que non sabia andar en
bicicleta?+

