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DESCONTENTO ENTRE OS EXILADOS CUBANOS

Alexis Corzo, preso político cubano liberado
por xestión de Fraga
1

Somália, de operación
humanitária a novo Vietnam
Ao mesmo tempo que falaba de
retirada, o presidente Clinton
decidiu enviar "provisoriamente"
novas tropas a Sómalia, nunha
escalada que lembra os tempos
do Vietnam. Os Estados Unidos
protagonizan, a cada máis, unha intervención bélica que ini-

cialmente debia estar nas mans
das Nacións Unidas e que se
xustificaba por razóns humanitárias. O seu lema inicial, "Devolver a esperanza", en referéncia á fame televisada que padeci a o país, non voltou a ser
mencionado.
(Páxina 13)

Co trato que me dá
a Xunta prefiro voltar
á cadea'

Eric Hobsbawm:
De non ser por Londres, Irlanda
do Norte seria Bósnia'

1

Eric Hobsbawm é o historiador
británico que resgata do apoliticismo o ensaio sobre as nacionalidades. Desde comezos dos
60 o profesor da Universidade
de Londres advirte que os movimentos nacionais poden servir de veículo das aspiracións
populares moito máis efectivamente ca outras doutrinas. O
seu recente compéndio sobre o
nacionalismo (1990) supón un
regreso ao academicismo positivista como deixou ver no sua
intervención no Congreso so-

bre Pasado e Presente dos Nacionalismos na Europa en
Compostela. (Páxinas 14 e 15)

Dos Beatles a Unión Penosa,
o rock chega aos concellos
Unión Penosa gañou o último
concurso de pop-rock convocado
neste ano xacobeo polo concello
de Vigo. Desde os tempos en que

na Coruña se convocaran os primeiros certames agora son unha
das estrelas da programación cultural nos concellos. (Páxina 24)

ANXO IGLESIAS

"Cando un presidente trae un exilado fai un labor humanitário e ten
que mirar polo seu benestar, en caso contrário mellar é deixalo onde estaba -di Alexis Corzo, un dos presos políticos cubanos exilado na Galiza pala xestión de Fraga. Na miña situación é mellar que
me devolvan ao cárcere en Cuba, polo menos ali teño comida e teito".
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Os asilados atopan mellar acomodo en Madrid e Valéncia

Case a metade dos exilados cubanos
que chegaron á Galiza
non estaban presos
HORÁCIO VIXANDE

Os presos políticos cubanos que foron liberados e chegaron a Galiza por mediación de Fraga están desasistidos.
Moitos deles atópanse sen traballo e a Xunta négalles pan e teito, outros tiveron que marchar a Madrid e
Valéncia, onde si hai lugares para dar acollida a estes exilados. Fraga, segundo denúncian moitos exilados,
sae na foto cando chegan, lago esquéceos.
na, e os outros 19 por delitos
contra a seguridade do Estado.
As 19 persoas restantes , até
completar a lista de 42, non estaban no cárcere, pero a sua saída de Cuba foi solicitada, ben
por razóns humanitárias de distinto tipo , ben para favorecer o
reencontro cos seus familiares".

As bágoas de Fraga mixturáronse coas de Maria Xosefa Rodríguez o pasado Xoves 7, cando o
presidente da Xunta recebia ao
último exilado cubano que chegou á Galiza, Miguel González,
filio de galega. O abrazo emocionado de Fraga e a nai do preso
liberado foi recollido polas cámaras da TVG e difundido amplamente. Entre os charos da velliña
escoitouse dicer: "e lego din que
Fraga non fai nada polos cubanos que liberada do cárcere". Estas palabras coinciden cun momento no que está a ser posta en
cuestión a política de Fraga cos
liberados que viven na Galiza.

Entre os presos,
maioritariamente
políticos e de
conciéncia, tamén
habia algun
narcotraficante e
violador

Nos últimos dous anos, despois
da viaxe de Manuel Fraga a Cuba , máis de cincuenta presos
políticos cubanos foron liberados e conducidos ao noso país.
As xestións de Fraga foron determinantes.
Fidel Castro sempre promoveu a N
política de liberación de presos >
políticos e comuns para envíalos oz
¡:::
ao estranxeiro. En 1981 fixo unFraga sempre fixo un espazo na sua axenda para receber aos cubanos.
ha operación espectacular e deReagan unha lexión de delicuenGaliza non é igual. Moitos non
sem barcou en Miami 130.000
tes comuns, unha cifra que suestaban presos, ainda que é
cubanos: os marielitos. América
pera eses dous mil. Os que quecerto que Fidel colocou a Fraga
abriu os brazos ás vítimas da reciaron foron reabilitados nos cára máis de un narcotraficante e
volución. Doce anos despois as
ceres norte-americanos.
mesmo un violador, pero moitos
xestións de Bill Clinton facilitaron
dos presos érano por razóns
o repatriamento de dous mil inO caso dos presos chegados á
políticas e de conciéncia.
desexábeis. Fidel endosara a

Un informe da própria Xunta de
Galiza, ao comezo do plano de
liberación, cifraba en 42 o número de presos a traer á Galiza.
"Desas 42 persoas, 23 estaban
no cárcere, catro deles por delitos comuns, segundo a lei cuba-

Os marieles galegas e a política da instantánea
Asi que repunta a crise económica de
1972, todos os paises europeus con
emigración de importáncia á América
desde a primeira década do século até os
50, trazan políticas de asisténcia para as
suas colónias de exiliados. ltália, Alemaña,
a Franza, Suécia e Grécia adiantan
medidas para evitaren que os emigrados
teñan que viver en inferioridade de
condicións con relación á metrópole.

desinterese os problemas dunha riada
emigrante que sae doutro país e a
autonomia non mellara esta situación. Os
emigrantes non existen como ciadadáns
que deitaran un dia o sacrifício do exílio na
pira da supervivéncia familiar. Son
mercadoria eleitoral, valores de Estado.

O caso patético dos marielitos galegas
ergue ao palco da opinión pública este
oportunismo de doble faciana consistente
É singular a actuación do Estado italiano
no baleiro absoluto de política de
que defende o nível de vida das colónias
emigración e na utilización dunha presada
emigrantes de longa duración e procura
de repatriados, de insignificáncia
evitar os perigos da repatriación forzosa,
porcentual no mundo imenso dos
coa alienación previsíbel dun cidadán que
emigrantes. Nos presupostos da
vive, desde hai tres décadas ou máis, fóra
Autonomía non se reserva unha peseta
do país. Dígase que o Governo de ltália
para programa nengun de emigración.
non fai outra causa que ser consecuente
. Milleiros de emigrantes na Arxentina e
coa política de emigración que coida desde
Venezuela solucionarían non poucos
comezos de séculas, con asisténcia,
problemas cun salário que complementase
asesoramento e regulación. lsto inclue a
os seus rüins retiros. Pero o executivo
proibición guvernamental de emigrar nos
autonómico prefire investir na fotografia
momentos de crise en América. Madrid
dun preso en Cuba, de xinea galega,
nunca tomara medidas en tal sentido.
abrazado ao presidente da Xunta.
Maniféstase outravolta o interese básico
O Estado español é a outra cara desta
do presidente en funcións da Xunta con
previsión. A política de emigración non
todo o relacionado coa emigración: tirarlle
existe. O centralismo baralla con
votos e fotografias publicitárias.

Seria causa de louvar mesmo estes xestos
aillados se os cubanos liberados das
cadeas pela intercesión do presidente da
Xunta puidesen cambiar efectivamente de
vida e integrarse no país. Pero despois das
imaxes da rncepción, os amnistiados, en
maioria de delitos comuns, comezan a
pagar unha nova sentenza baixo forma de
esquecemento, privacións e desprezo.
Non é difícil comprender a decepción e o
engano dos repatriados despois de reinar
por un dia ante as cámaras e descobrer a
realidade do paro. Con razón poden
sentirse tratados como mercadoria de
Estado coa intermediación irresponsábel da
Xunta, o primeiro governo autonómico dun
país eminentemente emigrante.
Tamén será doado imaxinar a
estupefacción da Galiza emigrante na
Arxentina, Venezuela, Chile: abandonados
ao que a economia desfeita do Sul lles
quera dar no fin de século e abrigados a
aplaudir a fachenda do Governo
autonómico que reparte os calificativos de
exiliado, político e necesitado segundo o
interese da sua permanéncia no poder.

ANOSA TERRA

É preciso distinguir aos presos
políticos, condenados pola comi sión de delitos comuns por razóns
de tipo político, unha sabotaxe ou
atentado contra un policia , dos
presos de conciéncia, de delitos
relacionados coa expresión , a reli xión ou a militáncia política. Neste
grupo cabe incluir aos condenados por repartir propaganda inimiga. Exemplo de preso politico era
Rogelio Abreu Azcuy, detido en
1982 despois de se introducir na
illa procedente dos EE.UU. co fin
de pór fin ao réxime mediante a
violéncia armada. Abreu Azcuy
tamén coñeceu a liberdade grácias ao presidente da Xunta.
A publicidade convertiu a 23
presos nun grupo moito máis
numeroso, e a hábil manipulación dos dados convertiron a
morneza dos delitos e das penas impostas nun interno padecido por auténticos herois.
"O que Fraga pretende con estas medidas -asegura Xosé Maria García Crego, presidente da
Asociación Francisco Villamil de
Amizade Galega-Cubana- é lavar a cara diante dos seus e
aparecer como demócrata".
"De todos xeitos -precisa Luis
Pérez Leira, presidente da Asociación pnlos Direitos do Emigrante Galega- Fraga non ten
nen unha peseta no orzamento
destinada á política de inmigración, mal pode atender aos exilados cubanos, só os quere para darse publicidade". •
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nasas actividades. Neses anos :
o grupo medrou e chegou a ter l
centos de integrantes. Eu fun :
detido, non sei como deron
conmigo, no ano 90, xunto a
outras nove persoas.Todos estabamos acusados de repartir
propaganda inimiga. A seis botáronlles un ano, a dous botáronnos oito e a un cinco. Eu
era dos cabecillas do grupo e
levaronme ao presídio político
do combinado do Leste.

Que tempo estivo no cárcere?
No presídio estiven tres anos,
pala xestión de Fraga fun un
dos tantos que chegaron acá. O
governo de España ten unha relación de todos os presos políticos. No meu caso un dos dous
primeiros presos que chegaron
falou con Fraga para que me
trouxera a min e a outro máis.
Asi viñeron máis de cincuenta.
Funcionou o boca a boca.

Por que razón pensa que foi
liberado?
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Alexis Corzo,
'O mínimo que podía facer Fraga era darme traballo'
Foi un dos primeiros exilados en
chegar á Galiza e foi dar a Tui ,
onde sobreviveu a duras penas
até que tivo que marchar a Moaña. Ali unha integrante das
Testemuñas de Xehová, a sua
relixión, atopoulle unha casiña
na que poderá viver até que dea
cun traballo estábel, condición
indispensábel para traer á sua
família, que se encontra en Cuba. Alexis soñou cun paraíso no
que ia atopar traballo de contado, asi llo fixeron ver, agora síntese diante dunha realidade que
considera inxusta.

Ten queixa pola actuación da
Xunta?
Teño , a pesar de ter coñeci mento da miña situación, porque os mantiña informados e
conscientes de todo, non podian
terme dado traballo?, non lles
pido máis ca iso. É moi triste ser
estranxeiro, chegar a un sítio
estrano e andar a viver do que
deus queira. lso non está ben.

Que solución lle dá ao seu
problema?
Díxenlle aos da Xunta que, na
miña siutación , senón poden
resolverme o problema que me
manden de novo a Cuba, á prisión, polo menos ali teño teito e
comida e podo ver á miña família. Estar como agora significa

'Un membro
do gabinete de
Fraga chamou
para protestar
polas miñas
críticas"

dun País e traes a uns exiliados é porque os queres e os
estimas, é un labor humanitário
e o teu deber é preocuparte por
esa xente, polo menos que non
estexan pasándoo mal por aí,
se de verdade estás preocupado por eles. En caso contrário
o que fas non serve para nada.

A Xunta
moléstase polas
críticas

Como o colleron?

que te estexan a matar. Polo
menos ali teño a vida segura.

Non é a primeira vez que protesta, tivo problemas?

Os exilados
emigran a Madrid

A min Fraga non me deu nada.
Cando me queixei na prensa
persoalmente non me dixeron
nada, pero sei que lles molestou
porque un deles, un tal Telesforo, chamou a un teléfono de
contacto que lles din aos dogabinete de Fraga para cando quixeran porse en contacto conmigo. Eles chamaron para protestar polas miñas críticas. Pero se
se molestaron tanto me ten, eu
sain de Cuba por criticar a Fidel,
por dicer a verdade sobre Fidel
Castro e a verdade voulla dicer
a quen sexa, e se queren meterme preso aquí que o fagan.

Pero, tanta é a sua penúria?
Non sei o que é mercar un pantalón , non podo facer nada porque non teño un can . A maioria
dos demais presos están en
Madrid porque ali teñen un asilo e lles dan comida e cinco mil
pesetas ao mes . En Valéncia
tamén hai presos noutro asilo.

Por que o Estado si atende
aos exiliados e a Xunta non?
Non creo que a Xunta non teña
poder para buscarme un traballo. En caso de non poder facelo, polo menos que me dea teito e comida. Se es Presidente
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dous compañeiros, un grupo, o
Comando Tres, tamén chamado Comando Minin, dedicado á
propaganda contra o réxime
cubano. A estratéxia era a difusión de mensaxes críticas supostamente emitidas polo Ministério do Interior, coñecido
como Minin. Queríamos facer
entender que era a mesma policía a que estaba a criar conflito e provocar un lio entre eles.

Como comezaron as suas actividades políticas?
No 84 formei, xunto con outros

Daquela habia unha oposición
moi discreta, non como agora
que é unha rebeldía nacional,
eu non coñecia a outros grupos
de oposición, comezamos a
pór propaganda por todos lados. A policía empezou a aumentar a vixiáncia. Nós incrementamos a precaución nas

Pero ainda que non houbese
ese boca a boca o negócio
continuaría, porque é un negócio que está a facer Fidel con
Fraga e co governo español .
Hai intereses políticos. Solana
falou con Fidel Castro e o Governo español está a axudar ao
governo de Cuba para que haxa cámbios económicos e tamén se fala de que haberá
cámbios políticos. Escoitei dicir
que moitos españois están a
investir en Cuba. Todo comeza
cos presos.

De Tui a Moaña
agardando pola família
Como vive?
Vivin en Tui nove meses. Andaba polos montes en busca
da vida grácias ao amor e o cariño de moitos galegas. Subsistia traballando nas viñas, nos
campos ... dous ou tres di as á
semana, cando aparecía o chollo. Deixei Tui porque chegou a
família do muchacho, outro cubano, co que vivía, e a casa
era moi pequena. Eu marchei a
unha casa que me prestou unha señora, pero era inhabitábel, chovia dentro. Daquela unha irmá da miña relixión veu a
miña situación e xestionoume
que me prestaran outra casiña
en Moaña até eu conqueirir un
traballo estábel.

Ten traballo?

'Q Governo
español só dá
visado de entrada
para a miña família
se consigo un
traballo estábel"

Continuo sen traballo [desde
hai uns dias está a aprender
nun taller de Cangas o ofício
de carpinteiro de alumínio]. A
miña esposa está en Cuba,
xunto coa miña tilla e a miña
nai, e estou agardando para
traelas. Segundo me dixeron
no consulado cubano en Vigo
para que o Governo español
me deixe traer á família tiña
que ter un traballo. +

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA
Está en todas as paites, destaca pola sua calidade e sobretodo vese.
Como os nasos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas.
RÓTULOS E $/NALIZACIÓN INTEGRAL
VIGO: Gregario Espino, 27 (Doblada) Tel. 37 95 21
FÁBRICA: Estrada do Po"iño a Mosende, km. 1;5 Te/: 33 08 79 Fax: 33 65 05 Apdo. 31 36400 O PORRIÑO
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Novidades Nigra

Os cubanos que chegan en balsa son mellar recebidos nos EEUU que os que peden visado.

Presos sen saída
Un informe de Amnistia Internaanos a Madrid montado nunha
cional cifra entre 300 e 500 o núcadeira de rodas e asegurou ser
mero de persoas presas en Cuba
poeta, mais tarde descobreuse
por delitos de conciéncia. A cantique nen tiña minusvalias nen
era poeta".
dade, segundo recoñece a mesma asociación, poderia ser superior, ainda que non é posíbel veriA apertura política en Cuba conficar ese dado porque "as restricdiciona a política de liberación de
cións que se impoñen ás activipresos. O réxime, ante a coxundades de vixianza da situación
tura económica desfavorábel, dedos direitos humanos no país, a
cidiu renunciar provisoriamente á
falta de informaconstrución do
ción oficial e o feisocialismo, sen
to de que as autoprescindir das
ridades non persuas conquistas,
preso
mitan a organizae incluir a particifamoso foi
cións internaciopación doutros
nais independiensectores "que
Armando
tes de direitos hunon discuten o
manos realizar inconsenso nacioValladares,
que
vestigación s na
nal" deixando
própria Cuba, imchegou a
fóra aos que
ped en a obtenquere eliminar o
Madrid
ción de cifras
sistema. Os premáis exactas".
s os poi íticos e
Imantado unha
de conciéncia
Xosé Maria Garestán incluidos
cadeira de
cia Crego, presineste último grurodas, lag
dente da Asociapo.
c i ón Francisco
descobriuse qe Organizacións
Villami1
I de Am izade Galega-CuAlfa 66,
non era inválido como
bana recoñece a
de recoñecido
exis téncia de
cariz terrorista,
nen poeta
presos poHticos
quedan aparte
,en Cuba, pero fai
de calquer posiunha precis1
i ón:
bilidade de inte"dentro da lo ita
gración, pero
de clases qiue se
aos críticos, covive na ll la lh ai
mo os defensointereses contrares dos direitos
postos, e os presos so11 mostra
humanos, estánselles a permitir
desa l'oita".
a expresión pública e as saídas
ao estranxeiro para dar canta da
Pero hai unha paradoxa coa sisituación no interior da llla.
tuación de Cuba, así o resalta
García Crego: "O país cada vez
Un colectivo especialmente beliestá máis aberto e sair é doado,
xerante co réxime cubano está
ainda que en moitas ocasión po,integrado polos sectores máis
ñen trabas no país receptor. E
duros de Miami, que de nengun
curioso que os Estados Unidos
xeito aproban a política que deabra os brazos aos cubanos que
senvolve Fraga xestionando a limarcharon en balsas arriscando
beración de presos. A viaxe que
as suas vidas e negue o visado
o presidente realizou a Florida
aos que o solicitan palas canles
para pulsar a opinión destes
oficiais. Dá a impresión de que
grupos non colleitou máis que
só queren fomentar a marte de
asubias públicos, monstra da
persoas que intentan chegar por
sua desaprobación.
mar a Miami".
O problema dos presos hai que
Outro aspecto salientábel é que
enlazalo co dos emigrantes. A
non desembarcou na Galiza
crítica situación do país levou a
nengun opositor sobranceiro.
un grande número de artistas e
Quen o fixeron non teñen identiintelectuales a buscar fortuna
dade nen pasado político de penoutras latitudes, pero para isa
so verdadeiramente acreditado.
tiveron que rachar co réxime. A
García Crego explica este feito
saída a esa situación de conflito
porque "non hai unha oposición
apreséntase complicada, ao
organizada nen figuras públicas,
igual que a solución para os que
nen sequer nos cárceres. Cómfinalmente retornan ao non atapre lembrar o caso de Armando
par un médio de vida no lugar
Valladares, que chegou hai
de recepción.•

Un
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Un lugar
tranquilo
Contrabando,
droga e
corrupción nas
rias baixas
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Leiro Conde
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XA A VENDA

CRISE EALTERNATIVAS
A Fonsagrada protagonizou un dos
incidentes máis notórios da campaña
eleitoral. Grupos de viciños arroxaron

ovos sobre as autoridades que pretendian
realizar várias inauguracións. Os autores
desta reportaxe tratan de explicar

algunhas das causas profundas do
descontento que existe na comarca e que
xa se manifestou en ocasións anteriores.

Os viciños rebeláronse de novq en plena campaña eleitoral

A Fonsagrada:
razóns profundas dunha protesta
Vicilío
da Fonsagrada
na lareira.

• X. M. FERNÁNDEZ- X. CASABELLA

Chegamos por unha pista de terra a un lugar dunha parroquia da
Fonsagrada, no que se atopan
un grupiño de casas de pedra
arredor dunha pequena capela.
Algunhas das casas ainda conservan a coberta de palla onde
até hai ben pouco tempo vivian
as persoas (algunhas ainda viven), e hoxe só quedan animais.
Recébenos un matrimónio . O
home ten unha asma pronunciada que lle impede praticamente
moverse, a muller un bócio dun
tamaño incomprensíbel e o filio
padece problemas de escolaridade. A casiña con duas xanelas , alugada, está formada semente por unha lareira (sen outro aparello para cociñar), e un
dormitório para os tres membros
da família non conta con nengun
espazo para a hixiene corporal.
Hai que explicar dende agora
que non toda A Fonsagrada é
asi , pero neste exemplo concéntrase a problemática dunha comarca esquecida que nun intre
determinado explotou con raiba
contra as autoridades que non
se ocupan destas xentes da
montaña, ou fano semente en
momentos concretos, nos que
se ten comezado a amañar unha pista xusto antes dunhas
eleicións . Ao coñecerse os resultados das mesmas a maquinária ten sido retirada imediatamente sen que se remataran os
traballos , producindo un efeito
de chapuza ou o que por ali denomina unha cacharrada.

O abandono
institucional
As causas desta situación superaban con moito as razóns que
nos tiñan levado até A Fonsagrada e que consistian en inventariar as construcións tradicionais que ainda conservaban formas e espazos de interese etnográfico no sentido de transformación, dos materiais autóctonos, pala man do home para a
elaboración do seu fogar, do
seu lugar de traballo, e o aproveitamento dos recursos naturais para a sua alimentación e
reprodución. A nasa impoténcia
era grande ao detectar a acumulación de problemas que
aquelas xentes sofrian diante
dunha sociedade que se ocupa
apenas de sacar adiante resolucións que van ao encentro de
acontecimentos relevantes como o Xacobeo 93, as autoestradas, ou o IRPF, e non é quen de
dar resposta ás distintas solicitudes de axuda para solucionar
graves caréncias que mesmo
atentan contra ·OS máis elementais direitos humanos.
Non quixermos esquecer aquelas outras histórias que talan do
abandono da concentración das

mida e aluguer, a posta en marcha de novas cooperativas de
labregos para comercializar o
leite, carne, manteiga, queixos,
mel, etc. xerando unha dinámica
que hai uns dez anos era impensábel. O máis interesante disto é
que se partiu do que xa existia
medrando dende o pasado.

A
sociedad e
tradicional
quebrou
coa
aparición
: dunhas
¡novas leis
1
: do
: mercado
1

1

terras para facilitar o seu traballo,
os problemas de saúde (o centro
de saúde comarcal da Fonsagrada leva un longo tempo parado},
as eivas de alimentación e de información, as fallas dos centros
de ensino e de material escolar,
os problemas derivados da explotación do gado e a sua comercialización, a falta de atención da xente maior, e de releváncia capital para a sobrevivéncia da comarca o problema provocado polo abandono total e
absoluto en matéria de infraestruturas (só un dado: a estrada
que une a capital da província,
Lugo, coa Fonsagrada ten 465
curvas , nunha distáncia de 60
Km, moitas das cales son perigosas. A esta estrada os viciños
denornínana, nunha pintada que
recebe aos visitantes ao chegar
á capital do concello, a carreteira
erótica ... é polo das curvas.
O complexo entramado que na
sociedade tradicional da montaña estaba máis ou menos resalto a meio dunha economía de
traca e de auto-suficiéncia que-

brou estrondosamente coa aparición dunhas novas leis do mercado e de sobrevivéncia. As explotacións agrárias da .montaña
tornáronse de imediato pouco
rendábeis en comparación coas
de zonas máis chás, e ocasionou a emigración masiva cara a
zonas industriais (Madris, Barcelona, Astúrias , minas de León,
Franza, Alemaña, etc.) ficando o
agro praticamente baleiro ou povoado de vellos, enfermos e nenes. lsto que foi unha constante
en case que toda a Galiza interior, nas zonas de montaña ten
uns tintes dramáticos ao tratarse
de climas moi duros cunhas condicións de traballo pesadas.
A finais do século XX, cando as
condicións para a emigración teñen mudado completamente, facéndonse esta praticamente imposíbel, os governos, mesmo o
da Galiza, teñen iniciado unha
política de revitalización do
campo que deu certo éxito nas
zonas ben comunicadas, pero
que continuou esquecendo as
máis arredadas.

A revitalización posíbel
Hoxe tórnase imprescindíbel
acometer unha revitalización da
zona da montaña, se non queremos que zonas imensas de Lugo e Ourense queden despovoadas e a mercé do caos e da miséria máis terceiromundista. Xa
algunha comunidade, como Astúrias, comezou a acometer este
problema na zona dos Oscos. A
construción e posta en funcionamento do Hotel da Casa Reitoral
de Taramúndi deulle un novo impulso a esta zona astur, fornecendo non semente un lugar para o turismo da natureza, senón
unha revitalización das pequenas indústrias locais como a do
pan e das forxas de transformación do ferro en coitelos e outras
ferramentas. Tamén a propaganda turística desencadeou a
aparición de novos ofícios e a
recuperación doutros, como a indústria do tear e da artesanía
pre-industrial, a fabricación de
sidra, caiados, a posta en marcha dos antigos muiños, mazos,
batáns, afiadores, casas de coO Conselleiro
de lndústria,
Xoan Fernández e
o Delegado da
Presidéncia
en Lugo, Alfredo
Sánchez Carro,
foran recebidos
con ovos o pasado
29 de Setembro
cando trataban de
realizar várias
inauguracións
na Fonsagrada.
Sánchez Carro,
no centro,
enfrento use
persoalmente
aos viciños.

A Fonsagrada, como a zona dos
Oscos, posue tamén estas potencialidades, sen embargo atópase sumida no abandono e na
miséria. Cantos investimentos
ou iniciativas levaron adiante
nesta zona o Concello, Deputación ou Xunta? Non só non fixeron senón que se negan ou botan para atrás iniciativas viciñais
como a realizada polos Amigos
do Camiño Primitivo para a revitalización do mesmo, á que a
Xunta negou calquer tipo de
axuda por simples despeito e
como castigo por se ter rebelado
nos famosos acontecimentos da
Fonsagrada. Igual siléncio recebe o interese do Museu Comarcal, ao que nengunha institución
fai nada por tirarlle todas as potencialidades que ten, ou a proposta de conservación e mellara
da paraxe natural da Fervenza
do Suarna que atopou ouvidos
xordos por parte do Alcalde.
Que pensan facer no futuro coa
comarca? O que xa se fixo?
Criar un plano piloto de comarcalización e unha comisión que
apareceu nos meios de comunicación pero que non conta con
nengunha realización prática?

Responsabilidades
Levantar nestas condicións unha
comarca destas características
non é xa un problema dos seus
habitantes (que están demostrando a cotio a sua vontade de
permanéncia e por isa protestan), senón dos poderes públicos
da Comunidade Autónoma que
teñen competéncias de abondo
nas obras públicas, a saúde, a
alimentación, as escalas, o traballo, a produtivipade do campo,
a vivencia, etc. E a Xunta a que
debe tomar a iniciativa, con programas de revitalización estudados a curto, médio e longo prazo
e vertebrándose con todas as
extremidades dos seus organismos e tendo en conta fundamentalmente a povoación que de seguro que acudirá pois niso lle vai
a sua sobrevivéncia. Quen non
entende isto asi e continua a
acudir á zona con esa vella política de recoller votos en períodos
eleitorais, atopan como xa atoparon, a desesperación, a raiba e o
desprezo dunhas xentes que se
senten enganados unha vez
mais e estrelan contra deles os
ricos produtos do seu trabal lo.•
XosÉ M.
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Centos de miles de
traballadores franceses do
sector público comezaron
unha taiga contra dos
despidos, a redución de
salários e os cámbios no
sistema de retiro. A folga
extendeuse ao servício
postal e telecomunicacións,
ao servício ferroviário, a
electricidade e o gas e a Air
France. A totalidade dos
empregados da firma
Telecom, 155.000, tamén se
uniron á tolga que afectou
asemad ao metro de París.
Felipe González afirmou
durante a visita do
presidente francés Balladur
a Madrid, que compartia a
sua filosofia económica.

• Triunfo socialista
na Grécia
Andreas Papandreu volta á
presidéncia da Grécia ao
conseguir o seu partido, o
PASOK, a maioria absoluta nas
eleicións presidenciais
celebradas o 1O de Outubro. O
triunfo de Papandreu, de 74
anos de idade, é máis
significativo porque durante
estes catro anos que estivo no
poder a dereita liderada por
Constantino Mitsotaquis,
pretenderon mandalo ao
cárcere por corrupción.
A derrota de Nueva Democrácia
racha a tendéncia dos últimos
anos nos paises da CE, na que
a direita accedia ao poder.
Grécia asumirá en Xaneiro a
Presidéncia comunitária e,
desde Bruxelas óllase con
escepticismo a presidéncia de
Papandreu, que será moito máis
nacionalista que Mitsotakis. Por
outra banda resaltar a
desaparición do partido .
eurocomunista do parlamento,
mentres os comunistas
tradicionais consegueron 9
escanos.•

• O Constitucional
alemán
~ede máis
Clemocrácia
a Maastricht
O Tribunal constitucional
alemán decidiu que o Tratado
de Maastricht non entra en

• Folgas
na Fráncia e ltália

O 13 de Outubro os
sindicatos italianos, incluido o
demócrata-cristiano,
convocaron tamén unha folga
de catro horas para protestar
contra os recortes.•

• Lembran:za
dos membros
do EGPGC

confrontación cos leises
fundamentais alemanas, ainda
que fixo unha importante
salvedade: "o princípio
democrático debe de ser
salvagardado en todo
momento". Os xuices precisaron
que os fundamentos
democráticos de Maastricht
deben ser ampliados na
medida que avance a
integración, para conservar
"unha democrácia viva" nos
estados membros. Afirma,
ademais que, en todo momento
é "necesário clarificar o alcance
e as medidas para que os
estados podan seguir a exercer
a sua soberania".
Esta ratificación representaba o

último escollo legal que tiña que
superar o tratado para ser
ratificado polos estados
membros, pretendendo a
presidéncia belga que sexa
ratificado o 1 de Novembro,
abrindo o que o Presidente
Jean-Luc Dehaene chama "o
relanzamento europeu". Dous
anos levan agardando estas
ratificacións. Neste tempo
puxéronse en dúbida moitas
premisas de Maastricht, entre
elas a viabilidade dunha moeda
única. A maioria dos estados,
entre eles o español, tampouco
non puderon cumprir as
condicións requeridas,
formándose unha Europa de
duas velocidades. •

Membros da APU e da
Juntas Galegas pro
Amnistía reunirónse o 12 de
Outubro no cimentério de
Meirás, en Valdoviño nun
acto en memória de Lola
Castro, membrado EGPGC
marta cando lle estoupou
umha bomba na discoteca
Clangor de Compostela.
Tamén foi celebrado outro
acto en Culleredo en
lembranza de Xosé lgnácio
Villar, morto no mesmo
atentado.+

• Caravana pola
autodeterminación
en Euskadi
O Venres 8 saiu de
Guernika a Caravana pota
Autodeterminación,
rematando o 12 en
Pamplona. Nela participaba
un automóvil por cada
nación da Europa sen
estado. A representación de
Galiza ostentouna a Frente
Popular Galega.
No acto final de Pamplona,
o europarlamentário
abertzale, Karmelo Landa,
aclarou en que consistía o
anúncio realizado a pasada
semana polo portavoz da
Mesa Nacional de HB,
Frloren Aoiz, no que afirmou
que se ia realizar un
anúncio "que deberia
convulsionar profundamente
a cea política" . Estas
palabras foron interpretadas
pola Ser, como o anúncio
dunha "tregua unilateral por
parte de ETA", facéndose
máis tarde eco a maioria
dos demáis meios. Esta
idea seria desmentida polo
Governo Central•

•A FPG pede o voto
para o BNG

#

• Exito da manifestación contra Petrovigo
Traballadores dos sectores marisqueiro e pesqueiro da ria de Vigo nutrian o grupo das perto de 4.000
persoas que o 9 de Outubro se manifestaron na cidade olívica contra o proxecto de Petrovigo. A
manifestación, que rematou en Bauzas, lugar no que pretenden construir a estación de servício de
suministro a buques, estivo apoiada palas entidades veciñais viguesas, pero as únicas forzas políticas
que respaldaron o acto de preséncia foron BNG e FPG, estando presentes os concelleiros do comarca
na marcha. As outras forzas políticas, pésie á campaña eleitoral, non fixeron acto de preséncia. A
maioria dos meios de comunicación, que silenciaron a convocatória totalmente nos dias anteriores e que
citaban con fonte fideligna do número de manifestantes a da empresa Petrovigo, recoñecian que,
despois do éxito desta manifestación habia que ir "con máis cuidado co proxecto".+

A Frente Popular Galega
considera que, de
consolidarse o PP na Xunta
"as consecuéncias nefastas
para Galiza son evidentes:
neofranquismo, incremento
da miséria social e destrución
nacional". Pensan tamén que
"a outra cara da moeda
represéntaa o PSOE", polo
que chaman a non votar a
nengunha destas forzas
políticas. Como non
pretenden facer "unha
política de desunión do
nacionalismo e da esquerda"
a FPG recomenda o voto ao
BNG "polas coincidéncias
históricas e programáticas.•

•Sete novos
concellos apoian
a iniciativa popular
do Grupo Lacteo
Os concellos de Muxia, Mazaricos, Vi mianzo, Allariz, lrixo, Melón e Cartelle
mostraron o seu apoio á inciativa lexislativa popular que promoven os sindicatos, tanto agrários como operários . Estas orgaizacións sinalan que nos
próximos dias recibirán novas apoios
que serán remitidos ao Governo e ao
Valedor do Pavo.•

• Detidos nun acto
contra Hispanidade
A policia detivo o 12 de Outubro a 63 persoas en Barcelona despois de que a policia impedira unha manifestación da Plataforma Antifascista que se ia celebrar
baixo o lema de Hispanidade, non hai
nada que celebrar. As mil persoas que,
convocadas pola Frente Nacional se congregaron nunha homaxe á bandeira española no que vexaron as bandeiras nacionais de galiza, Esukadi e Catalunya,
as que calificaron de ·~rapos suxos", recibiron proteción policial , pola contra.•

• Felipe González
chama a Aznar
para negociar
Os líderes do PP e PSOE viñeron aproveitar a campaña eleitoral galega como
altofalante para difundir as suas mensaxes de enfrontamento que seguen a ser
semellantes ás de antes de celebrarse
eleicións estatais. José Maria Aznar segue a descalificar ao Governo central e a
pedir novas eleicións. Neste ambiente enrarecido sorprendeu a chamada realizada
por Felipe González ao presidente do PP
para establecer unha conversa "discreta",
para negociar, entre outros temas, o da
corrupción. Aznar contestou que está disposto a ese encontro, ainda que precisou
que pensa que non servirá para nada.•

•A COTOP impede
o coñecimento das
análises da Ria de
Pontevedra
A COTOP está a impedir a publicación
dos resultados das análises que está
institución se comprometeu a realizar
para controlar os vertidos da Celulosa.
Os resultados deberian terse feitos públicos xa en Xaneiro, pero, dez meses
despois nada se sabe deles . O chamado comité científico , formado na sua
maioria por xente relacionada coa própria empresa, non elaborou nen un só
informe. A Consellaria de Pesca, pala
sua banda, emitiu vários informes advertindo do enorme impacto que ocasiona sobre as bateas, pero, segundo Greempeace, non fixo públicos as últimas
análises que se realizaron ao detetarse
mortandade nas ameixas.t

• Irregular contrata
no Consello
Regulador de
Monterrei
O Consello Regulador da Denominación
de Orixe de Monterrei, convocou o pasado Setembro unha praza de auxiliar administrativo. Unha vez realizadas as probas de acceso, o gañador foi Marcial
Atanes. Cando unha semana despois
Atanes se apresentou no Consello como
lle informara o presidente do organismo
regulador, pero a secretária comunicoulle
que a sua praza xa estaba ocupada segundo decisión do Consello.+

GALIZA EM NDO
XASEMBLEA ECOLOXISTA
Balance crítico da xestión ambiental

Os ecoloxistas acusan a Fraga de seguir
aplicando o modelo desarrollista dos 60
• R. DA CUÑA/O MORRAZO

Os dias 9 e 1O de
Outubro os
representantes de
perta de 40 grupos
eco-ambientalistas do
páis celebraron en
Moaña a sua X
Asamblea cun
balance moi crítico
para a Xunta,
sinalando que o
governo Fraga segue
a aplicar o obsoleto
modelo desarrollista
dos 60.

"Algunhas institucións políticas
están a borrar os recordos e a
memoria colectiva da faz da nación galega. Cando alguén derruba muros milenários, tala árvores centenárias , prohibe a
práctica do dereito consuetudinário e destrúe a división tradicional da Terra, condena aos
habitantes dese País polo resto
dos seus días a vivir na súa própia casa coma se foran emigrantes sen lingua e sen história.

As lendas, os mitos, a filosofía
da vida e a visión do mundo están escritos sabor da Terra e
irremisíbelmente unidos a recunchos e lugares determinados. A Terra é a história espacíalizada".

Liñas de traballo a seguir
Xa polo serán, o prof. Pérez More ira disertou brevemente sobre
"As orixes e evolución do ecolo-

-Grao persoal de compromiso
á hora de apoiar á AGENG .

Despois, foron tratados as principaís liñas de actuación dos diferentes grupos, algunhas delas
polémicas:

-Problemas económicos e suvencións ofícíaís.

-Apertura dos grupos cara á
sociedad e.
-Mellar interrelación e colaboración entre todas as asociacións.

-Colaboración interesada con
institucións públicas e/ou privadas .
-Necesidade dun respaldo xurídico que permita levar adiante
iniciativas legais. +

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

O país
do millón de vacas
Os ecoloxístas entraran a fondo nas implícacións directas e
indirectas da administración
galega en numerosos casos
de neglixencia profesional, desinterese político e incumplimento de promesas electoraís, ocultación e manipulación de datos informativos, e
contradiccións respecto da
normativa legal (tanto da CE
como da propia autonomía).

Na sesión matinal da primeira
xornada expuxéronse as bases
e métodos de traballo de varios
grupos (MEL-Campaña contra
as concentracións parcelarias
na Limia. Hábitat-Campaña
pola conservación do encoro de
Cecebre. LuitaVerde-Campaña contra o complexo Golf-Dom aio . Ciconia-Campaña de
protección do lobo en CastelaLeón) .

Despoís dun repaso ás principaís actuacíóns das Consellarí as, apontaron as seguíntes
conclusións: "no presente actual, no que as coordenadas
de progreso e o pulso da historia parecen residir de xeito
perpétuo nos despachos de
poderosas multinacíonaís ou
de fríos e falsos políticos,
ambos devorados polo materialismo economicista occidental, o naso país enfréntase a un tempo decisivo. Se o
tesauro material e espiritual
dun pobo é o conxunto de re' cursos e referentes impereced eiros que lle ofrece a súa
natureza, está claro que o naso é un país rico".

Salientando a notificación pública por parte dos limiaos de MEL
da recente constitución da "Plataforma Contra a Desertización
(da Limia e de Ourense)".
Declaración escrita encabezada
polas verbas do antropólogo
Manuel Mandianes, un dos promotores desta iniciativa:

'Cando alguén
derruba muros
milenários e tala
árbores
centenárias
condena aos
habitantes dese
país a viver coma
se fosen
emigrantes'

xísmo en Galicia e no conxunto
do Estado".
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Os ecoloxistas debatiron a sua participación na política, como forza própria ou
con liberdade de opcións, sen que se acadase unha postura unánime. Na fotografia un grupo de xóvenes maniféstase contra a plantación de eucaliptos no lrixo.

Redacción: Gustavo LÜca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa,
Horácio Vixande, Anxo Iglesias {fotografia) .
Correspondentes: A. Prieto (A Coruña), Manuel Vilar (Santiago),
H. Sanfiz, M@X. Arias (Ferro!), F. Arrizado (Lugo), X. Castro Ratón
(Vilagarcia), Antón Malde (As Mariñas), Anxo Rosende (Ortega!),
X.M. Suárez Estévez {0 Condado Baixo), H. Naval (A Mariña), X. López
Témez {0 Bierzo), G. bocampo (Valdeorras), Paulo Naseiro (Terra
Chá), X.M. Santiago Cagigao (Barbanzal), Manoel Bello (A Montaña),
Manuel Diaz (Melide). Xosé A. Castro (O Carballiño), X. Gabriel Pacin
{A Fonsagrada), A. Dí~ Amor (Ribadeo), M.A. Torres (Verin), Pilar
Saavedra (Mónforte), Daniel Laz.aré, Pepe Ael. (Euskadi); M. Rodríguez
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"O governo da actual Xunta
representou fielmente o modelo desarrollísta dos anos 60,
caracterizado pola absoluta
falla de respeto cara os valores naturaís e o ambiente cando se trata de buscar o desenvolvímento económico.
Aparentou sistematicamente e
de forma autoritaria ter sempre a razón, sen recoñer nunca os erras cometidos, (caso
da discusión sobre o Plano
Forestal).
Despreciou e renunciou á defensa dos valores naturais e
paisaxísticos identificativos de
Galíza, iniciando unha brutal
carreira de destrucción dos
nosos sinais de identidade no
referido ó plano de relación do
home rural co seu entorno
(caso das arrasadoras concentracións da Limía) .
Careceu dunha auténtica política ambiental, incumplindo a
promesa electoral do 89 de
crear unha Consellaría do
Medio Ambiente que asumíse
todas as competencias, hoxe
dispersas entre varias Consellarías".
Os ecoloxistas da AGENG
perguntáronse , por último,
"que se pode esperar dun goberno encabezado por un pres íde nte que dixo desexar a
contaminación das nasas rías,
porque iso significaría industrialización e postes de traballo? (entrevista a Fraga lribarne en Playboy, 1991 ). +
AGENG - Aptdo 949 - 15.780
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"( ... ) Hoxe asistimos ao espectáculo terrible do abandono
dos bens materiaís e espirituaís máís nosos. Colectivamente renunciamos á nosa
paisaxe tradicional. As máquinas bulldozer e os enxeñeiros
de acento castelán forasteiro,
converten as nasas fertis e
fermosas veigas e arborados
en interminabeis ermos cuadriculados que chaman pala
seca esteparia da Meseta. O
país do millón de vacas permítese, incluso, imaxinar un futuro sen elas, sen os prados, os

comareiros e as seves (... )".

Fotomecánica: Mancho Brea Salgueiro.
Administración: Blanca Costas.
Publicidade: Xosé Fernández Puga. César Pazos Carreiro .

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Subscrlclóns: Carlos Martínez Muñoz .
Bertojo (Madrid), Paco Soto (Barcelona), Maribel Lugilde (Asturias).
GonQalo Nuno (Porto). Deportes: V. M(guez. Cultura: Lino Braxe.
Axenda: lago Luca.
Colaboradores: Primitivo Carbajo, X C. Garrido Couceiro, Avelina
Barreiro, C. López Garrido, Nanina S. Castroviejo, An xos Salgado,
Amanda Alvarez , Manuel Rivas , Xosé A. Gaciño, Xurxo Estévez,

B~ri~~~~~~~i~~ga~~~~~/t~ª~~?~· i 1 ~~in~n~~~x~~f:ci.cAa~:~~io

Mascato, X.L. Iglesias, Rodolfo Dacuña, Marga R. Holguín .
Internacional: Xúlio Rlos, Manuel Vilar, Carlos Duram, Patricia
Grinberg, Juan C. M. Betelú. Ecoloxia: M. Chou za, R. Cid.
Humor: X.X. Piñeiro Cachón. Llferatura: Xesus González
Góme~, ~osé. M. E!ré , Mi~o Villar[jMiguel Vázquez Freire, Xosé M.
1

Millán. Música: Xoán M. Estévez, Xico Peña, Xoán Manuel
Carreira, áscar Losada. Arte: Fernando Ferro, Fernando M.
Vilanova, Xavier Seoane. Cine e Televisión: Celso López Pazos,
Gonzalo Vilas , Carlos Amaro. Arquitectura: Prácido Lizancos.
Hlstórla: Francisco Carballo, Anselmo López Carreira , Xesus
Torres Regueiro.

Redacción e Administración: Ruado Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo).

Fotografia: Carlos Puga, Chus García, M. Rama, X. Marra, Che,
Xosé L. Díaz,.. X. L. Suárez Canal, M. Sendón , Tino Viz, X. M.
Albán , Délmi Alvarez , Tachi Castro, Voz Noticias, El Progreso.
Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar, Gonzalo, Xúlio
•
Gaioso, Tokio, Hermida, P. Núñez, Manel.

Imprenta: E.e. C-3 1958.
Depósito Legal: C-963-1977

,
·1 l ,

l

¡

Teléfonos:
Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30'.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 .

ISSN 02-13-3105

j•; -

Non se mantén correspondéncia sobre orixinais non solicitados.
Está permitida a reprodución sempre que se citar procedéncia.
1 t. 1
l
' - ~ ¡' ,
, ,
- 1 • 1

-

ELEICIÓNS AUTONÓMICAS

Se o PP acada a maioria absoluta

A loita pola sucesión de Fraga poderia
marcar de inestabilidade a próxima lexislatura
Ademais do calculado equilíbrio
entre os poderes locais, Fraga
foi o nexo que mantivo a coeréncia pública do seu gabinete,
apoiado nunha Presidéncia que
asumiu múltiples funcións e nun
negociado de comunicación á
sua persoal disposición. Manter
esa coesión vaille ser máis difícil na próxima lexislatura non só
porque as tensións serán máis
importantes senón porque a sua
capacidade física, que lle permitiu unha omnipresenza pública e
fiscalización da imaxe externa
das distintas áreas, vaise ir mermando. O Governo Fraga converterase nun Governo provisório, pésie á hipotética maioria.

• ALFONSO EIRÉ

Fraga lribarne fixo dous
anúncios ao comezo
desta campaña eleitoral
que van marcar a
próxima lexislatura se o
Partido Popular
consegue a maioria
absoluta no
Parlamento: que non se
apresentaria a cutres
com ícios e que xa ten
pensado o seu
substituto. Estes dous
feitos transcendentes
dentro do PP na Galiza
van facer que se desate
unha batalla pela
sucesión desde o
mesmo momento de
facer o Governo.
Tres dias despois de que Fraga
lribarne recoñecese por primeira vez que xa tiña pensado
quen ia ser o seu substituto, pero negándose a revelalo, José
María Aznar afirmaba que a
eleición do novo responsábel do
Partido Popular na Galiza estaba entre Romay Beccaría e Guiña Crespo, descartando que
Mariano Rajoy pudese completar a terna. Desde Madrid entraban publicamente nunha puxa
que está a marcar xa a campaña eleitoral do PP e que vai
condicionar a próxima lexislatura, até convertela nunha batalla
sucesória, se se fan realidade
os inquéritos que lle dan maioria
absoluta a Fraga lribarne.
As loitas polo poder dentro do
PP da Galiza, de formar governo
Fraga, van comezar xa desde o
mesmo momento de ter que confeccionar o Gabinete. A inestabilidad e e a complexidade dos
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EVA SILVA

Aznar desfeito da tutela de Fraga,
pretende ser, tamén,
quen designe aos sucesores.
equilíbrios dentro. da direita galega non son algo novo, senón que
se patentizaron xa cando hai catro anos Fraga formou a sua primeira equipa, O governo que traía deseñado, con persoeiros de
renome, quedouse .nun esquelete escúalido, tendo que fabricalo
collendo retais das distintas ba-

ronias e coséndoo con fios que
lle desen es.tabilidade. As remodelacións precisas fixéronse imposíbeis so pena de que o partido se vise abocado a unha guerra interna. Foi por iso polo que
un governo apresentado como
provisório durou os catro anos co
seu principal armazón.

lanzar unha mensaxe galeguista
nos mitins e nas declaracións,
chegando a afirmar que está
máis perta do BNG que do
PSOE porque os primeiros "non
teñen dependéncia de Madrid", e
agardar a que Fraga o nomee o
seu sucesor, outorgándolle a vicepresidéncia no próximo Governo. O mesmo dia en que Guiña
realizaba estas declaracións, os
xoves da Nuevas Generaciones
congregados en Compostela, recru tados na sua maioria polo
Opus, coreaban un contraditório
"somos os xóvenes de Aznar".

Pero Fraga, como ten demostrado ao longo de toda a sua traxectória, é imprevisíbel, podando
tirar da manga calquer nova opDebate interno
ción. Por outra banda o Opus e
Aznar están de acordo en proO que vai primar, tanto no Gopugnar como sucesor de Fraga a
verno coma no PP , é o debate
Romay Beccaría, reservándose
interno presidido pola sucesión
unha terceira opción , que seria
a Fraga. Pero as tensións non
apresentada como a de consen se van a dar, nesta ocasión, só
so: Mariano Rajoy. Está aberta,
entre as distintas famílias galedeste xeito, a batalla que sempre
gas, senón que entra en xogo
sacudiu o sochán da direita galeMadrid, cun Aznar que , desfeito
ga. Nun bando están os brancos,
da tutela patriarcal de Fraga ,
políticos que proceden das capretende agora ser el tamén
pas altas da sociedade e que tan
quen designe aos sucesores
nas distintas comunidades, coa sua carreira arroupados e ao
servizo de Madrid. No outro banmo único xeito de afianzar o
do sitúanse os negros, os muñiseu liderazgo.
dores de votos aos que o arrastre eleitoral situa na cúspide parA supeditación do PP na Galiza
tidária ; a sua traxectória, os comá rua Génova vai directamente
contra a estratéxia de Guiña
promisos acadados coa base, a
sua extracción social e a própria
Crespo e Vitorino Núñez, que
realidade do país, enfréntaos, fipuxan, xa desde os tempos de
nalmente, con Madrid. En toda a
Barreiro (o auténtico criador da
história, sempre sairon vencedoidea), porque a direita a nível
res os brancos, aproveitándose
estatal se artelle nunha federado t r aballo
ción de parti:duns negros
dos. Barreiro
fracasou pala
aos que , ínt imamente, semtraición dalguns
pre desprezados seus comron . A dispari pañeiros de viadade de interexe. Agora Guiña
ses , mesmo
pensa ter máis
económicos ,
paciéncia e non
est á palp ábel
Opus
precipitar aconna s distintas
tecimentos , co mestos pala enposicións que o
propugna como
Governo en
ve x a e ambición. De mosucesor a Romay funcións sostén
mento, Guiña
verbo do grupo
Beccaria
conténtase con
lácteo.+
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A recomposición da CE no horizonte
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"Pensades que Fraga terá un
último xesto nestes catro anos
e peñerase ao lado dos galegas?'', perguntábanos o enviado especial dun xornal catalán,
pasando a talar pola nosa parte
do ego afectivo e do ego intelectivo de Fraga que non secorresponden: Fraga emociónase
con Galiza, pero governa coas
ideas dun estadista madrileño
formado na ditadura, foi a conclusión. Se volta a ser presidente, Fraga non terá nesta lexislatura a principal preocupación que presidiu toda a sua laboura na anterior: voltar gañar
por maioria absoluta. Se o logra, utilizará estes catro anos
na confección dunha máscara
axeitada coa que pasará história, a sua grande preocupación
nos últimos tempos.
Ademais das liortas internas

hai outras circunstáncias que
lle van condicionar a sua arela.
Cun programa continuista, chega baleiro das grandes bazas
propagandísticas que caracterizaron a lexislatura anterior. As
autovías, apresentadas como o
grande logro, xa antes de comezar, atoparanse coa realidade do tempo e dos orzamentos:
os prazos non se cumprirán . O
traspaso do INSALUD evidenciarase como a grande claudicación e os orzamentos autonómicos terán que, unha vez
máis, recorrer aos préstamos,
sen que a sanidad e mello re. O
Plano Forestal non só non foi
aceitado por Bruxelas, senón
que fracasou na própria Galiza.
As duas celulosas que seguen
propugnando son de imposíbel
implantación pala conxuntura
mundial que as tan xa non rendábeis. O conflito escolar, co

apoio ao ensino privado, en detrimento do público, está a ser
fonte de enfrentamento constante, tanto cos profesores como cos pais. O Xacobeo, pasado o noventa e tres, quedarase
nunha promoción turística
máis, pero será un reclamo
gastado propagandisticamente.
Fraga ten chamado tamén xa a
todas as portas da Europa, que
lle permanecen pechadas e
percorreu nestes catro anos toda a Galiza da diáspora. Cuba
é a sua única baza.

Sen peso no exterior
Frente a este panorama atoparase cunha reestruturación abrigad a da CE e do tratado de
Maastricht. Galiza, de invertir a
tendéncia, teria posibilidade de
tentar renegociar a mellor cartas partes do tratado tan prexu-

diciais para a nasa economia.
Pero a crise e a falta de peso
político da Galiza como tal e de
vontade política para defender
os próprios intereses, farán que
se comecen a aplicar as cuotas
lácteas (están agardando só a
que pasen as eleicións). Na
pesca tamén se están a reducir
os topes de cap tu ras mentres
se importa cada vez máis peixe
e os estaleiros están sen traballo porque se desvía para outras
zonas. Galiza, pola sua própria
estrutura económica, tardará
moito máis tempo en remontar
a crise que outras partes do Estado máis desenvolvidas.
Diante desta situación as relacións dun hipotético Governo
Fraga, cada vez máis controlado e presionado por Aznar, que
apresenta a Galiza como o primeiro asalto, de novo, para a

Moncloa, non só van deteriorar
o clima de entendimento co Governo estatal, senón tamén a
capacidade de presión . Algo
moito máis importante, se te rnos en canta que bascas e cataláns son imprescindíbeis para
a estabilidade do Gabinete González. Galiza ficará, deste xeito,
non só minorizada como nacionalidade histórica, senón tamén
prexudicada no reparto de fun dos, como se está a comprobar.
Para encarar isto Fraga lribarne contará cun Parlamento maniatado por un novo regula mento restrictivo e cuns meios
de comunicación , públicos e
privados, aos que lles apartará
ainda máis o grillón. A situación, inevitabelmente, levará a
unha tremenda crispación social, mentres se aprofundiza na
cultura caciquil. +
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Ante un posíbel pacto entre nacionalistas e socialistas

Desbancar a Fraga seria
para o PSOE unha forma de frear a Aznar
•A. EIRÉ

O BNG considera que
de darse as condicións
eleitorais para formar un
Governo co PSOE, non
debería existir un
abismo entre as duas
f ormacións políticas,
"sempre e cando os
socialistas operen ao
servizo das
necesidades políticas
da Galiza". Pola sua
banda, desde o PSOE
seguen sen querer falar
oficialmente dun pacto
post-eleitoral, pero
ambas formacións
coinciden en que UGEU "na vez dunha
garantía, seria un
atranco".
Men1res o BNG está a talar a
cotio dun Governo de coal ición
que desbanque a Fraga, seguindo coa teima sen acreditar nos
inquéritos eleitorais , o PSOE
tampouco mudou de estratéxia
e négase a falar de calquer pacto até o dia despois das eleicións. Ainda asi, se o PP non logra a sua ansiada maioria absoluta, PSOE e BNG parecen chamados a entenderse.
O Bloque Nacionalista Galego
xa aprobou hai case un ano na
sua Asemblea as cond icións
que terian que darse para chegar a un pacto de Governo co
PSOE e o seu candidato á Presidéncia da Xunta , Xosé Manuel Beiras , repfteas unha e ou1ra vez na campaña eleitoral: "o
PSOE 1en que actuar como unha forza galega, defendendo os
intereses da Galiza". Esta toma
de postura do PSOE propiciaria
que, desde a Xunta se presionase a Madrid e Bruxelas a fin
de mudar a política económica
que tanto prexudica á Galiza.
Xosé Manuel Beiras deixa claro
que o BNG "non é tan iluso como para pensar que podemos
hoxe por hoxe sair da CE, pero
o que si podemos é renegociar
aqueles aspectos máis lesivos
para Galiza e facer que Madrid
aplique doutro xeito a política
comunitária".
Xa na orde interna, para o BNG
calquer acordo cos socialistas
teria que levar explícita a "restauración das regras democráticas na política galega". Os demais pontos do acordo serian
pactados, anunciando xa o
BNG que "como é normal dentro da prática política" sacrificaria alguns dos seus princípios
ideolóxicos, "sen facer, polo
tanto, a curto prazo reivindicacións que non encaixen dentro
do marc9 xurídico político vixente". E por iso polo que o
BNG apresenta un programa

nível estatal, así como a aposta de Presedo por chegar a
Presidente da Xunta, xogan a
favor dun posíbel entendimento cos nacionalistas. Desde
Madrid saben que Galiza é unha das bases máis sólidas que
ten Aznar para o asalto á Moncloa. Felipe González apostou
tamén por Presedo para liderar
a renovación na Galiza. Ambas e duas razóns son importantes para darlle desde Ferraz todo o apoio ao candidato
socialista e para apostar por
un governo alternativo a Fraga. Outra das razóns para un
pacto é o ascenso do BNG,
que pode desprazar ao PSOE
como segunda forza política
no 97, polo que, pensan, seria
mellor compartir o destino. A
par disto, desde o PSOE tamén se considera positiva a
experiéncia de colaboración en
Vigo.

que
"encaixa
dentro das competéncias autonómicas". Outra
das premisas do
BNG para calquer acordo de
Governo é que
"non haxa un reparto de conse11 arias, senón
que o Governo
teña unha política global unificada".
Ainda asi, desde
o BNG son conscientes de que a
entrada no Governo entraña
moitas dificuldades para esta organización, preferindo desde o
estricto ponto de
vista partidário
quedarse , polo
momento, á marxe, pero asumindo o reto "pola
situación social
que vive Galiza".
Saben que a org an i zaci ó n se
veria abaneada
por múltiples
tensións xa que
a sua estrutura
non está ainda
suficientemente
adaptada para o
exercício do poder , contando
con cadros capacitados , pero
ainda cun aparato moi feble. O
problema de ter
que dedicarlle ás
labouras governamentais unha grande parte
dos mellores militantes en merma das organizacións de base
e a coordenación entre estas
organizacións e o Governo serian outras das dificuldades que
xa se evidenciaron nalguns
concellos , ainda que a prática
dos governos municipais estaria tamén no haber dun BNG
que foi quen de afianzarse eleitoralmente naqueles concellos
nos que tivo responsabilidades,
pésie a que socialmente se lle
perdoan menos os erras.
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a capacidade dun
Beiras que
eclipsaria a
Sánchez Presedo

Contar con EU-UG
.:i:

A estratéxia do PSOE
Dentro do PSOE ten menos forza que no BNG a idea de chegar ao Governo autonómico. A
política deseñada polos socialistas prevé o asalto á Xunta
para 1997. Toda a sua estratéxia, nestes anos, tivo como horizonte a retirada de Fraga , a
quen desde a Moncloa se via
como aliado últil na Galiza. As
diferéncias .ca BNG son enormes e de fondo, discrepando
no que se retire á construción

europea e na política económica que este deseño leva consigo. Neste senso as coincidéncias son moito maiores co PP.
Outros dos contras que o
PSOE calibra nunha hipotética
alianza co BNG é a capacidade
dun Beiras que eclipsaria a
Sánchez Presedo, converténdose en referente, como xa o
foi na oposición nestes últimos
catro anos.
Pero as contradicións internas
do PSOE e o ascenso do PP a

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

Discrepáncias na política prática
Se ternos en canta os aspectos
concretos dos programas non
hai grandes diferéncias, polo
menos que non se podan conciliar, entre as propostas do
PSOE e BNG. Existen numerosos pontos de coincidéncia.
Por exemplo os dous propoñen
a criación dunha Consellaria de
Meio Ambiente. Tamén están a
favor da gratuidade do ensino
e do material escolar, na construción dun verdadeiro grupo
lácteo, ou na regulación das
grandes superfícies comerciais. Tamén as propostas de
infraestrutura que realiza o
PSOE poden ser asumidas po-

O PSOE calibra

..

lo BNG, xa que enche Galiza
de estradas. Hai discrepáncias
no tocante á transferéncia do
ferrocarril á Galiza, que propoñen os nacionalistas. Poderian
chegar tamén a un acorde nos
apartados da muller, deporte,
vivencia, defensa de consumidores, política de emprego, información e revitalización das
institucións democráticas.
Polo que está escrito nos respectivos programas un acordo
entre socialistas e nacionalistas poderia ser factíbel. As discrepáncias de fondo non son
pontuais, polo que só algunhas

están explicitamente recollidas
nos programas. A ampliación
de competéncias en Pesca, o
investimento na Galiza dos recursos dos emigrantes, o banco público galega, o sector público industrial, a supresión
das cuotas lácteas, os presupostos autonómicos executados polo Estado ... son algunhas das propostas básicas do
BNG que non entrarian en
contradición directa ca programa do PSOE, pero si coa política que están a levar a cabo
en Madrid, coa que terian que
discrepar, e mesmo coa realizada polo Governo tripartito.•

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

Pero pode haber unha terceira
forza necesária para poder formar un Governo de Progreso:
UG-EU. Se esta coalición consegue representación parlamentar e Fraga non obtén a
maioria absoluta, Camilo Nogueira e Anxo Guerreiro terán
que ser compañeiros imprescindíbeis para PSOE e BNG. A
sua própria campaña vai dirixida a apresentarse como a garantía dun hipotético governo,
ainda que fan fincapé en que o
pacto, de darse, "ten un prezo"
pois non van permitir "unha política antisocial".
Tanto PSOE como BNG estarian máis contentos, de chegar
o caso, de facer un pacto sen
contar con UG-EU. Desde o
PSOE califícase como negativa
a experiéncia de Vigo, "porque
nunca sabes a que carta quedarte con eles, non manteñen
a palabra e sempre están saindo na prensa coas suas discrepáncias". No PSOE tamén debaten cal seria a mellar estratéxia para repetir con UG-EU a
operación de Euskadi. Hai
quen afirma que quedando fara
do parlamento se verían obrig ad os a dar o paso. Outros
consideran que unha posíbel
entente nun Governo achegaria as posicións, pero, ainda
asi, un dirixente socialista vigués bromeaba afirmando que
"un governo tripartito é mao xa
polo mesmo nome". •
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Os maias rexeitan o
ecoturismo
"Os governos de México, Guatemala, Belice, Honduras e
Salvador, que comparten a área na que habitou a civilización
maia, están a promover un proxecto de desenvolvimento
turístico, baseado na herdanza maia", informa, no último
número, a revista nicaraguana BARRICADA INTERNACIONAL.

O

"Os governos e empresários privados traballaron para explotar a
rexión para un turismo sensíbel ao ecolóxico e cultural.
lronicamente, as áreas promovidas están baixo considerábel
presión ambiental e as ruínas mesmas están a sofrir danos
irreversíbeis polo sobreuso", informa a publicación sandinista.

retraso na
implantación da
Reforma
Educativa, o
déficit de
prazas,
sobretodo no
rural, e os
problemas de
financiamento
son alguns dos
problemas
apontados por
asociacións de
país e
colectivos
pedagóxicos ao
comezo dun
curso, que a
Conselleria de
Eduación, con
competéncias
plenas,
apresenta como

Os empresários privados xa se apresuraron a cantar as
oportunidades de desenvolvimento que con este proxecto teñen
os indíxenas, pero estes non están tan convencidos. "Angel
Remigio, xefe dun grupo de enlace entre o governo [de
Guatemala] e as comunidades indíxenas, afirmou que o povo
indíxena non saca nengun benefício de todo isto", informa
Barricada, que máis adiante recorda. que "se ben pode traer
alguns benefícios financeiros ás comunidades, poderia tamén
acabar coa agricultura productiva e deixar amáis famílias rurais
dependentes da volúbel actividade turística".

A mellar fuxida do IRA
O último exemplar do AN PHoBLACHT o voceiro do Sinn Féin
dedica a portada á fuxida, hai dez anos, de 38 presos do
Exército Republicano Irlandés (1 RA) do 7 bloca da prisión de
Long Kesh. A portada titula "Felicidades, 1O anos celebrándoo".
"Tres dos escapados desde Long Kesh morreron máis tarde en
servizo activo. Outros catro que foron claves na fuga tamén foron
asasinados nos anos seguintes. As suas histórias monstran a
coraxe desdes que voltaron a esforzarse despois, arriscándose
pala causa da liberdade", informa o semanário ncionalista.
"Dezanove prfisioneiros -recorda An Phoblacht-, foron
capturados case na porta ou inmediatamente. Dos outros 19
moitos buscaron en 26 países un posíbel refúxio ... Os homes
que fuxiron desde a prisión atoparon acollida nas casas de
simpatizantes republicanos de toda Irlanda".

normal.

Polacos nostálxicos
"A terápia de choque imposta por Leszek Balcerowicz e os seus
sucesores, que conduciron a paso lixeiro a reformas radicais,
precipitou, sen demasiada consideración, os chanzas cara un
capitalismo selvaxe -asegura lgnácio Ramonet na editorial do
número de Outubro de LE MONDE DIPWMATIQUE, analisando o
resultado das eleicións lexislativas polacas, que deron á esquerda
unha soada victória. Se se pode talar, non sen razón, da «miragre
polaca» é polos resultados económicos obtidos: as colas de
espera diante dos armacéns despareceron; a hiperinflación foi
derrotada; o crecimento despunta: calculase que para este ano
será dun 5%, o máis alto de Europa. O sector privado fornece o
47% do PIB e emprega xa ao 60% da povoación activa. Pero o
custe social desta «milagre" é alto: o paro chega ao 16%; o poder
adquisitivo de funcionários e xubilados veu.se abaixo e, tanto a
saúde como a educación deixaron de ser gratuitas, ao tempo que
numersosas empresas dos sectores que rebordaban man de obra
(o carbón, a siderúrxia, o estaleiros) pechan. A isto cómpre sumar
a atitude arrogante da lgrexa católica, que impón contra a opinión
pública maioritária unha lei que proibe o aborto e impón a
obrigatoriedade do catecismo nas escolas".

Apesar da entrada en vigor da LOXSE
mantense o retraso de escolarización

As asociacións de pais falan
do desinterese da Xunta
na mellora do ensino público
•X.C.
"A baixa atención prestada na
Galiza até a data en ensinos
como a música ou os idiomas, a
inexisténcia de centros de ensino de danza, a desatención aos
alumnos disminuidos, o escaso
impacto dos programas compensatórios, son consecuéncia
do escaso desenvolvimento do
sistema educativo galega tras
unha década de exercício de
competéncias. Ainda é máis notábel o caso do ensino de adultos, onde a unha taxa de analfabetismo superior á española,
corresponde un nível menor de
alumnos, incluidas as distintas
modalidades", é unha das conclusións da Confederación Galega de APAS de Centros Públicos nun informe sobre a situa- ción escolar na Galiza que ven
de publicar.

Ramonet reflexiona sobre os resultados: "co seu voto de protesta
(300 deputados ex comunistas e do Partido Campesiño en total)
os eleitores expresan a sua aspiración de contar con garantías
sociais que os defendan dos sacrifícios da transición".+
XAOUIN MARIN/XO!
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O estudo das Asociacións de
País inclue unha completa estadística sobre os níveis de es_.
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colarización en todas as comarPoucas prazas
cas galegas e acompáñase dun
O desequilíbrio de prazas en
inquérito realizado sobre diferentes aspectos da situación
comparación coas cifras estaeducativa. No que atinxe á retais (ver recadro) é obxecto de
forma educativa o informe estaatención de Nova Escala Galebelece que se a Reforma ten
ga, e ten provocado protestas
en diferentes bisbarras galegas.
como obxectivo a escolarización abando no tramos 3-6
A caréncia de prazas escolares,
anos e a escolarización obrigaen tramos de BUP e sobretodo
tó ria do tramo 14-15 anos,
Formación Profisional, contras"abrigará a un estarzo supleta, segundo Nova Escala, cos
mentário na Galiza de conspreceptos da LOXSE de transtrucción de postos escolares e . formación educativa. "Debe fahabilitación de profesores".
cerse notar -sinalan nun informe- que o descenso da taxa de
natalidade, esgrimida ás veces
como argumento para recurtar
as dotacións dos centros, non
afectado ainda aos níveis
ten
Porcentaxes
médios do ensino, co cal seldade
Gal iza
guen empiorando as condicións
nas que se levan a cabo as ta3 anos
7
reas de ensino-aprendizaxe".
4 anos
80
5 anos
86
Tamén se teñen dado peches
de unidades nos centros públi14 anos
90
cos de ensino co contraste dos
15 anos
76
concertos coa privada, "que es-
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! Un acidente custou a vida
! a unha nena en Caldas
1

: Reclaman a mellora

do transporte escolar
O pasado luns a perda dos
freos dun autobus adicado ao
transporte escolar provocou
feridas a seis alumnos e a
marte dunha rapaza. Pendente de investigación xudicial, a
Converxéncia lntersindical
Galega denúncia que ano
tras ano hai que laiarse de accidentes semellantes "porque
non se atende a demanda de
criar zonas de embarque e refúxios adecuados , debidamen~
te vixiados, e que os acesos
aos centros públicos estexan
nas debidas condicións".

1

1
1
1

1
1

1
1

A maiores a idade dos veículos usados é obxecto de crítica "no caso do coléxio Afonso
VII o autobús era un PO - M",
perguntándose a central sindical "cantas vidas humanas, de
nenas e nenas, se terian salvado se os autocares dispuxesen dun acompañante que orgaizara e vixiara as entradas e
saidas nos veículos de serví-

cío? Canto vale unha vida?".
O informe da CONFAPA, realizado a meio dun inquérito a
pais e directores de centros, a
valoración dos servizos de
transporte escolar é pouco positiva. Para as Asociacións de
País de EXB un 68% coidan
que funciona regular ou non
ex iste ou non funciona, porcentaxe que subre ao 69% no
caso das APAS de Ensino
Médio.
Para a CONFAPA "os accidentes de transportes escolares que periodicamente saltan
ás páxinas de sucesos reflex an a complexidade deste
servizo en cuxa prestación
deberian implicarse os municípios para lograr que aspectos alleos ao contrato do
transportista sexan competéncia dunha administración pública e non como acorre na
actualidade". •
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ENSINOS ESPECIAIS

'@

Porcentaxe de estudantes

11=:

1
f

Galiza Estado
Artes e Ofícios
0,6
6,9 ;w.
Conservatórios de Música 0,8
5,6 ,,ffi.
Escalas Ofic. de Idiomas 2,4
5,3 ,,
:::
Danza e Arte Dramático
O
0,3 ~
Educación Especial
2,2
2,6 "·
Ensinos Compensatórios 1,3
4,5
Ensino de Adultos
Taxa de Analfabetismo

tán subvencionados porque fan
unha oferta de pastos escolares que o ensino público non
~ stivo até agora en condicións

de asumir. Se, como parece
comprobado, agora a rede pública si dispón deses pastos escolares, seria soc•atmente máis

rendíbel que o que se suprimise fosen os concertos, mantendo as unidades que se pretenden pechar".

3
7,2

4
6,3

O informe das asociacións de
país confirma ese enfoque e critica que a Xunta de Galiza ten evitado o análise da reforma, "a sua

actuación máis relevante foi a financiación do ensino privado impartido a nenas de cinco anos en
centros previamente concertados,
medida inoportuna e insuficinte."
O informe da CONFAPA, fundamentalmente estadístico, lamenta que oito anos despois da promulgación da LODE, e cando
transcorriron seis anos da sua
aplicación na Galiza "a Conselleria de Educación non tivo interese en conseguir que o Consello Escolar de Galiza publicase o
informe ánual sobre o estado da
educación na Galiza, a principal
entre as suas competéncias ( ... )
e impediu que exista unha análise básica sobre a que construir
unha política de consenso educativo".+

BE~TAIHE
DISTRIBUCIÓNS

MUSICAIS

ALTERNATIVAS

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc.
Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk
FAI O TEIJ PIDIMENTO POR TELÉFONO OU
A MFJ>IO DF.STA TARXETA

Enviar á BELTAINE
Apartado 8282 VIGO 36200. Telf. (986) 47 26 94

Desexo recibir gratuaitamente o catálogo
BELTAINE

O

NOME ........................................................ APEUDOS ........................................................................... .......................... ·
ENDEREZO ............................................................................................................................. C.P. .............................. ..
TELÉFONO ................................................. POVOACIÓN ............................................................................................. ..
Título

Título

DEN, Just around the wlndow ...............................0

WYRDHIN & P0L HUfilOU, Harp & Bamboo ..... O

BATíl.EFIELD BAND, Quiet Days ...................... ...0

BARZAZ, Ec'honder ............................................... 0

WORLD'S GREATEST PIPERS ............................... 0

ARCHETYPE ..... ............. .....................................0

O Ao recibo do pedimento
(Cootrareembolso).

O Pago domiciliado. Para pagamento domiciliado en banco ou
cab<a cobrir os seguintes dados:

Accordéons diatoniques en
Bretogne. Sete acordeonistas
representativos da nova xera·
ción, vitrina do acordeón dictó·
nico na Bretaña. A. Pennec, E.
Grandjean, P. LeFebvre, etc..

Lo Possion Ce/tique.
Fabuloso trobollo musical de
Christian Desbordes, recuperando
o tradición musical da 'Poixón'
maniendo o seu espirito primitivo.

BATTLEFIELD BAND, Quiet Days
Clósico do Folk escocés. C.D.
Alan Reíd, Austoir Russell,
John Me. Cusker, Ion IW:x. Donald.

(2CD)

Titulo

Forma de Pagamento:
O Ingreso en Cab<a Postal O.P. Vigo
N2 de Conta: 18.539.973
Enviar fotocopia do ingreso.

BANCO/CAJXA .......... ....... ................ .......................... Nº CONTA/UBRITA ............................................................................ ..
mulAR DA CONTA/LIBRETA ........................... ......................... .................. ..... ... ......... ............. ........................ ..................... .
Nº SUCURSAL ... ......................................................... POVOACIÓN .......................... ...... ............................... .... .. .... ................ .
PROVÍNCIA ................................................................. DATA ............. ................. ................... ..... ............. ...... ........................... .
Atentamente (sinatura)

Enrique X. IW:x.ías é un compositor
galego, considerado entre os móis
importantes da música clásica
contempor6nea e experimental.

Xuntanza dos móis grandes
gaiteiros de Europa en Kemper.
Potrick Molard, Fred Morrison,
Carlos Nuñez, Paddy Keenan,
Petko Stefanov, J. P. Van Hees ...

BAGAD KEMPER
Selección dos lemas móis represen·
lofivos dos cotro discos editados da
banda de gaitas de Kemper. Aires
brelóns, irlandeses e escoceses.

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

dobre CD
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COMEZO DE CURSO

OS UNIVERSITÁRIOS QUEMÁIS PAGAN
EN TAXAS E OS QUE MENOS RECEBEN
ENCALIDADE
MIGUEL CANCIO

Nunha entrevista (La Vanguardia, 28 Set. 1993)
con Bill Emmott, director de The Economist, o xornal económico máis influinte do mundo, á pergunta: "Para competir cos paises en vias de desenvolvimento e do sudeste asiático ten que haber unha
saida menos dura para os traballadores europeus
ca vivir coma eles: sen garantias sociais, sen vacacións, con despidos libres", este respondia "Si,
hai unha saída. Ser criativos, imaxinativos, ainda
que eles produzan máis barato e os seus custes
sexan menores, e ir sempre por diante tecnoloxicamente e en deseño. O investimento clave é a
educación, a formación e a investigación .. .".

ANXO IGLESIAS

Privatizacións
MANuELCAo
O debate teórico sobre a privatización de empresas públicas
veuso aguilloado na prática pola acuciante necesidade de obter recursos financeiros que pudesen aliviar o contínuo deterioro das cantas públicas do Estado. Antes de nada compre deixar claro que, aparte discusións políticas, a vaga de privatizacións que nos invade non é tal, pois , se é certo que alguns
venden hai outros que queren comprar. Investir e desinvestir
son duas caras dunha mesma moeda. A escasez de aforro a
nível internacional e unha caída nas expectativas de negócios
tan que antes de emprender proxectos de expansión e tomas
de posición en determinadas empresas e países os detentadores do capital pénsano duas veces. En contrapartida, en tempos de crise abondan as ofertas e o "for sale" prolifera por todo
o planeta, e son moitos os activos invendíbeis pola sospeita de
que agachan en realidade buracos de débedas non afloradas
pola maquillaxe contábel. Casos como o de Seat e Skoda para
a Volkswagen ou o de Aerolíneas Argentinas e Viasa para Iberia veñen demostrar que antes de comprar hai que ase- - - - - - - - - gurarse de que o activo non
sexa fictício.
~

'E dificil atopar

Recentemente dicia Agnelli
que "en Europa sobra un fabricante de automóbeis e
ninguén quer ser o sobrante". A feroz competéncia en
tempos de crise conduce a
unha espécie de selección
natural das empresas e só
as máis fortes poderán contalo. En España a política
da década dos 80 favoreceu a alienación do tecido
produtivo e de distribución a grupos estranxeiros, de tal xeito
que, hoxe por hoxe, queda pouco por vender como non sexa a
banca, as eléctricas (sectores protexidos da competéncia internacional) e as empresas que prestan servizos públicos. Velai o
lugar no que estamos logo de dilapidar en pouco tempo os recurso obtidos polo tecido industrial e comercial. Hai que dicer
que se vendeu no ciclo alcista e dilapidouse tamén no ciclo alcista polo que as vantaxes de vender á alza e comprar á baixa
esvaéronse. Aquí ninguén aforrou, nen as entidades públicas
nen as privadas, todos eles declararon festa rachada. Até Fraga, con fama de home austero, tirou a casa pola ventá co perigo evidente de quedarnos sen case e sen ventá. A venda de
activos históricos como o Apóstolo Santiago pode ser insuficiente para salvarnos.

países nos que as
empresas privadas
funcionen ben e
as públicas mal'

Non obstante, para xustificar a inevitabilidade de vender o pouco que se ten para ir tirando, existen todo un abano de teorias
que forman parte do chamado carpo teórico neoliberal que
aboan a xusteza e consisténcia das medidas privatizadoras.
Que a empresa privada é máis eficiente, que hai que desregular, que hai que desmonopolizar os sectores, que o capitalismo
popular é positivo, etc., son argumentos válidos para empresas
e países que non poden sosterse e competir por si mesmos.
Pois, por qué unha empresa pública ou semipública dun mesmo sector funciona ben nuns países mentres neutros só xera
déficits? Desde logo, non por ser pública ou privada senón por
cau~as xerais que afectan a todo o sistema económico do país. E difícil atapar países nos que as empresas privadas funcionen ben e as públicas mal, ou viceversa. Normalmente, ambas
~s duas seguen camiños paralelos.+

aos 90 multiplicouse por 18 e 25 respeitivamente.
Coa LRU de 1983 disparáranse as taxas dos cursos de doutorado, que superan xa as 100.000 pesetas e iníciase a frenética carreira privatizadora
via investigación e, sobretodo, polo paroxismo da
diplomatitis, da mastermania. Este afán polas titulacións, cursos de post-grao, master, magister,
etc ... vai a desproporcionar os prez os das taxas
até o ponto de que hai cursos que superan xa os 3
millóns de pesetas e unha alta porcentaxe sobrepasan as 400.000.

Co rebúmbio do cámbio dos plans de estúdio e a
Na guerra económica que se produce no marco da
implantación dos créditos, as matrículas aumentan
moito máis e, especialmente, no caso de repetir
revolución tecnolóxica, o investimento en formación,
en universidade e investigación convértese en esasignaturas, con situacións para todos os gustos,
tratéxico para poder competir. Porén, o Estado espero sempre en liña ascendente de prezos. No capañol ten un investimento en educación, universidaso de asignaturas repetidas pódense dar casos
abraiantes como, por exemplo, en Odontoloxia Inde e investigación que está bastante por debaixo da
média europea e da OCDE. Mentres a média eurotegrada de adultos na Complutense, que pode alpea en orzamentos en educación é da orde do 6%,
canzar o prezo de 759.000 pta. por cuarta matrícua española non chega ao 4%. Mentres a média de
la!!! para unha asignatura só. Prezo que non se piinvestimento na universidade na Europa supera o
de nen na Universidade máis cara e prestixiosa
dos Estados Unidos, ondse un curso completo, co1% e nos paises industriais máis avanzados móvese entre o 1,5 e 2,5%, no Estado, e Galiza ainda
mo por exemplo en Harvard, alcanza o prexo de 3
máis, está bastante por baixo do 1%. E os mesmos
millón de pta. pero cunha formación e servíxios da
dados repétense na investigación nas empresas
máxima calidade. Co agravante, en España e Galipúblicas, e ainda máis das privadas. Co agravante
za, de darse nos estudos técnicos pero non só
nestes, altas porcentaxes de suspensos e repetíde que no Estado e na Galiza os Consellos Sociais
das Universidades
teñen como principal A policia agrediu a vários estudantes que se manifestaban contra a suba das taxas. Os universifunción contribuir a tários protestaron tamén pola supresión da titulación de Filoloxia Galega na Coruña.
...,...,,.......
unha maior imbricación do contexto , do
mundo empresarial
coa Universidade e a
1nvestigación.
-~~

Os concellos e as administracións periféricas contribuen en
moita menor medida
que os europeus á financiación universitária, apesar de que a
Universidade foi e é a
principal empresa de
moitos municípios; e
de que no caso das ~
principais cidades dé- ~
ronse, e estanse a ~
dar, grandes mobili- ~
zacións para reivindi- ~
car centros universi- ~
tários. Unha boa parte destes centros, despois de ser reivindicados, non
puideron entrar en funcionamento por falla practicamente de todo ou fixérono moi en precário. Non obstante, os gastos dos concellos, administracións centrais, autonómicas, periféricas e locais, e tamén das
empresas, en televisións, fútbol, publicidade institucional, en Expos, Xacobeos, Compostela 93, en actos festivos e de relumbrón, alcanzan centos, miles
de millóns. Levántanse antes estádios, grandes auditórios, aparcamentos, etc .. . que, por poñer un caso, Hospitais Universitários, bibliotecas-hemerotecas
de usos múltiples, que ampliacións e mellaras de
centros onde os estudantes están amoreados, en
instalacións insuficintes e deterioradas.
Na grave situación económica que se está a vivir,
as autoridades competentes, co apoio ptracticamente total dos rectores no Consejo de Universidades, decidiron continuar a política de subir as taxas universitárias que se inícia coa Lei Xeral de
Educación de 1970. As taxas pasan de 3.000 pesetas, no curso 1970-71, a 20.975 (Estudos Experimentais) e 14.085 (Estudos non Experimentrais)
no curso 80-81 e a 74.560 (EE) e 53.170 (ENE) no
92-93, por curso limpo e para os estudos de primeiro e - - - - - - - - segundo ciclo.

En calquer caso os estudantes do Estado español ,
atópanse entre os que máis pagan en taxas de
Europa, entre os que arroxan os maiores porcentaxes de desemprego , subemprego universitário,
maior tempo par encontrar traballo, e ente os que
menos receben en servícios universitários (son
bastante máis reducidos, de peor calidade e máis
caros) en formación e investigación de calidade .
Chama a atención que cando a universidade pública se está a degradar até o ponto de que hai centros privados universitários que fan grandes anúncios publicitários co reclamo "Ante a masificación
dos centros universitários públicos e ante os seus
sistemas e plans de estudos que non están actual izados ... " (El País 12 Setembro), os rectores se
alineen co poder político e permanezan impasíbeis
sen esixir, con informes rigorosos, libros blancos, análises
comparativas do gasto públi- - - - co, unha financiación que permita frear esa degradación, ou
un tipo de xestión que xera
unha formación universitária
pública de calidade. +

'Q Estad o español ten un

Dos anos 70 aos 80
o prezo das matrículas multiplicouse por
7 para os estudos
experimentais e por
4,5 para os non experimentais; dos 70

dores. Suspensos masivos que non poden imputarse unicamente aos estudiantes senon que teñen que ver coa estrutura e funcionamento dos estudos, coa pedagoxia vixente, o tipo de vinculación
do ensino secundário co universitário, o corporativismo profesional , funcionarial e profesora, etc.

investimento na universidade
e investigación bastante por
b. a1xo
. da me"'d'1a europea ,
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INTERVENCIÓNS ESTRANXEIRAS
Ao mesmo tempo que falaba de
retirada, o presidente Clinton decidiu
enviar "provisoriamente" novas tropas
a Sómalia, nunha escalada que
lembra os tempos do Vietnam.
Os Estados Unidos protagonizan, a
cada máis, unha intervención bélica

que inicialmente debia estar nas
mans das Nacións Unidas e que se
xustificaba por razóns humanitárias.
O seu lema inicial, "Devolver a
esperanza", en referéncia á fame
televisada que padecia o país, non
voltou a ser mencionado.

Os Estados Unidos esquecen o lema
Devolver a esperanza que xustificara a operación

Reflexos do Vietnam
en Somália
•

VICEN~

FISAS

En Sómalia, e polo menos nas
actuais circustáncias, a ONU
non pode compaxinar un proxecto "h umanitário " con outro
militar de carácter ofensivo. Son
proxectos incompatíbeis desde
o momento en que se tomou a
decisión política de se implicar
directamente na guerra.
A división militar da UNOSOM
(Operación de Nacións Unidas
en Sómalia) ten un orzamento
dez veces superior ao da división humanitária. A eleición é
clara, e teno pasto de manifesto
o mesmo Subsecretário Xeral
para Asuntos Humanitários, Jan
Eliasson, o pasado 21 de Xullo,
ao sinalar que as contínuas accións militares en Mogadishu
marxinalizan a dimensión humanitária da UNOSOM.
Ao declarar a guerra a Aidid,
UNOSOM converteuse nun novo clan combatente , coa salvedade de que ao ser unha forza
de ocupación estranxeira, pode
acabar combatendo contra todos os demais que son autóctonos. O paradoxo é que nun futuro non moi lonxe pódese impor
a consigna de "todos unidos
contra a UNOSOM". Esta situación é válida para Mogadishu, e
non tanto para o resto do país,
pero o que acorre na capital é
sumamente contaxioso.
Grande parte das tropas de
UNOSOM tratan aos somalis
como adversários e potenciais
inimigos, reforzando asi a sua
imaxe de tropas de ocupación.
Con este comportamento, o
acercamento ao povo somali resu Ita imposíbel, e nunca se gañarán suficientes simpatias entre a povoación. Todo isto pon
de manifesto que para actuar en
situacións conflitivas, os cascos
azúis han de ser profesionais e
ter unha preparación específica
prévia. A falta de adestramento
para actuar en Sómalia é evi-

te de Aidid vaia expresamente
por eles. Como consecuéncia, o
traballo da UNOSOM fica mediatizado e afogado pala guerra
particular entre Aidid e os
EE.UU ., o que provocou unha
clara militarización da UNOSOM, en detrimento do labor
que han de levar a cabo as divisións humanitária e de xustiza.

Laboratório das novas
forzas de intervención

A misión da ONU en Somália é
unha tarefa imposíbel mentres as
operacións estexan planificadas
por mentalidades foráneas. Esquécese con frecuéncia que as
solucións defintivas e duradeiras,
se é que existen, só poderán provi r dos próprios somalis. Sen a
sua participación nada é posíbel.

As Organización Non
Governamentais,
ollos e orellas

Sómalia, através de UNOSOM,
é o laboratório dun novo tipo de
intervencionismo que os Estados Unidos levarán a cabo a
meio de Nacións Unidas . É tamén o campo de experimentación dunha nova modalidade de
peacekeeping forces, as chamadas de imposición, que combinarán elementos tradicionais con
outros de natureza máis ofensiva. Experimentalo en lugoslávia
era moi arriscado . En Sómalia
parecía máis fácil, e ademais pod íase lexitimar ante a opinión
pública através das imaxes de
nenos famélicos. A realidade,
sen embargo, mostrou que todo
era máis complexo. En Mogadish u, ademais, estase xestando
unha guerra de guerrillas e de
contrainsurxéncia de consecuéncias imprevisíbeis, pero que
en nengun caso favorecerá a
imaxe das Nacións Unidas e o
seu labor en futuras operacións.

O papel das ONG's é fundamental para clarificar unha situación
tan confusa como a que vive Sómalia. Son os olios e as orellas
que permiten detectar e denunciar os abusos e as contradicións
da UNOSOM. Somália é o primeiro experimento de control sobre a
ONU por parte de ONG's.

'Sómalia é o
laboratório dun
novo tipo de
intervencionismo
que Estados
Unidos levará a
cabo a meio de
Nacións Unidas'

Somália é tamén un exemplo
das consecuéncias negativas
que se producen sobre a economia dun país cando hai exceso
de axuda alimentária (baixan os
prezos, desincentivan a produción e recollida de colleitas, etc.,
etc.). As ONG 's han de actuar
con grande sentido de responsabilidade para prever estas situacións, ainda que isto implique recadar menos fundos e adquirir menos protagonismo nos
media.

Este cámbio non será fácil, dada a influéncia norte-americana
na toma de decisións de UNOSOM, que é esmagadora e negativa. Os somalis non o ignoran, e non é estraño que a xen-

Por se far pouco, o proceso político que se está a xestar desde
a UNOSOM é bastante artificial
e apresurado. Non se adapta
suficientemente á complexa realidade social do país.
Finalmente, o intento de desarmará povoación é imposíbel, dada a grande cantidade de armas
lixeiras que circulan. A única alternativa de desarme é a indirecta, isto é, a derivada de promover unha economía e un comércio que permitan ocupar á xente
en actividades máis rendábeis
que a pillaxe ou o bandidismo. A
mellara das infraestruturas de
transporte axudaria moito.

O chamado "imperialismo filantrópico" é un feíto real. As ONG's
non poden nen deben ser a base da economía ou da política
de Somália. O seu papel limitarase ao de atender exclusivamente o que non poden levar a
cabo outras organizacións autóctonas, pero sen agravar local,
e o trasvase de competéncias
cara elas é fundamental. De momento, sen embargo, observan-

se excesivos receos para coa
xente somali. As ONG's non deberían esquecer nunca de que
son elas as estranxeiras.+
Este artigo forma parte de vários traballos realizados polo autor con motivo
da sua recente visita a Sómalia, sendo
publicado proximamente no número
49 da revista do CIP , Papeles para la
Paz. VICEN<: FISAS é membro do Centro UNESCO, de Catalunya, e do Centro de Investigación para a Paz.

Informes como o elaborado por
MSF-Franza sobre as violacións
do direito humanitário en Somália, asi como outros documentos
subscritos nos últimos meses
por máis de unha dúcia de organizacións humanitárias, cumpren
unha función moi importante.
Somália demostra que as ONG's
non se poden quedar á marxe
do que ven e saben . A análise
política é imprescindíbel para coñecer o terreo que se pisa e elaborar a estratéxia de actuación
máis convincente. As ONG's
han de manter contacto permanente coa UNOSOM , pero sen
se identificar con esta operación,
nen formar parte dela.

d~nte.

A volta atrás, isto é, a rectificación, parece sumamente difícil
de conquerir. Por iso, a única
posibilidade de alterar a situación actual pasaría por retirar ao
almirante Howe (álias "animal
Howe" para moitos somalis) e
substituí lo por outra persoa
máis proclive á liña negociadora
que no seu momento xa levou a
cabo Sahnoun, o anterior representante das Nacións Unidas.

Os norte-americanos corren o perigo de unir contra eles a todos os somalis.

Nestes momentos non hai unha
situación grave de malnutrición.
Non é honesto, portanto, utilizar
vellas imaxes de nenas esqueléticos para conquerir a financiación
das ONG's. A estratéxia de comunicación, baseada no que se
chama "pornografia da fame", debe ser erradicada de imediato.
Moitas ONG's que normalmente
actuan en situacións de emerxéncia deberán pensar unha progresiva diminución das suas actividades ou a sua incorporación a
tarefas de desenvolvimento. Non
todas están preparadas para isa,
polo que terán que tomar esa decisión con grande sentido de responsabilidade.

"Recomendamos
tomar tantos
Marrons Glacés
como ilusons se
tenham na vida,
esperanqa no futuro
e alegria de pisar
aterra"
José Posada

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

QDEBATE DO NACIONALISMO
Como

Eric J. Hobsbawm

nacio1

As re!
Grane
nadas

a curte

'Hai conciéncias nacionais que se forman
dun dia para outro, ainda que non é o caso da Galiza'
• G. LUCA DE TENA
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E

ric Hobsbawm é
o historiador
británico que
resgata do
apoliticismo o
ensaio sobre as
nacionalidades.
Desde comezos
dos 60 o profesor
da Universidade
de Londres advirte
que os
movimentos
nacionais poden
servir de veículo
das aspiracións
populares moito
máis
efectivamente ca
outras doutrinas.
O seu recente
compéndio sobre
o nacionalismo
(1990) supón un
regreso ao
academicismo
positivista como
deixou ver no sua
intervención no
Congreso sobre
Pasado e Presente
dos Nacionalismos
na Europa en
Compostela, que
deu pretexto a esta
entrevista.
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Como é a relación actual entre as
nacionalidades do Reino Unido?
As relacións entre os povos da
Grande Bretaña estaba determinadas por dous feítos. No primeiro
a curto prazo, despois dos catorce
anos de governo conservador que
foi maioritário na Inglaterra pero
non na Escoza e Gales. Hai unha
tensión entre estas duas nacións
periféricas que ten unha opinión
maioritária non -conservadora.
Doutra parte, tamén aparece na
Gran Bretaña unha transformación
socio-económica e cultural nos ultimes trinta anos que repercute en
todas as nacionalidades: ingleses,
galeses e escoceses. A situación
da Irlanda do Norde é completamente distinta. Tanto na Escoza
como en Gales a conciéncia de
non seren ingleses aumenta pero
o que non parece medrar son os
movementos nacionalistas que
conservan os seus caracteres moi
minoritários en Gales e na Escoza. Na Escoza o maioritário é o laborista. Os nacionalistas teñen un
eleitorado inestábel, que tanto medra como se ven abaixo. Ainda
non deron chegado ao nível dos
setenta no que houbo un momento alto e agora desceu . No caso
de Gales pasa outro tanto porque
son movementos con apoio inestábel. Con diferéncias sobre todo
lingüísticas, porque o movemento
nacional galés é lingüístico o que
cría problemas porque só un vinteun por cento da povoación fala
galés. Un movemento de liberación nacional que case exclue o
oitenta por cento da povoación
non parece viábel. Na Escoza o
nacionalismo non ten base lingüística senón cultural e histórica, centrada sobre un sistema xurídico e
educacional diferente.

Contra os de fóra
Cal é a situación dos inmigrantes?
O problema é dos novos inmigrantes dos 50 e 60, chegados antes
que pecharan o direito de inmigración da Commonwealth. Primeiro
está o dos negros do Caribe, a
emigración máis vella, distinta da
emigración hindu e paquistaní e
do Bangladesh, que é a máis recente. A hindu ten a mesma estrutura social ca os ingleses, con
obreiros, clase meia, empresários,
intelectuais. Os islámicos, isto é
os paquistaníes e bangladeshis
son en boa parte obreiros que viran á industria. Os paquistaníes
van integrándose e transformándose mentres os bangladeshi son
os máis pobres. Os neegros do
Caribe en gran parte chegaron como obreiros artesanos pero hoxe
son grupos moi parecidos á vella
clase obreira inglesa despois da
desindustrialización . Por exemplo,
os motines dos xoves negros nos
bairros da emigración son moi semellantes aos dos mozos ingleses
no Nordeste de Inglaterra. Políticamente, a rnaioria dos inmigrantes coa excepción da clase meia
índia simpatizan co partido da
oposición (os laboristas). Pero o
grande problema de hoxendia é o
rexurdimento do racismo entre unha clase obreira inglesa que perdeu a industria e o traballo. A deles é unha reacción emocional
contra os que chegan de fóra: extranxeiros, negros. Até hoxe non
deu tomado corpo un movemento
xenófobo nacionalista, a diferéncia
do que pasa na Franza ou na Italia coa Liga del Norte e mesmo
Alemaña. A única faciana positiva
dos catorce anos do réxime conservador da Thatcher é que impediron a constitución de grupos políticos máis á direita ao suxeitalos
ao unha certa norma democrática.

O fascismo exerceuse moito máis
contra os inmigrantes asiáticos e
os negros do Caribe. Os negros
repóñense moito máis cando os
rapaces ingleses lle fan a contra.
En xeral hai unha crise da conciéncia nacional británica que é expresión dunha crise económica profunda e que se manifesta recusando todo o que veña de fóra, contra
os bloody foreigners (os extranxeiros de merda), sexan de Bangladesh, franceses ou alemáns.
Despois de ter avogado pola
unión de liberais e laboristas,
que lle parece que esta alianza
dese o primeiro concellal fascista a Inglaterra?
Ese foi un acontece mento específico do East End (bairro do Leste) de Londres. A situación dos liberal-demócratas en Tower Henders é moi anómala. O eleitorado
liberal demócrata en xeral é de
clase meia: burgués , intelectual,
profisional. As escisións do laborismo nos anos 70 e 80 estabeleceu no Leste de Londres dous ou
tres bairros nos que se constituiran administracións liberais-demócratas. Esta situación non se
pode xeralizar. Entre os programas dosdous partidos non hai
grandes diferencias e a estratéxia
razoável pasaba pola unión. Cando nunha circunscrición non hai
posibilidade de elixir un laborista
é lóxico que apoien ao liberal-demócrata. O voto útil existe.
E ás veces produce monstruos.
Non digo que non, pero iso non
cámbia que siga a ser a única opción alternativa ao partido laborista. A grande forza dos liberal-demócratas é o eleitorado anti-guvernamental, básicamente conservador, que non quer votar polos laboristas.

'En xeral hai un ha
crise da conciencia
nacional británica
que é expresión
dunha crise
económica
profunda'.

Língua franca
Cal é a fronteira entre o que
chama nacionalismos inventados, e os nacionalismos sen
adxectivos? Recentemente ironizou sobre o patriotismo paquistani, pero cando os británicos inventaron o Paquistán a
todo o mundo lle pareceu ben.
Os governos do Paquistán quéixanse de que ainda non existe
conciéncia patriótica senón rexional do Punjab, Hindi etc. Os na-

'Tanto na Escócia
como en Gales a
conciéncia de non
seren ingleses
aumenta, pero o que
non parece medrar
son os movimentos
nacionalistas'.

cionalismos inventados ... Cando
se forman novos estados ex-coloniais e ainda non ten coeréncia a
sociedade no interior dos territórios. Non hai tal cousa como o
nacionalismo chadiano ou togolés, porque esas nacións non estaban demarcadas antes do imperialismo. lnvéntano por iso. Polo mesmo que o inventaron no
Mali, en Ghana. Son problemas
específicos dos Estados post-coloniais. Por iso ternos o exemplo
extraordinário de que na India a
língua nacional oficial sexa ainda
hoxe o inglés. Tamén o Hindi,
certamente, pero estabelecelo
como língua oficial significaría
que ficaria por riba das línguas
das outras aénias. Era difícil acadar como na Europa un movemento de recuperación cultural,
que ten que ter base rexional. Isto na India era imposíbel porque
non existía unha língua franca.

tradición europea do nacionalismo cultural. O que me preocupa
é a facilidade coa que dun dia para outro se forma unha nova conciéncia, se cadra en función da
febleza dun Estado central. Hai
cinco anos ninguén teria considerado unha conciéncia lombarda.
Os lombardos tenlle ben menos
tradición cultural ca o Piamonte, o
Véneto ou a Liguria. Non hai dúbida que son artificiais pero así
que se estabelecen con movementos de masas hai que contar
con eles. En Galiza a longa tradición de cultura, língua e conciéncia é irreprochábel; a Lombardía
só pode presentar a tradición da
dominación española.

Non deixa de ser inconcreta a
definición de artificial aplicada
a unha nación. Ninguén discute
a nacionalidade italiana, que é
de hai dous dias, pero non extrañan as bromas sobre as nacións en formación.

Porque as que emerxen na Europa do Leste xa tiñan recoñecemento de nacións. A estrutura da
Unión Soviética fíxose sobre os
socalcos de repúblicas nacionais.
O problema da língua é moi interesante. Compre distinguir entre
a língua como modo de comunicación , como meio, e a língua
como símbolo político. Se cadra,
no País Vasco a língua é un símbolo político porque só un quince
por cento pode falala. A maioria
dos etarras non talan euskera.
Mentres que na Galiza o noventa
por cento falou sempre galego.
Era algo normal. Falábase sen
implicacións políticas. A importáncia da idea autonomista foi
moito máis importante en Catalunya ca na Galiza. Pero comparativamente o galego foi moito
máis universal.

Obviamente existen imaxinários
colectivos de grupos, rexións e
povos pero que son digamos incom patíbeis coa existéncia do
Estado. No caso de Sri Lanka é
notábel porque o imaxinário dos
singaleses está baseado no budismo e na conciéncia da raza
ariana. Non é asi cos tamiles. Hai
excepcións como nos casos dos
chinos ou coreanos que tendo
moita máis homoxeneidade histórica e cultural inventan o seu pasado. lsto facémolo todos ... A diferéncia dase entre os Estados
post-coloniais que non ten base
cultural e os movementos nacionais nos paises nos que existira
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Sen Londres, Irlanda do Norte seria Bósnia
Cómo unha cultura de convivéncia tan evoluida como a inglesa non dá resolto a guerra
de Irlanda do Norde?
Irlanda non é Inglaterra. Case
non hai diferéncias entre os partidos da Gran Bretaña no asunto
de Irlanda do Norde . O problema é a coexisténcia entre os
dous grupos. A saida lóxica seria a transferéncia en masa dun
grupo e outro : a extinción da homoxeneización de Irlanda do
Norde. Pero seria unha solución
bárbara. A diferéncia dunha
grande parte da esquerda inglesa, eu considero que a política
irlandesa de Londres é positiva.
Sen o control por un governo
desde afora, a Irlanda do Norde
seria Bósnia. O governo da
Gran Bretaña ten que intervir en
consenso coa República de Dublin porque ambos dous estan
involucrados na situación. Gracias a este control, en case 25
anos de guerra civil non houbo
alá de tres mil mortos. A cifra é
grave pero moito menor que a
producen outras guerras. lsto foi
gracias a que o Governo británico non abdicou nunca da sua
responsabilidade. É certo que a
policia armada é en grande
maioria protestante, pero ten detrás unha dirección política que
non lle permite máis que unha
simpatía relativa polos protestantes. De non existir o Governo
de Londres a policia mudaria
nun grupo para-mili1ar protestante no que o demo frega un
olio. Eis o que pasou co exército
popular da lugoslávia, de maio-

ria sérbia. Doutra parte , dous
tércios do voto católico da Irlanda do Norde non son para o
1RA. Botouse fora o perigo de
polarización total que se nota
neste momento en Bósnia.
Pero Bósnia e Irlanda serian
outra cousa sen a intervención de alemáns e ingleses.
Non me parece. De verdade que
non. Certo que foi un erro radical
dos alemáns pular polo recoñecemento de Bósnia. Tal vez fose
oportuno no caso de Croácia e
Eslovénia pero non na Bósnia. A
idea dun plebiscito non me parece axeitada en certos casos. Votar en bloques étnicos non axuda
á democrácia. Na Irlanda do
Norde o voto dá maioria aos protestantes. En Bósnia o plebiscito
non foi democrático senón unha
alianza entre musulmáns e croatas (contra os Sérbios) . Compre
evitar a etnización da política e a
polarización. Non hai democrácia se os grupos étnicos só votan aos seus.

'A extinción da
homoxeneización
de Irlanda do
Norte seria unha
solución bárbara'.

Sen recoñecemento das étnias non hai democrácia.
En Irlanda do Norde morreu a
democrácia desde o momento en
que se governa desde Londres
por decreto. Pero nos comezos
da guerra civil houbo un acorde
segredo nas fábricas entre empresários e sindicalistas por evitaren a guerra relixiosa nas fábricas. A universidade tamén está á
marxe da guerra civil por negociaciones segredas entre os grupos para-militares de ambos bandos. Resolven que o benefício
será mutuo se non rifan a diário
os estudantes católicos e os protestantes nas aulas. Nas aulas e
nas fábricas non se fala de política; fóra seguen a matarse.
Parece como se estivese a falar do Norde e o Sul no mundo. Os paises industrializados
manteñen un pacto democrático sobre as crenzas; no Sul
botan man da relixión para defenderen sociedades ameazas
e políticamente desartelladas.
Si , si. O que pasa é que os paises do Norde tamén non están
seguros con esta m,area de desindustrialización. E o caso da
Inglaterra. Penso que ese pacto
democrático foi posíbel na maioria dos casos gracias á pr9speridade dos anos 50 e 60. E mais
facil obviar as loitas interiores
cando se vai aumentando a renda. Agora o corenta por cento
da povoación inglesa, mesmo
no Sul próspero da illa, ten medo de perder o seu trabal lo.+
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Por que logo as nacionalidades
emerxentes no Leste da Europa son razonábeis e os movementos de liberación nacional
do Oeste satánicos?

Contando con que asi que o
galego trascende o coloquial e
reivindica un espazo na Administración, na comunicación
etc. xa se arma.
Si , si, claro. O conflito dase.

Debilidade profesora!
A reflexión sobre as nacionalidades parécese a un xuizo de
Salomón hoxe: dun lado o reduccionismo bioloxicista e doutro os que defenden a história.
Persoalmente non concorde cos
que procuran ese camiño biolóxico. Estou dacordo en que existen
e3es dous grandes campos. Eu
chamariaos reducionistas e primordialistas. Para os segundos a
nacionalidade é anterga pero sen
conexión necesária coa unidade
biolóxica. Coido que os primordialistas son moi minoritários entre os
especialistas da História pero con
moita forza entre os movementos
nacionais e os políticos. Esta é unha das contradicións da situación.
No referénte ao reduccionismo
coido que é unha debilidade de
certa clase de profesores sobre todo de ciéncias sociais de buscar
unha asimiliación a un modelo ideal de ciéncias naturais através dun
reducionismo esaxerado.
Sen unha perspectiva sociolóx i ca non seria comprensíbel
nengun nacionalismo.
Nunca se poderia entender sen
unha perspectiva sociolóxica, histórica e política. A conciéncia do
grupo e o sentimento nacional en
si mesmo non ten implicación po1ítica específica. No contexto, si:
no século vinte , no pos-Franquismo etc. si. Os xitanos ten unha
conciéncia acusadísima de grupo
pero nengunha dimensión programática específica.+
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Rogo dun
emigrante
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Chámalle parvo ao
alcalde da Coruña.
Paco Vázquez que
ventou hai tempo
unha baixa eleitoral
do PSOE arremete
contra Sánchez
Presedo. Non é
unha navallada,
senón o afán por
desvincularse da
· derrota. Xa o dicia
el, sinalará o
próximo dia 18 e
quedará como un
rei.

A Alfonso Paz
Andrade sempre se
• lle valorou a
discreción. Participa
no proxecto de
Petrovigo pero non
se pronúncia. A sua
empresa Pescanova
vive da pesca, pero
os mariñeiros e
mariscadores non
queren a gasolineira
prevista para a boca
da ria. Para maior

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

Os emigrantes galegos que en
contra da nosa vontade, pero que
por culpa do colonialismo que padecemos desde a "doma y castración de Galicia", tivemos que
deixar a fermosa terra de Breogán, non esquecemos que o dia
17 de Outubro diclucídase se os
g~legos vamos ser donos de nós,
arnda que unha parte importante
non podamos votar, ou vamos
seguir sendo governados por
xentes ás que non lles importa
nada a nosa cultura, que os nosos tillos sigan os roteiros do éxodo e mesmo teñen a menos a
sua condición de galegas sempre
que non sexa en tempo eleitoral.
A maior parte dos paisanos emigrados cos que eu me relaciono
chegaron a Euskadi nos anos 69
ou 70 cun fondo
pesar por ter
que deixar a pátria. Uns acomo- Se as riquezas
dáronse e lucen da Gali'za
garabata hortera
con traxe de deben reverter
Príncipe de Gales os domingos, na nosa
reúnen se nos nación non é
Centros Galegas
para comer poi- menos claro
bo, lacón e be- que debemos
ber viña do Ribeiro talando un votar a
español dexene- partidos que
rado, outros preferimos seguir defenden esa
talando galega postura.
nos Centros e
tora deles sendo
fieis á nosa Terra, apoiar co naso esforzo económico e humano a aquelas forzas políticas que loitan contra o
colonialismo e pola autodeterminación da nosa pátria. Este é o
caso do compañeiro Francisco
Guerra que doa ao Bloque Nacionalista Galega a metade dunha
finca que non lle asulagou o encaro do Bao (feito por aquel asulagador cuxo mellar discípulo desgovernou Galiza estes anos de
atrás) para que dito partido, algun
concello ou empresa poda aprov~itar a riqueza enerxética que
cna ese embalse e non emigre a
Madrid, País Basca ou Castela
como tivemos que facer nós(1 ).
Si está claro que as riquezas da
Galiza deben reverter na nosa
nación non é menos claro que
debemos votar a partidos que
defenden esa postura e non os
que, desde o centralismo paifoco, expólian as nosas riquezas
a outros países facéndonos
emigrar na procura delas. Non
podemos permitir que nos go-

Telf. (981) 66 62 28
Fa~ (981) 66 17 75
- •

Estas frases fam parte do catecismo que cada dia papamos pola televisom, e a parcialidade e
maniqueísmo que reflectem só é
ignorado por quem se conforma
com ver comos olhos do estao e
nom procurar umha visom distinta do que em Euskadi acontece.

- Fodéromne a leira da Lama co raio da pista. Polo caralla vou
deixar eu alí os carballos. Para que se beneficie outro. ¡Madialeva!

Nom me estranho, dizia, ler estes
argumentos. Estranhou -me que
um galega, e ainda supostamente nacionalista (defensor dos nossos direitos como povo) repita tal
verborreia como um bem-mandado apresentador de telejornal.

XosÉ Cm CABIDO

En moitas aldeas de Xunqueira de Ambía, Sandiás e Vilar de
Barrio, os votantes naturais de Vitorino-Fraga cortan ou mandan cortar nos carballos a eito. Polo pé ben a rente. Por sete
reás: mil pesetas, se llas dan. A riqueza que tardou cen anos en
se facer liquídana coa serra volado e para sempre. Os que andan a cortar non teñen permisos legais, pero ninguén llo impide. Lago din que van plantar eucaliptos. Pero vén o inverno e
a Limia faise máis fría, onde antes había carballeira e pasto
agora só hai maleza. E maldade.
Os galegas traballan coa cabeza e ben coordinados. Primeiro a
mafia da madeira queima e despois o labrego tozudo de dereitas corta: pronto seremos o deserto máis húmido do mundo.

Contra cada argumento esgrimido
polos de Ajuria Enea, existe com
certeza outro com pola menos o
mesmo valor pola lado abertzale.

O votante de Fraga di Eucaliptos.
O votante de Beiras di Eu Carballos.

"Repite: os carballos", do libro inédito Estirpe de Méndez
Ferrín. +
vernen xentes de fora. Ternos
que autoestimarnos, que somos
capaces de governarnos por
nós mesmos sen grandes cabezas de eixo de Villalba e sen señoritos andaluces. Non podemos aplaudir o Madrid cando
xoga contra o Celta ou o Coruña
quen, con moitos menos meios,
demostrou que David pode vencer, e de feito venceu, a Goliat.
Os galegas tamén podemos
romper as cadeas que nos atan.
Por eso, e en neme dun bon fato
de ."bons e xenerosos" galegas
emigrados en Euskadi, pídovos
que fagades por nós o que nosoutros non podemos facer ao
estarmos censados tora da nasa
Pátria. Votade por nós, votade
Bloque Nacionalista Galega.•
RAUL RIO DIAZ
(BILBAO)
1. Especial "Voz de Galicia" 24-12-89 onde se afirma que "las facturas de I~ luz
las pagan los abonados de Madrid, País
Basco o Castilla y León, por ejemplo".

Os que nom vivemos em Euskadi, o menos que podemos fazer
-por desconhecimento da realidade do conflit~ é calar e nom
colaborar com um dos bandos (o
espanhol) que sim conhecemos,
pois que o nosso país leva muitos -demasiados- anos sofrendo a sua política assimilista.

O nosso la\=o
com Euskadi:
a solidariedade
Sem votade de polemizar sobre
o tema, nom quereria porém deixar de exprimir a minha opiniom
sobre umha carta na que um galego defendía o
lac;o azu 1 para
pedir o fim da
violencia em Os que nom
Euskadi, empregando umha sé- vivemos en
rie de argumen- E k d'
tos que figérom
us a I, o
patente que o menos que
autor é assíduo podemos fazer
seguidor dos telejornais de Pe- -pordesdro Piqueras; ou conhecimento
talvez dos do
da realidade
Carrascal?
Nom fOrom os
argumentos ex-

de conflito-é calar.

Contra o da multitudinária manifestac;om os do lacinho azul, há
outra similar dos que pedem a
negociac;om ETA-Estado Espanhol na semana seguinte.
Contra o do radicalismo basco
na defensa dos seus direitos nacionais, o do radicalismo espanhol negando o direito á autodeterm inac;om de Euskadi.
Já que tanto se cacareja o de
escuitar "o que di o povo ", é
bom lembrar que a maioria dos
bascas votou no seu día negativamente a Constitui9om Espanhola, que como nós padecem .
En quanto as mortes, hai-nas nos
dous bandos, e o final das mesmas
chegará quando os espanhóis sentem a negociar umha saída dialogada, ou quando os bascas renuciem asua liberdade colectiva.
Quanto a nós, os galegas, bastantes motivos de protesto ternos para nom andar criando lacinhos fictícios. •

TIZÓN

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

e

Despois de mil anos oíndose falar do asunto, por fin deu chegado a parcelación á Limia baixa, así coñecida por oposición á
Limia en alza que debe pintar Vitorino Núñez e os seus amigos
cando fan campaña para Fraga por eses ermos del Señor. Xa
están alí os agrimensorés e a xente aínda non acaba de crer
que haberá parcelación. E tampouco entenden moito de que
vai. Só entenden pró torta. A maioría. Non todos .

OSCAR BALLOS

mdid:
---.....~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Como dicía Méndez Ferrín estes días atrás na súa "Segunda
Feira" do Faro, tanto como saber a quen votas cómpre saber
con quen votas. Por que a verdade é que algunha xentiña sácalle a un as poucas ganas de seguir pensando que somos os
máis melllores do mundo.

postos os que provocárom a
minha carta: "Terrorismo, chantaxes, ameazas dos radicias ... ";
"80000 persoas querian deixar
claro que xa estan fartos de violencia, chantaxes e secuestros ... "; "o povo basco está farto
de que uns cantos radicais os
fagan pasar polo aro ... "; "xa non
hai cabida para o terrorismo,
agora toca dialogar, escoitar o
que di o povo ... ".
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Carga policial
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Do que debe
saber a
xuventude galega
O que debe saber a xuventude
galega sobre do pasado de certos individuos que tiñan facilidades, facultades e estaban sentados no Pardo á direita do Padre.
Daquela non sabian que a Galiza existia e só se achegaban
dous dias do mes de Agosto a
vivir aquelas noites romanas de
Mirás , para facer a programación e promoción da venda de
carne humana, preferentemente
galega, que era con quen mellar
se atrevian aqueles dous individuos que vendían aos galegos
de forma masiva e escandalosa.
Vendíannos coma unha mercaderia residual para o abtención
de divisas e posteriormente investilas nunhas causas que se
chamaban Polos de Desarrollo,
pero que casualmente á Galiza
non lle tocou nengun, porque
para iso estaba o señor Meilán
Gil de Secretário Xeral Técnico
da presidéncia de aquel desafortunado Réxime . E máis recentemente, o pasado ano, non
quería que a xuventude entrara
na Universidade porque se ravalorizaba e dese xeito, xa nqn poderia competir coa Asia, Africa,
ou o Terceiro Mundo na venda
de carne humana.
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1.- Que a primeira vez que
ouvin talar da devandita empresa foi através do artigo
do seu periódico.

terre en León, xa que de ali non
pasou, pola xenreira que sentia e
sente cara a Nosa Terra. De todos xeitos tamén dou algun Esas
que outro cha- barbaridades
puzón , ainda
que non na Gali- ídelas pagar
za, por suposto. vós se os

un pazo en Madrid pola bonita
suma de 5.000 millóns de pesetas, e ao mesmo tempo o incompetente Governo da Galiza
encarregalle ás empresas celulósicas de non se sabe onde, o
brutal Plano forestal que en definitiva é o mesmo que se un gandeiro lle pregunta ao lobo onde
pode levar a pacer ás ovellas.

Máis recente- vosos pais
mente, se tala- seguen
mos do emblemático ano 92, votando a
no que a Galiza partidos que
obtivo o olímpico desprezo por tanto ódio e
non facer o predesprezo
ciso para declarar como Zona demostran á
Catastrófica onGal iza
de tivo lugar a
última catástrofe marítima. E
mentras os nenas morrian de
fame nalgunha garderia de Ourense, o governo Fraga compra

Todas esa barbaridades ídelas
pagar vós se os vosos pais e
avós seguen votando a partidos
que tanto ódio e desprezo demostran pala Galiza, xa que ésta, nen sequer se encentra representada nas Cortes españolas. Dicerlle aos vosos pais que
non vos traicioen máis e que voten a un partido nacionalista,
porque non hai quen mellar tire
da corda da cabaleiria que o
próprio dono, que voten ao BNG
que eles non vos traicioarán coma fixeron alguns até a sua xubilación e unha vez xubilados,
tartas de inventar calamidades e
cando xa ninguén lles facia ca-

3.- Que
non participei en deci- Non teño nada
sión nengu nha de que ver
adxud i ca- loxicamente
ción nen
a s e s o r a - con esa
mento de empresa.
concesión
que tivese
a ver cos
espectáculos Xacobeo 93.
Surpréndeme que un periódico semanal tan independente como é o seu non
contraste "as fontes consultadas" antes de publicar o
que as fontes din e me involucre como asesor, decisor
de concesión e aconsel/ador
dun programa no que como
xa lle dixen non tiven absoluta participación.

(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

so, mirando ao redor e aos seus
tirantes, alguén di: "se iste é o
mundo que quero, que o diaño
me leve" e para a Galiza serán
todos "un montón feito". •

F. GUERRA

Resposta ao PP
da Fonsagrada
En pouco máis de 15 dias, o
Partido Popular da Fonsagrada
publicou duas cartas, nas que
se verten afirmacións pouco sérias e información falseada sobre os últimos acontecimentos
acorridos no naso Concello.

O caso Anglé é un prodíxio no expediente da Policia Nacional. Enrique Anglés gañou antipatias a esgalla cando se falou
da sua autoría na violación e morte de Miriam, Toñi e Desiré,
de Alcásser. Agora, comeza a gañar simpatías. Esas das que goza o astuto, o listo, o burlador de perseguidores: sai do lugar
no que acontecen os feítos, sai de España cando xa ten ás costas unha orde de busca e captura; menéase, din, por Irlanda,
talvez pola Grande Bretaña e Portugal, chegando a algun país
hispanoamericano cunha Interpol avisada e axexada.

Ambas as duas cartas , escritas
con deficiente estilo e pior intención, -pois tentan enfrentar aos
labregos da zona rural cos empresários e comerciantes da vila-, non serian merecedoras de
nengun comentário responsábel,
se non fosen publicadas moi
perto das eleicións, (a última ten
data do dia 9 do actual), con intención descaradamente eleitoralista, como neles é de cotio.

Hai tempo dixeron que afogara nunha travesia con mar turbulento para se tirar de enriba o sambenito de ineptos. Un tipo
de tan graves crimes acusado paseándolle nas barbas, non é
ineptitude en grau sumo?
Ou será que se inteiran e fan a "vista gorda" como facian antes
da traxédia de Alcásser porque o fulano en cuestión "confiáballes " cousas (un confidente) e lle deben favores?

·"

A Asemblea de Viciños do concello entende que todos os partiA min é das cousas das que me gostaria que se falase cando dos teñen plena liberdade e tochegan os tempos dos votos.+
do o direito a expresar as suas
pero coidamos que aos
, ideas,
1
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TVE decidiu non
emitir un video de
Juan Luis Guerra
referente ao seu
último traballo El
coste de la vida. Os
directivos da
institución pública
argumentan que nas
imaxes saen
"demasiados
pobres". Juan Luis
Guerra canta iso de
"el coste de la vida
subió otra vez, será
porque aquí no
hablamos inglés".
Demasiado para
Solchaga.

ANxo QUINTANII.IA l..oUZAO

NANINA SANTOS
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Prégolle rectifique a información ou publicación da miña
réplica.•
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O da moto das
Nogais, o que tivo a
má hora de
toparse con
Fittipaldi, versión
presidente da Xunta,
quedou calado coma
un peto. Até
silenciaron aos
amigos que ao
primeiro ian
organizar unha
manifestación. Din
que só se pon ao
teléfono cando lle
din que é o Gabinete
de Prensa da Xunta
ou o apoderado da
Caixa de Aforras.

2.- Que non teño nada a
ver loxicamente co esa empresa.

XAQUIN M. PENAS PATIÑO

•

.

CANOO
e€>1?\ PARADO;>
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A carga policial,
ou o que é
igual, a represión exercida Arepresión do
polo governo do señor Fraga
señor
Fraga
contra esta xen- contra esta
te, (recordemos xente é un
que foi ministro
na ditadura) é reflexo da idea
un reflexo da
que ten este
idea que ten este señor e o seu señor do que
governo do que
é democrácia.
é democrácia .
Neste sentido,
convén recordarlle aos señores do governo
galego que somos cidadáns e
non súbditos como eles pretende facernos crer. Cada cidadán
elixe libremente co seu voto nas
urnas o governo que quere, até
cando irnos seguir cegos? •

E o outro individuo, tan perigoso
coma o que máis, era ministro de
Turismo e Propaganda de aquel
desdichado réxime. Un bon dia
dóuselle por facer Paradores de
Turismo desde Madrid, claro está, en todas direccións, pero cara
o Noroeste debeu atapar o finis-

contraste o surtidor
ocuparia o recheo de
Bauzas, onde se
organiza a Feira
Mundial da Pesca
que el mesmo
patrocina. Estará
arrincándolle as
follas a unha
margarita?

En relación coa información
aparecida no periódico semanal que vostede dirixe (23
de Setembro de 1993) Baile
de cifras nos espectáculos
do Xacobeo 93, de dona
Paula Castro, na que se me
cita como asesor dunha empresa chamada Ticket-fine
dicirlle:

M( QUE NONCOME ..,
t OAIJ LlE COMA IJIJS

En calquer país democrático, é
un direito exixir dos poderes públicos que proporcionen un número suficiente de profesores si
como dotar de instalacións e
material escolar necesário para
atender a demanda que a sociedade necesite. Tamén é un direito manifestarse publicamente
para lograr esta reivindicación.

.. ~

r----------------------,
Rectificación
sobre
ticket-line

GONZALO

Quero protestar enerxicamente
pela carga policial exercida, o pasado 28 de Setembro, contra os
pais de dous coléxios de E.X.B.
(Ribadavia e A Silva-Cercada),
mentres se manifestaban pacificamente frente á Consellaria de
Educación, en Santiago, para pedir mestres para os seus tillos.

ALDEA

Fraga inaugurou a
semana pasada as
reformas da piscina
de reabilitación do
Hospital Xeral de
Vigo. Non subiu á
1
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Unidade de Diálise,
onde recollen as
pingas con oito
caldeiros. Outra

piscina.

.,
O Faro de Vigo ,

f )

periódico editado en
Vigo, inclue na
primeira páxina do
seu Especial
Eleicións do dia 12
de Outubro unha
crónica de axéncia
madrileña, onde
entre outras
informacións,
sinálase que esta é
"unha rexión do
noroeste español",
que "Fraga é o
candidato do PP" e
que "esta región é
sobretodo .agrícola".
Enterados?

,,

•••••••••••••••

cidadáns non se lles pode privar
do direito de replicar e clarexar
opinións e xuízos de valor expresados co ánimo de confundir
á opinión pública.
A primeira carta quedou contestada dabondo cos próprios folletos informativos que a Asemblea
repartiu, onde se lles explicaba
aos cidadáns do concello as
causas da negativa a colaborar
co Alcalde, tanto no caso da Feira Exposición como non do Concurso de Gando. Desa carta só
compre comentar o parágrafo
que di que a
Asociación necesitou unha votación para deci- Ogrupo de
dir se se organi- governo do
zaba a Feira Exposición ou non, Concello
e que "a equipa sempre estivo
de
governo
sempre estivo moi unidoao
moi unida". A redor de Fraga
primeira afirmación é absoluta- ede Cacharro.
mente certa porque, desque se
criaron tanto a
Asociación como a Asemblea,
todos os temas importantes foron obxecto de debate e conseguinte votación agás cando houbo unanimidade), respeitándose
en ,todos os casos a maioria resultante, como é natural... A segünda ·afirmación é difícil de
crér, pero desgraciadamente ternos _-probas abandas de que o
grupo de governo do Concello
sempre estivo moi unido ao redor de ,Fraga e de Cacharro, até
o pqn~o de acatar sen pestanexar as sua ordes, coma a de entr~gar a Becerreá o Servizo de
Extensión Agrária e a Cabeceira
de Comarca.
A segunda carta quer dar a im-

presión de que foi feita por un
labrego descontento. Se iso é
así, cousa que dubidamos, témoslle que dicer que, se se deixou levar a man para escrebela,
mal servizo lle quixo facer ao
município, ainda que lle compensasen con un camión de
grava ou con calquer outra esmola coas que acostuman pagar eses servizos. Pero se a
carta foi escrita manifestando libremente as suas ideas, con todos os respeitos, coidamos que
está mal informado, porque to-

dos sabemos que a Asemblea
de Viciños nunca se opuxo á
instalación dos teléfonos rurais,
senón todo o contrário, como o
demostra o feito de que tomos
os primeiros en informar a todos os viciños do concello que
habia que solicitalos á Telefónica. Témoslle que aclarar tamén
que foi un Convénio entre o Governo Central e a Telefónica, no
que a Xunta só paticipa nunha
pequena parte, e a Deputación
máis o Concello non participan
en nada.

NADEGUEIROS
X.PrÑEIRO

Hai uns días , cadroume ir recoller calacus no meio do millo.
Algun xa principiaba a estar apodrecido e unha señora, que
miraba como os ia pausando na carreta , ditaminou nada máis
ver un coa base amolecida:
-Velo, de tanto pausar saiuche nadegueiro.
Ao princípio non a entendin moi ben, despois decateime de
que era precisamente de estar tanto tempo pausados na !entura da terra, polo que as nádegas do calacu botáranse a perder.
Máis tarde principiei a imaxinar outra caste de nadegueiros no
pousa-pousa de tantas comenéncias; sendentarios do DOGA,
serodios calacus do organigrama, sentadores de cátedra por vía
da designación directa, celulíticos de diván que non recordan
de que sentadas veñen estas nádegas, apodrecidos de sentar
no escaño os hemisférios dese cu que é un puro pousa-pousa .
Calquera pode imaxinarse ao xefe de todos eles que lle pesan
as nádegas por igual. E calquera pode ollar aí aos calacus das
baronias facendo sítio aos seus para pousar unhas nádegas cada vez máis bolechas, cobizosas dunha nova lexislatura moi
pousona. Velai están, de puro nadegueiros, esvaecidos nos
quilómetros de asfalto que asulaga as impagadas leiras. Velai
ao nadegueiro maior cortando fitas e descobrindo placas, pretendendo seguir o pousa-pousa, para pousar e repousar axiña,
para que ninguén lle toque naquela cousiña. •

Para rematar, eremos que tamén se equivoca no tema dos
comerciantes . Tanto os estes
coma os empresários e industiais saben perfeitamente que
boa parte dos sus ingresos depende da povoación labrega, e
os labregos saben tamén que
necesitan dos servizos dos comerciantes e dos industriais. Todos coñecemos , ademais, que
se non somos capaces de frear
entre todos o Plano da Xunta
feito para o noso concello , todos
teremos que pechar e que nos
veremos obrigados a emigrar.
Por iso os labregos, os comerciantes e a maioria dos viciños
do município puxéronse rapidamente de acordo para ir todos
xu ntos a Santiago (máis de
3.500), a reclamarlle a Fraga os
nosos direitos. E por iso se recolleron máis de 3.000 sinaturas
pedindo a demisión do Alcalde.
Os sacrifícios e as perdas económicas que teñen os comerciantes cando pechan, e as dos
labregos e outros moitos viciños
de todas as clases , cando se
desprazan para manifestarse foron os que evitaron que a nosa
Extensión Agrária e a nosa Cabecei ra de Comarca fosen , de
momento, para Becerreá.
Vostedes, señores do PP da
Fonsagrada, din na primeira carta
que "os gandeiros non comungan
con rodas de muiño". Nos podémoslles asegurar que nen os
gandeiros, nen os labregos, nen
os comerciantes, nen o resto dos
viciños comungan cos seus cantos nen coas suas trapalladas.
Hai tempo que vostedes, señores do Partido Popular da Fonsagrada, perderon a credibilidade, porque seguen a ser do pp
con minúsculas.•
AsEMBLEA DE VICIÑOS
(A FONSAGRADA)

ANOSATERRA
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Corre (escritor), o prémio Nobel pode irá tua captura
O galardón nunca recaiu nun escritor dunha língua sen estado
•X. GONZÁLEZ GÓMEZ

Cada ano a Académia
sueca surprende ao
mundo literário
concedendo o prémio
Nobel de Literatura. Un
prémio no que os
factores literários non
adoitan a contar. Que
conta, xa que logo, na
conce ión do prémio
Nobel de literatura a un
escritor ou outro?
ormalmente tre
fa tor det rminante
un factor tratéxico,
utro x polític e un
t re iro lingüí tic o .
O factor e tratéxico (que, en verdade, engloba aos outro dous)
guia e por unha visión política
global. O factor xeopolítico determina que cipo de escritor --e de
que lugar- compre premiar. O
factor lingüí tico trae con igo que
non e poida premiar nunca unha
língua en e tado. A partir de te
dado , o futurólogo poden comezar a en aiar nome para o prémio obel de Literatura 1994.
Hai outro factor que escapaá
maioria dos comentaristas. Un
factor (ou suma de factores) que
agarra despistados á maiori<t dos
periodistas e literário perante un
Nobel de Literatura determinado.
É, son, os factores misteriosos.
Factores que ainda ninguén puido
desentrañar e que ería necesário
meter e no cerebro dos membros
da Académia Sueca para saber por
que clase de re ortes on movidos

STORMI GREENER

A cultura negra norteamericana acada, por primeira vez, recoñecimento internacional.

este factores. Deixémolos no haber dos fados do esoterismo.
Os prémios Nobel de Literatura
son, antes de nada, un prémio político perfeitamente calculado. A
literatura, ainda que haxa grandes
autores premiados, é, a fin de contas, o que menos conta. Contan
outras cousas. Exemplos. Cando o
prémio Nobel a Vicente Aleixandre, dubidouse entre este e mais
Alberti. Entre un anti-franquista

intelectual e un poeta militante do
Partido Comunista Español, a
elección era clara. Ou en 1933,
cando o nome quemáis soaba para ser premiado era o escritor Máxim Gorki. A Académia decantouse por Ivan Bunin, grande escritor
ruso exiliado que era considerado
discípulo de ... Gorki.
Os exemplos multiplicaríanse até
o infinito, non paga a pena reproducir máis. Só lembrar, por se al-

guén o esqueceu, que, por exemplo, bódrios como Echegaray ou
Benavente foron galardonados
con tal prémio. Nomes, en verdade, que non prestíxian a ninguén.
Até agora non se falou, para nada,
de literatura. Pero hai un dado,
unha frase de Hemingway que explica máis sobre os prémios Nobel
de Literatura que todas as análises
que se poidan facer. Dicia, segundo reproduce Anthony Burgess na

biografía do escritor americano, o
autor de Paris era unha festa que
"ningún filio de puta que recebeu
o prémio Nobel escrebeu despois
nada que pague a pena ler". Senón
todos, o noventa por cento. •
PS: No plano lingüístico, non se
pode esquecer que ainda non existe nengun prémio Nobel de Literatura en língua portuguesa, o que
por si só descobre as estratéxias
de todo tipo da Académia sueca.

A ARTE NEGRA DE TONI MORRISON
ELVIRA SOUTO

Toni Morri on, na cida Chloe Anthony
W fford, ere ceu m família de trabalhadore na pequena vila de Lorian, Ohio. Terra
raiana emeada de cruze ardente e terror
de Ku Klux Klan. Terra também de combate abolicioni ta que ela havia de de crever
mai tarde como fronteira extrema onde
Norte e Sul e unem e confrontam.

vontade na margem ética do grupo (as triades femininas de The Bluest Eye, Sula, Song
of Solomon som desse a-vontade o exemplo
mais cabal) e nom recuam perante actos tam
extremos como a automutila9om (recordemos a Eva Peace de Sula, que se arroja debaixo do trem para cobrar o dinheiro do seguro) ou mesmo a morte (lembre-se a Sethe
de Beloved que mata a própria filha) se esse
for, e quantas vezes o é, o pre90 da sobrevivencia. Som párias sociais estas mulheres,
mas pária é também a comunidade negra
que netas se significa. Pária num mundo em
que os cánones da bondade e a beleza tenhem tra9os e tintas de executivo branco anglo-saxónico.

Graduada em 1953 na Howard University e
doutorada na de Comen com umha tese sobre o suicídio na fic9om de William Faulkner e Virginia Woolf, em 1964 separa-se do
marido, Harold Morri on, e come9a a trabalhar na Random House onde colabora na elabora9om de biografia (entre outras a de Angela Davis e Muhammad Ali) e na edi9om
de antologias como The Black Book (1974),
colec9om de textos sobre o infinito caminho
de prova9om que foi a vida do Preto anónimo em América. Daí, a autora agora Prémio
Nobel, translada-se as universidades de Yale
e Rutgers onde exerce de professora.
Como tantas outras escritoras negras (Lucille
Clifton, Toni Cade Bambara, a mesmíssima
Alice Walker e antes ainda Zora Neale Hurston), Toni Morrison retrata o seu mundo, reflecte sobre a identidade cultural da comunidade afro-americana, pinta as dores do seu
povo, denúncia a injusti9a branca, desvela as
fraquezas dos seus, mostra como é tensa a integra9om do indivíduo na sociedade, sem
nunca, nunca, peixar de explorar aquele veio
profun_do onde nasce a alegria sensual que
lhe domina a escrita, aquela sabedoria de

Toni Morrison.

quem nom tem razom nengumha para crer na
absoluta bondade do bem, porque apreendeu
já como é incompleta e como é inconstante
também toda a maldade. E descobriu absurdo
o puritanismo com que julgamos desse mal
em cujo interior, para o dizer com as suas
próprias palavras, seria loucura ver umha
for9a estranha a nós mesmos.

CONSUELO BAUTISTA

Ninguém se admire, pois, dos questons rebeldes e provocadores com que as personagens femininas que povoam as suas histórias encarem o mundo. As mulheres qe Morrison som filhas naturais de aquela Eve que
no limiar do humano arruinara com ardid
tam engenhoso os alicerces do jardim patriarcal. Som figuras poderosas que vi'{em á

Ora, se como escritora de alento filosófico
se esfor9a em indagar a textura e o fondo
moral do seu povo, os caminhos por que se
há de vindicar e diferen9ar como artista
Morrison se preocupa antes de mais nada
por esculpir con pulso firme as palavras e
os seus significados, por desvelar as irónicas justaposi9ons dessas palavras e as cousas que elas designam, por desnudar as liga9ons misteriosas que unem nome e pessoa, e por fazer da sua linguagem construída toda ela sobre cavidades e vazios", convite constante para que nós penetremos,
participemos, nas dobras secretas desta escrita que recebeu em herdo, e sabiamente
transformou, aqueta arte negra femínea que
Zora Neale Hurston inaugurara no Harlem
em que floreceu o renascimento dos anos
' trinta.•
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DIAS
galego-portugués na Galiza e
analisar os factores extralingüísticos que impiden que o
galego sexa unha língua
normalizada e desenvolvida en
todos os ambientes.
O Comité Científico está
integrado polos profesores
Eugénio Coseriu, Sílvio Elia,
Maria do Carmo Henríquez, Ria
Lemaire e José Luis Rodríguez. O
periodo de inscripción segue
aberto nas Librarias Couceiro de
Compostela e Coruña e no
Apartado 453 de Ourense. +

• O segredo do

novício finalista do
Prémio Nacional
A obra do escritor galega Andrés
García Vilariño, ven de ser
nominada finalista do Prémio
Nacional de literatura Infantil e
Xuvenil que se falla o próximo
bveres en Madrid. A obra está
editada en Xuño do pasado ano na
colección de Merlin de Xerais.

Ursula Heinze.

• Ursula Heinze
gaña o
Blanco Amor

O segredo do novicio conta unha
história de mistério e aventuras
centrada no tempo da invasión
francesa, en Xuño de 1809, no
priorato de Soandres, actual
concello de Laracha, cando toda
Galicia se ergue en armas contra
os exércitos napoleónicos.+

No concello de Muros fa11ouse
unha nova edición do Prémio
Blanco Amor de Novela que foi
gañado pola escritora alemana,
integrada na literatura galega,
Ursula Heinze, pola sua obra
Pegasus, culpable de asesinato.
Ursula Heinze, presidenta do Pen
Club de Galicia gañou no seu día
o Prémio Merlin no ano 1986, e
ten publicados outros libros de
xénero narrativo-xornalístico.
Segundo Gonzalo Navaza
representante do xurado valorouse
"a ambientación, deseño das
persoaxes, capacidade de
literalización de elementos cotiáns
e maila língua empregada". Xunto
á obra gañadora, chegaron á tema
finalista, que precisou antes de ser
decidida de duas reunións
preparatórias, as obras Documento
2 e Semente de onte. O xurado
estivo formado por Paco
Fernández del Riego, Gonzalo
Navaza, Camiño Noia, Henrique
Costas e Roberto Vidal Bolaño.

Do 28 de Outubro ao 1 de
Novembro vaise celebrar en Vigo,
en homenaxe a Ferdinand de
Saussure, o IV Congreso
Internacional da Língua GalegoPortuguesa na Galiza. Entre os
obxectivos que se marcan os
organizadores para esta reunión
científica están apresentar
proxectos globais ou pontuais que
den resposta efectiva á
planificación lingüística;
conscienciar e interesar aos
cidadáns na dignificación e
normalización dos usos do

LIBRARIA-PAPELARIA

PEDREIRA
RUADO HOME SANfO 55

En anos anteriores o Guardó
recaeu no profesor occitano Guy
Heraud, nos povos indíxenas ou
no povo de Croácia, en canto a
persoalidades extranxeiras, e en
Joan Fuster, Lluis Llach e Miguel
Marti i Poi, entre outros, no que
atinxe aos cataláns. +

• Xornadas de cine
e ecoloxia
Por quinto ano consecutivo o
colectivo ecoloxista Xevale coa
colaboración do cine-clube "Os
Papeiros" de Chantada, organizan
esta mostra, que ten como tema
central o indixenismo sen
esquecer problemas como a
situación do lobo ou as agresións
á cultura própria.
O programa, que se se prolonga
até odia 23, inc]ue várias
xornadas pedagóxicas e
proxeccións de películas como O
oso, A misión, l ocal H ero, Os
últimos dias do Eden , O Prado e
Mamasunción.+

Lluis Llach.

• Disco-biografia
de Lluis Llach
Carles Gámez é autor dun libro
que recolle a traxectória artística e
vital do máis coñecido cantautor
catalán, Lluis Ll ach. O libro
percorre desde a infáncia en
Verges até o seu último traballo,
basado en poemas de Miguel
Martí i Poi, Un pont de mar blava.
Ademáis do percorrido biográfico

inclue e un album fo tográfico
completo e te temuña de
escritore como Jo ep M. E piná ,
Vázquez Montalbán, Jo é Luí
Sampedro, Salvador Jáfer e as
voce de Victória del Angel ,
Mou taki ou I Muvrini.
Publicada por Edición 3i4 o
traballo acompáña e dun
compact-di c con composicións
inéditas e colaborac ión m u icais
para o teatro ou o cine, que aen
por primeira vez en di co. •

A importáncia de ir de romaria
Simposio antropolóxico sobre peregrinacións
•MANUEL VILAR

Nun ano xubilar, no
país das mil romarias e
na cidade que se debe
ás peregrinacións e o
culto a unhas relíquias
non podia faltar unha
xuntanza de
antropólogos e
etnógrafos sobre este
fenómeno que, por
outra banda, move a
millóns de persoas en
todo o mundo e en
case todas as relixións.

A dotación actual do prémio é de
millón e médio de pesetas e
organízase mancomunadamente
por 51 concellos gal egos. +

• Congreso da AGAL

político ferrolano "ve reflectida a
tarea do conxunto do
movimento nacional galego de
hoxendia". O galardón será
entregado nun acto público
en Barcelona o dia 14 de
Decembro, xunto á galardonada
catalana, a xornalista Montserrat
Mino bis.

Francisco Rodríguez.

• O Ciernen prémia
a Francisco
Rodríguez
A Xunta do Centre Internacional
Escarré per a les Minories
Etniques i les Nacións tomou a
decisión de outorgar a Francisco
Rodríguez o Guardó-Ciernen
1993 a unha persoalidade non
catalana que se teña distinguido
pola defensa dos direitos das
nacións oprimidas. Segundo o
xurado na persoa do profesor e

• Libros galegos e portugueses.
• Libros de texto.
• Fotocopias.
• Plasticados.
• Encadernacións.

TELE: 58 54 03 FAX: 58 09 84 SANfIAGO

O Simpósio foi organizado polo
Consello da Cultura con menos
cartas que outros congresos que se
organizaron en Compostela este
ano, e pésie á caréncia presupostaria houbo unha moi concorrida
participación. Case cento cincuenta inscritos para asistir a unhas sesións nas que apenas habia grandes figuras.
Como o fenómeno das peregrinacións non é exclusivo do mundo
ocidental nen da relixión cristiá,
os organizadores do simpósio, con
moi boa intención, estuturaron o
mesmo en vários níveis para poderen ter unha visión máis diversa e
ampla posíbe1 deste feito cultural
de incidéncia mundial.

camiñ o guiado pola atracción do
outro mundo, do mundo dos mortos. A ponéncia de Alonso Romero, carregada de simbolismo e referénci as ao mundo clásico, debia
levantar máis polémica, pero non
foi asi.
Para os ponentes que fa laron do
significado e simboli smo das romarias galegas non se pode illar o
estudo das mesmas nen facelo á
marxe da realidade contextual na
qu e se dan. Tern os que entender
primeiro como se percebe a vida
na aldea, como se produce ea loita
contínua entre, por un lado , a reafirmación do compoñente da casa
e, por outro , o fom ento da vid a
dentro da comunidade aldeá, quer
dicer, entre un nível sub xecti vo
egoísta e outro solidário, xa que se
a aldea como institución desaparece tamén quedará borrada da realidade a institución doméstica. Ir de
romaria, pois, é reafirmar uns valores e unha identidade própria,
uns trazos que non teñen os outros.
Outro poente, Mandianes Castro,
fixo un percorrido mái s máxico
que real polas romarias e peregrinacións, carregado dos tópicos xa
habituais nos seus escritos para rematar dicendo que os santuários
sitúanse na montaña que é o cénit
da comunicación entre o mundo
profano e o mundo dos deuses.
Para Mandianes só existe a realidade cosmolóxica.

Andalucia non é o Brasil
Despois de un par de comunicacións que trataban de centrar o tema desde unha perspectiva metodo1óxica e epistemolóxica, parte
do primeiro e segundo dia estiveron case centrados na análise das
romerias e das peregrinacións na
Galiza. Fa1ouse da peregrinación
xacobea e da sua prolongación
deica a costa de Fisterra como un

Outra zona do estado onde as romarias e os santuários teñen moita
importáncia é en Andalucía. O profesor Isidoro Moreno tratou de descifrar o Rocío, de como esta pasou
de ser un icono de identificación
local frente ao latifundista para
converterse nun símbolo de identidade andaluza e os intentos que es-

tá a sofrer para convertela nun ímbolo de identidade española. "Aqui
no Rocío, dix o Isidoro Moreno,
non hai nengunha montaña' .
No último dia falou e do fenómeno das peregrinación en contextos tan diferente e di tante como
poden ser Bra il Portugal (tanto o
continen tal como o in ular) e a
Índia. Moi intere ante a ponéncia
de Sixirei Paredes obre os sancuário e a conflitividade ocial no
B ra il do éculo XIX. No debate
ficou claro que é po íbel e nece ária a inm er ión do hi toriadore
no campo da antropoloxía e viceversa, pero que hai que matizar,
preci ar, o con eito , que non a
pode com parar e fa lar de mov ime nto me iáni co no Bra i l e
Andalu cia cand o teñen conotacións moi diferente .
Interesantes res ultaron as comunicacións de dous xóvene antropólogo
portugueses. Nuno Porto, de Coimbra, fi xo unha interpretación novidosa dos exvotos foto gráfi cos que
poden abrir un novo campo de escudo entre a fotografía e a antropoloxia. Ficou fora o mundo musulmán
por indisposición a última hora da
autora francesa Sossie Andezian.
Nos actos de abertura e clausura
do simpósio participaron Antonio
Fraguas e o presidente do Conse110 da Cultura Galega, Xosé Filgueira. O primeiro fixo fincapé no
peso histórico que ten a tradición
no noso país e lembroulles aos
presentes como en "O o11o do vidro" Castelao recria a tradición da
romaxe a San Andrés de Teixido.
Pola contra, Xosé Filgueira, sempre recorrendo a fontes máis cultas, fixo no acto de clausura referéncia ao vello Seminário de Estudos Galegos como institución
máis anovadora dentro da moderna cultura galega.•
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Família
e institucións
políticas
na Galiza
medieval
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"interrelacións sociais mediatizadas por factores diversos de pro·piedade, tenencia, parentesco, viciñanza , amizade"... sen formalizacións institucionais consistentes. Mentres o nlícJeos urbanos
criaron os "concellos'', os rurais
tiveron formas máis flebes con
"concellos de cantos tiñan casa
aberta" de escasa capacidade decisória. O poder señorial foi superior na sua inxeréncia aquí mentres que no urbano tivo que soster
loitas constantes.

JUAN PALUD

Duas obras de interés histórico medieval sairon publicadas non hai
moito polo CSIC. A de Isla, A sociedade altomedieval en Galicia, e
a dirixida por Reyna Pastor sobre
os grupos domésticos e o poder
monástico nos ss. XIII-XV<1>.
A obra de Reyna Pastor abraxe tres
grandes temas: o poder monástico
e os grupo domé ticos foreiros, a
casa rural e a casa urbana, por fin,
a comunidade campesiña. Reyna
enceta o traballo e ocúpase de mais
da metade do total da publicación.
Ana Rodríguez López e Pablo Sánchez León elaboraron a parte dedicada á casa rural e á urbana. I abel
Alfonso Antón encargouse da "Comunidade campesiña".
A ba e documental da que parten
o autore , pertenece, principalmente, á Galiza interior, a Ourene obre todo. Traballaron sobre
peno de 2.000 contratos forais. A
metodoloxia da profesora Reyna
contou coa colaboración informática e ociolóxica de colaboradores para lograr unhas fichas básicas tanto das unidades familiares
como das da producción. Esta o
mesmo podía conter unidades
simples como complexas. Era
moi diferente aforar unha unidade
de producción global con várias
parcelas, que aforar unha leira, viña etc. por si soa. A unidade familiar tamén era variábel: unha soa
persoa, dua , home e muller, país
e fillo . A i aparecen a familia
nuclear e a troncal con mai ou

menos predomínio segundo tempos e
Jugares.

Reyna
axuda con
esta
monografia
a ver por
dentro a
sociedade
baixomedieval
galega; Isla
intenta o
mesmo
para a
altomedieval

A riqueza informativa que
se deduce destas análises é
considerábel.
O alvo que
guia os autores
é revelar como
o poder-moná tico neste
caso-- controla a povoación
"territorializada e feudalizada" da Galiza.
Os controis,
efectivamente, son plurais: a loitosa, por exemplo. "A morte do foreiro titular, para herdalo os seu sucesor ou os seus sucesores debian ,
nalguns casos e épocas, pagar a
loitosa" (p. 204). Esta podia ser unha cantidade en diñeiro ou un rnoble ou animal. la desde un "maravedí" ata catro nas referéncias que
rnanexa Reyna e non aparece como
significativa, pero avanza a sua esixencia segundo se pasa do s. XIII
ao:XV.
O poder feudal estaba interesado
no domínio dos grupos domésticos. Isto era mais doado con contra tos forais temporais que cos
perpetuos. Con aqueles consegueu
intervir máis na transmisión hereditária e forzar a aparición dun

"cabezoleiro," cando as unidades
forais se dispersaron e mesmo foron sometidas a cámbios por vendas e precários.
Un resultado colateral desta investigación de Reyna é a hipótese da
duración da "vida média" ( p.
229) na Galiza do XIII: "debeu
ser maior de 45 anos". Isto lévanos a subliñar o bon nivel do campesiñado galego medieval e a perda dese nivel nos anos posteriores
ao s. XIII ata o s. XX.
A colaboración de Rodríguez López e de Sánchez León demostra
que o sistema foral funcionou na
mesma amplitude no rural que no
urbano. Alguns mosteiros, os cabidos das catedrais e colexiatas e incluso os medicantes, posuian grande parte. da propiedade urbana de
casas e solares. Os artesáns, mercaderes e outros traballadores urbanos eran maioritariamente foreiros
ao igual que os labregos. A riqueza
en propiedades dos "poderes nobiliares e eclesiásticos" era omnipresente no agro e nas cidades. Só a
Desamortización (XIX) desarmou
esta trama de poder.
Alfonso empeza por sinalar que o
vocábulo "campesiño" non aparee
nas fontes que utiliza. Tal profisión desígnábase como de rustid,
serviales, forarii, homines, pobladores, habitantes, moradores, vasalos ... (p. 306)
A comunidade campesiña expresa

A análise polo miúdo desta monografia dirixida por Reyna deita
conclusións de interese (p. 171 e
ss.). Algunhas xa son do saber comun. Asi aparecen as alianzas
"que vinculan aos mosteiros coa
fidalguia local de cabaleiros e escudeiros na que cómpre incluir a
moitos cregos" e que se consolidaron ao ritmo da preséncia monacal. Este foi un dos pretextos da
chamada "reforma relixiosa dos
mosteiros" no final do XV e no
XVI: que a ligazón dos monxes co
clero local e coa fidalguia impedía
a reforma proposta polos Reis Católicos e lago por Trento. No XVI
separouse o poder monástico das
relacións locais para poñelo ao
servício do poder da Monárquia.
Desta forma a igrexa medieval
monástica galega deu paso a outra
de importación.
Reyna axuda con esta monografía
a ver por dentro a sociedade baixomedieval galega; Isla intenta o
mesmo para a altomedieval, pero
este aplica a maior parte da sua
obra ao clero, non así Reyna e os
seus colaboradores que se fixan na
familia rural e urbana e só utilizan
os documentois do poder monacal
como fonte. Duas obras de lectura
obrigada inda que de desigual información.+
FRANCISCO CARBALlO
(1) Reyna Pastor, Isabel Alfonso Antón, Ana

Rodríguez. Pablo Sánchez León. Poder Monástico y grupos domésticos en la Galicia
foral (siglos XIII-XV) La Casa. La Comunidad, CSIC. Madrid, 1990, pp. 393

Crónica da
grande emigración
A Editorial Nigra ven de editar
Notícias de América, o relato da
emigración americana através da
prensa de Galiza e de ultramar, da que
é autor o xornalista Gustavo Luca de
Teria. O libro pescuda o compromiso
editorial da prensa galega co sistema
de expulsión de recursos humanos e
revela o contraste entre a actualidade
dos países aos que emigraban os
galegos e a deserción informativa dos
diários. Este siléncio sobre os
conflitos sociais do continente era o
pago dos editores aos consignatários,
primeiros anunciantes dos xornais
durantes os tempos altos da
emigración transoceánica. •

Galiza con Cuba
A Asociación de Amistade GalegoCubana Francisco Villaamil ven de
editar os materiais que compuxeron as
xomadas de solidariedade que no 1989
culminaron coa inauguración dun
monumento a José Marti en Vigo. Na
introdución lémbrase o compromiso
de solidariedade: "como onte, do porto
de Vigo, saían os nosos emigrantes
cara o Caribe, agora cargamos, en
buques construidos nesta ria, o
producto da nosa solidariedade". •

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

NA MESMA COLECCIÓN

Galiza na
ollada de Portugal

OS NOMES DE LUGAR
Topónimos de Galicia:
a súa orixe e o seu significado

Fernando Cabeza Quiles

X ERAIS

~"
~~

VECIÑAS DO HOME

ANFIBIOS E RÉPTILES DE GALICIA

Xurxo de Vtveiro, X.C.
Castro Laxe e Nicolás Muñoz

Pedro Galán Regalado
Gustavo Fernández Arias

O xornalista Femando Assis Pacheco
ven de publicar nas Edi96es ASA,
Trabalhos e paixóes de Benito
Prada un romance que Jorge Amado
reputa como o máis fascinante escrito
en portugués desque Saramago sacou
o seu Evangelho e Joao Ubaldo
Ribeiro Vi1 a o povo brasileiro.
"Benito Prada, filho de Filemón e
Nicolasa, galego de Casdemundo, está
ainda vivo em 1949 quando o
generalíssimo Franco vem a
Universidade de Coimbra receber o
título de honoris causa em Direito. Se
pudesse -expressao muito suaesborrachava-o como quem
esborracha um mosco".+
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Crítica de
tres pesetas
Os Diplomáticos:

Parrús

Unha fita
sinxela
e sentida
Sombras
nunha batalla
Na situación actual de sobrevivéncia raquítica do cine español, case
todas as películas queren recuperar o ton de comédia de pasados
anos, se ben cunha calidade que
diginifique algo o produto final.
Unha fita, por exemplo, coma Tocando fondo dirixida por José
Luis Cuerda pode considerarse
sintomática desa tendéncia: un argumento vello con a1gunhas referéncias supeficiais á "realidade última" e u ·1s actores de moda Resines, Jorge Sanz- que cumpren con dificuldade a sua misión
de soster o peso inteiro da película. Encontrar produtos que falen
das miles de preocupacións, cámbios e sentirnentos do ser de fins
de século nesta terra parece imposíbel. Ainda Berlanga nas suas últimas obras -as 1amentábeis A
vaquilla e Mouros e cristiánsnon remitía, corno fixera nos sesenta con Plácido ou O verdugo
ao seu tempo, senón que facia un
xogo abstracto que buscaba máis a
risa per se que a reflexión ou o
axuste de cantas coa sociedade.

É por iso que a existéncia de películas coma a última de Mario Camus, Sombras nunha batalla teñan, por riba das suas imperfeccións, o gosto de saber reunir o cine e a vida, a posibilidde de emocionar ao espectador con histórias
pequenas, con personaxes que non
remitan a outras películas, intentando desde o princípio partir da
honestidade e da verdade para
· contar unha história.

Unha valiosa traxectória
Dentro da obra de Mario Camus
hai moitos títulos sonoros do escaso bon cine español: A colmea e
Os santos inocentes, que xunto á
interesante série televisiva A forxa
dun rebelde, eran adaptacións sentidas de clásicos literários. Xunto
a elas, proxectos escritos directamente polo autor para o cine coma
A ve/la música , Despois do soño
:-ª sua penúltima película recebi-

da cunha indiferéncia insultante por público e crítica- que non
tiveron tanto
eco e son
obras rnoito
menos "redondas".

Sombras
nunha
batalla
por riba
das suas
imperfeccións
sabe reunir
o cine e
a vida.

Sombras nunha batalla volve tomar a reflexión subliñada en Despois do soño e no guión que escrebera para a última fita de Pilar Miró, O páxaro da felicidade . As similitudes entre a restauradora encarnada por Mercedes Sarnpietro
naquela fi.ta da Miró e a Ana de
Sombras dunha batalla son grandes -mulleres maduras, frias e independentes que deben enfrentarse
a unha grande transformación nas
suas vidas. Pero o que na outra película había de reencontro coa própria idéntidade, tórnase en Sombras nunha batalla en reflexión
sobre a história recente.
Xur.to a unha história de amor e desamor entre unha espléndida AnaCarmen Maura e José-Joaquim de
Almeida, ante a presenza pasiva e
constante de Daría-Fernando Valverde, o argumento propón o encontro cos fantasmas do pasado Os días do pasado fora significativamente o título doutra película
fermosa do director e que fora acollida con indiferéncia- e ao fin unha reflexión sobre o terrorismo que
conclue cunha cita de Borges que
recomenda o esquecimento como
única forma de venganza.
Imaxino que en sectores do País
Basca pode incomodar a identificación entre terroristas e mercenários e que para o espectador méCarmen Maura

dio as referéncias políticas non sexan claras -non hai unha mención a Eta ou ao Grapo. Creo que
na própria auséncia de retórica de
Carnus e na vontade de non facer
un fácil alegato -ben que a sua
opinión final sobre o terrorismo
veña expresada por ese sinxelo e
suxerente plano final da estrada
baleira- radica o interese por non
subliñar nada e deixar a intriga na
liña de sombra -personaxes coma o de José gardan unha relación
de afinidade con outros saídos da
pluma de Joseph Conrad.

Un cimena
máis próximo
A integración da "história pequena" - "as vosas ideas son máis
pequenas que o meu território'', di
Ana no encontro decisivo co terrorista en Portugal- coa história
política está ben levada e non hai
desaxustes --o plano de Ana empuñando a pistola- nun cinema
coma o español onde os planos de
acción son case sempre miméticos
dos modelos americanos.
Ese interese por contar unha película da maneira máis directa posíbe1 -ainda que o peso das elipses
teña voluntariamente tanta signficiación coma os avances na 1iña
de acción- oferece a fita a sua
mellor característica: retratar unha
realidade física e xeográfica inusual ao ocuparse de terras -as
que lindan entre a província de
Zamora e Portugal-, de profisionais -o canto sincero á natureleza, sen cair en ecoloxismos-, e
todo mediante o ernprego dunha
fotografía natural, con moito grao
e nada estilizada de Manuel Ve1asco, etc., falan da vontade de facer un cinema cercano, dentro das
posibilidades reais do país, un cinema coma o que podan facer en
Suíza Alain Tanner ou no Reino
Unido Kenneth Loach.
Os defectos están sen embargo presentes: certa inxenuidade na personaxe do veterinário Daría, a falta
de funcionalidade dalguns diálogos
-algo que tamén acorría en O páxaro da felicidade- pero xunto a
iso unha vontade de sinceridade e
de ensari11ar o cinema e a vida que,
polo seu carácter case milagroso
no cinema español actual, obrigan
a ver esta sentida e emocionada película de Mario Camus. +
CARLOS AMARO

Como facer crítica dunha música
que é catalogada polos próprios
interesados como de tres pesetas?
Como melodías de tres pesetas
son irreprochábeis. Se as valorásemos como cancións de vinte pesos
os defectos sairiran a relucir. Hai
algo que si me1lora nos discos dos
Diplomáticos ao respeito da actuacións en directo, pasto que o
acordeón ten unha presenza moito
máis nítida, importante para o toque texmex que e pretende dar
con ese instrumento e que en vivo
perdes tras dunha batería machacona que tapa
o seu son, neces ár i o
no
evoluir musi- A música
cal do con- dos
xunto.

Diplomáticos
está feita
como puro
divertimento.
A quen lle
goste este
estilo
disfrutará.

Tres incursións na música tradicional
galega son a
maquillaxe de
"raíz" para un
grupo de rock
que emprega a
versión
de
Manu Chao ,
líder de Mano
Negra , da peza "Aí vai" ou
a do Xestal (a
quen se lembra nos crédito ) para
"Apaja o candil", "Terra brava"
ten a música do pasodobre de Sárdoma do mestre Moxenas e unha

Dualidade
musical
Bill Douglas:
Kaleidoscope
O novo di sco do
canadiano Bill Douglas
pódese escoitar cun
doble critério
ambivalente: ou ben
serve de música
ambiental,
nomeadamente con
destino a grandes
annacéns; ou pode
sulagamos no deleite da
ensoñación . Do que non
cabe dúbida·é .@e que

letra gore, onde Paulino de Chantada deixa como tenro infante ao
Charle Man on ou ao Hannibal
Lecter do Silenciados año nunha
peza que e tá incluída na banda
sonora do filme (realizado en vídeo), "A matanza caníbal do Garrulo Lisérxico '.
A mú ica do Diplomáticos está
feita corno puro divertimento , a
quen lle goste este tipo de e tilo
(toque bravo a tres pesetas) disfrutará, a quen non sexa a i pode
pre cíndir abertamente do di co e
do eu valore mu icai .
' Parrús" é o tema que da título
ao álbum e do que fixeron un vídeo-clip rnoi digno Fran Prego e
Roberto Castro. aluno da e cola
de Imaxe e S6n, con e caso
meios e moita vontade e ilu ión.
Salientar o ritmo mu ical e o
canto no estribillo da canción
"Guitiriz'. moito mái elegante
do que aco turna a banda.•

Douglas é un
compositor inspirado,
de sólida formación
académica. Porén, a sua
música gañaria cun
atinado tratamento
orquestral. •

Música
etérea
Suspended
memories:
Forgotten Gods
Se a criación musical é
un oficio irreal e
. intanxíbel, un conceito

ÓSCAR LOSADA

nada prosaico, esta
música resulta algo
inapreixábel. Unha
sucesión de sons que se
expanden en estado
gaseoso, suxerindo
imaxes susceptíbeis das
máis libres
interpretacións.

Suspended memories é
unha formación
improvisada por tres
veteranos músicos:
Steve Roach, Jorge
Reyes e Suso Sáiz. Os
tres coñecéronse nun
festival celebrado na
illa de Lanzarote, froito
dun encontro, se cadra
tan surrealista como a
sua própria música. ,•
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Festa e arroutada, o toque bravo
O último de Os Diplomáticos
• OSCAR LOSADA

Entre arroutada e toque bravo Os
Diplomáticos de Monte Alto vanse facendo cunha chea de siareiros que son o seu apoio para poder berrar forte o seu lema: Kontra o Mundo!
O grupo coruñés ten agora como
casa discográfica, que se fai cargo
da distribución do segundo disco
"Parrús", a Phonomusi "O L.D.
producímolo nós -indica Xurxo
Souto, cantante do grupo- e agora Phonomusic faise cargo da distribución, asi poderemos adicarnos a facer canció ns e esquecernos doutras histórias. No seguinte
traballo faremos cancións de rota,
máis bravas".
Arravés da nova casa discográfica
o conxunto apre entará a ua obra
en Madrid. Anteriormente a banda
gravou coa casa Dro "Dixéronnos
que todo estaba moi ben, que vendéramos moitos discos mais que
tiñamos que facer outro tipo de pezas e cantar algunha en castellano.
Non nos vemos cantando neste
idioma.Os Diplomáticos non serian rais noutro idioma, teñen que
cantar no eu. Sempre dicimos que
cantamo en galega por motivos
comerciais, xa que o mercado é
pequeno mais está acó e o apoio
que ternos ferve no ambiente".
O traballo gravouse en catro dias

DISFRUTE

por mor das premuras económicas
e ainda que a música desta banda
non é moi elaborada, as condicióins non semellan as me11ores
para realizar o disco.
"A min gostaríame gravar o disco
en 20 dias e ter un son precioso. O
que non hai é alternativa, ou gravas ás presas ou non fas nada. Podíamos estar como moita xente,
laiándonos de que non existen discográficas, queixándonos da falta
de infraestrutura, etc. Tiñamos
que sacar o disco e sacámolo".
Os Diplomáticos acturaron en diversas localidades fóra da Galiza e
albiscan un mercado potencial
" Os grupos que venden -refexiona Souto- son os bascos e os que
están catalogados como fenómeno
de masas. Fomos tocar a Euskadi
e foi unha causa moi poderosa.
Alá por onde vaias hai galegas e
no noso concerto xuntáronse unha
chea deles. O ambiente dalí é distinto pois a xente vai a concertos a
cotio. Tamén estivemos nunha vila da Rioja e non pensabamos ter
tanto éxito. Aparte de Euskadi,
Portugal é tamén outro mercado
potencial. Hoxendendia no país
viciño estase a dar unha xeración
de música pachanga, con ska e
música tralleira, cos mesmos referentes ca nós: Kortatu, Mano Negra ou os Pagues. é un movimento que está a latexar no ambiente
musical portugués".

PASEANDO
POR
O purismo e a exquisitez están moi
arredados dos sons do grupo "Nós,
por definición, non somos músicos. A min gostaríame facer música folk e para iso hai que ser un
bon instrumentista, o que non son.
Polo tanto, que nos queda? Oque
nós facemos é unha forma de comunicación, de dicer cousas e de
receber algo de parte do público".

Kontra o mundo!
A banda non poderia viver da música este ano polas actuación realizadas, ainda que o suposto paso
ao profisionalismo non é visto
moi claro polo líder Xurxo Souto:
"Non creo que sexa moi recomendábel viver disto, o ideal seria ter
un traballo, non ter que ceder ante
nada e facer o que che preste. Teoricamente o rock debe ser subversivo e os grupos que empezan
ao primeiro que aspiran é a triunfar, ter moito éxito e unha man-

chea de cartos. Irnos preparar unha peza que diga: Nós non somos
músicos, só queremos subversión.
A miña grande decepción conDro
é que toda a sua perspectiva comercial eran os 40 principais" .
O lema da formación neste segundo disco é o de Kontra o Mundo!,
porén a sua loita semella só contra
parte de certos mundos: "A Coruña
está a ferver. Nesta cidade tan repugnante á que tanto queremos están saindo unha xeración de rapaces novos que se adican á música
brava. Musicalmente é moi pobre
(de tres pesetas) mais é forte, brava
e forma parte dunha cultura viva.
A Coruña rabuña e daqui está a
sair a arroutada, unha forza que
nos permite estar no mundo repartindo bravura. A nosa consigna é
esa; Repartir bravura, repartir emoción, porque cando o teu trabllo
criativo repercute en alguén é unha
causa qua non ten prezo." +

Mercedes Sosa e Soledad Bravo,
o canto das mulleres da América
O recital de Silvia Rodríguez deixou á metade de espectadores fara
groño no ano 1934. Filia dun militante republicano, que estivo preso e emigrou para Venezuela após
o ceibaren.

• OSCAR LOSADA

D ntro do fe tival de mú ica latinoamericana que e celebra en Comp tela, du mullere porán ponto
final a te evento: Mercedes So a
e Soledad Bravo. Dia ante a imprevi ión deixou a cento de per oa fóra e en entrada. Mercede Soa, a extraordinária voz arxentina
naceu en Tucumán en 1935, nunha
família de pouco recur o económico . Ao 18 ano venceu nun
concur o de rádio e foi edificando a
ua carreira, in talouse en Buenos
Aire e gravou un EP que pasou
completamente desapercebido. En
1962 foi fundadora do movímento
"Novo cancioneiro arxentino" que
tentaba promover a mú ica popular
tradicional de raíz folclórica e a nova poesía arxentina. Dous anos
máis tarde publica "Cancións con
fundamento" un disco que gozou
de boa aceitación e que introduciu á
Mercedes Sosa con forza na cena
musical do seu país. Nos anos vindeiros a cantante vai gañando o respeito dos afeizoados coa sua exce1en te voz, que sempre cantará a
prol da liberdade e que no ano 1972
sofre un forre golpe en Arxentina
onde empezan os sinais da represión sobre os actos sociais progresistas. Seis anos despois, co seu país mergullado en sangue pola ditadura, a Negra recebiu o boicoteo do
réxime non saindo nos meios de
comunicación e comezaron a lle
proibir actuar nalguns lugares.

No seu repertório cantos con textos
de resisténcia e loita dos máis sobranceiros intérpretes latinoamericanos como Sílvio Rodríguez, Pablo Milanés, Viglietti e Yupanqui
entre outros. Como Mercedes Sosa
ten versioneado moitos clásicos sen
esquecer nunca o folclore venezolano e os seus ritmos.

Silvio Rodríguez.

DÉLMI ÁLVAREZ

En Outubro dese ano permaneceu
presa 18 hora por cantar pezas como "Canción con todos", nun acto
<liante de numerosa concorréncia.
Dado o difícil da situación tivo que
exiliarse en París, desde onde seguiu colleitando un grande éxito a
nível internacional recoñecendo a
sua voz e admirando a sua coraxe.
Ela soubo darlle o seu toque persoal a temas clásicos como "Gracias
a la vida" de Violeta Parra, "Te recuerdo Amanda" de Víctor Jara,
"Si se cana el cantor" de Horacio
Guarany ou "Canción para mi
América" de Daniel Viglietti.

A voz do exílio
Outra voz moi ben moldeada é a
de Soledad Bravo, unha venezolana que curiosamente naceu en Lo-

Dicia o arxentino Horacio Guarany "Se cala o cantor, cala a vida,
porque a vida é todo un canto.
Que non cale o cantor, porque o
silenzo covarde serve á maldade
que oprime e os cantores non saben baixar a cabeza frente ao crime". Que nunca calen este tipo de
cantores pois cando iso aconteza,
todos calaremos.

Silvio, para elexidos
con entrada
Moita xente debecia por escoitar a
Silvio Rodríguez en directo. O cubano é un dos artistas que posue
máis seguidores incondicionais
que admiran as composicións e
emociónanse coas letras poéticas
do trovador caribeño. Ter un recinto de só duas mila personas para acoller o seu concerto, cando
no -verán a Quintana viveu unha

bonita noite musical coa presenza
de Pablo Milanés diante de perto
de cinco mil espectadores, serviu
para deixar sen entrada a unha
manchea de siareiros que se laiaban da escasa capacidade da Carpa instalada na Alameda compostelá. Arredor de 500 decidiron
exercer de sétimo de cabaleria e
derrubaron o valado exterior para
entraren no recinto e poderen ouvir ao cantautor. No meio do rebúmbio que desde o interior da
carpa só se pudo sentir como un
grande balbordo, Silvio decidiu
deixar a guitarra e pedirlle aos organizadores que na medida do posíbel deixasen asistir ao recital á
xente que estaba fóra, o que foi
recebido con aplausos por grande
parte dos espectadores. Ao final
os "polizóns" entraron e disfrutaron dun bonito concerto.
É curioso que neste ano no que
nos meten as obras polas orellas e
nos están a falar de grandes espazos para actuacións musicais, se
dea unha situación tan anómala.
Cando en Santiago non se poden
realizar recitais ao ar libre (moitos
meses ao ano), unha actuación
deste tipo que pode levar entre 4 e
5 mil afeizoados non ten un lugar
axeitado onde celebrarse.
O estádio de San Lázaro é excesivamente grande e a carpa ou o
Auditório quedanse pequenos.
Ulo o multiusos do Sar? +
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Vigo en vivo) a resaca da eclosión "pop"
Unión Penosa gañou nun ambiente moderado diferente ao de 1985
XoAN MANuEL EsTÉVEZ
Primavera do ano 1985. En pleno
apoxeo do pop vigués, con vocación tan cosmopolita, que apenas
deixa ocasión para un subtil matiz
autóctono. A tal altura do calendário, en Madrid, e en todo o Estado
español, a información especializada surpréndese de que unba cidade
coma Vigo concentre tal morea de
grupos, que ten inda hoxe en dia en
Siniestro Total o seu nome emblemático. En tal contexto, a vila e
corte é visitada por un de tantos
músicos, en calidade de compoñente do grupo "El Acto", que telefonea desde a céntrica Praza de España madrileña ao galega de nacimento Jesús Ordovás, sociólogo e
home decisivo no batizo radiofónico de canto popeiro albisque no
seu horizonte artístico a benzón do
éxito masivo. A conxuntura non é
doada e o todopoderoso Ordovás,
teléfono en man, manifesta a sua
dificultade para desprazarse desde
o Prado del Rey -sede da
R.N.E.- e sair ao encontro do ilusionado músico; pero na breve
conversa o informador pergúntalle
ao artista: "De onde vés?", "De Vigo", responde o interesado, e axiña
todo cámbia. En pouco tempo , o
xoven músico ten a ocasión de entregar11e en man unha maqueta ao
influiente xomalista.

f:1 lén dunha anédota, o relatado
LiJ ven senda todo un síntoma da
pegada que deixan as modas. Non
é descobrir nen dicer a estas alturas que os intermediários da cultura -neste caso na sua variante
cultureta-, adoitan a ser paradoxicamente persoas incultas. E non
é aplicábel precisamente ao mentado Ordovás, que en todo caso
foi quen de escreber hai ben tempo un libro sobre Bob Dylan,
mentres que noutro máis recente
tivo a lucidez de manifestar que
os grandes sucesos discográficos
no Estado español foron os Brincos e J.M. Serrat. Opinión, penso
eu, doadamente obxectivábel, se
damos en establecer un equilíbrio
entre calidade e popularidade.
Pero normalmente a visión mercantilista do arte en xeral, está rexida por uns padróns que teñen
máis a ver con critérios económicos que estéticos.
Se nos anos oitenta era obxecto de
atención en todo o Estado a música xoven que se xeraba nunha cidade coma Vigo, iso era debido
nomeadamente ao grande éxito
acadado por duas formacións localizadas nesta urbe galega: Siniestro Total e Golpes Bajos. Sintomaticamente, os primeiros están
vencellados actualmente a unha
poderosa trans-nacional do disco,
BMG/Ariola.

O negócio do rock
Cando o mundo do rock xera ao
seu carón unha indústria, críanse
unhas necesidades que compre
manter en aras dunha expansión
diversificada; quer dicer, tras dos
músicos están estúdios de gravación, editoras discográficas, distribuidoras, meios de comunciación
e mesmo empresas hosteleiras.
Condenar coa indiferéncia do esq uecimento a toda esta engranaxe
semella, pois, un refugallo para os
seus mentores que, naturalmente,
non están dispostos a asumir.

DELMI ÁLVAREZ

Logo da disolución dos Beatles
como grupo no ano 1970, a prensa
especializada centrou a atención
nunha teimosa procura de novos
nomes cos que satisfacer o absurdo dunha posíbel substitución de
liderazgo na música xoven internacional: Credence Clearwater
Reviva!, nos USA, manifestan o
seu desinterese ao respeito asumindo seren, en todo caso, un grupo de transición. De feíto, desfixéronse no ano 1973.

r;i or descontado, na Grande
esa pantasma materialista que é o mercado non podia
obviar os números que producían
os discos dos catro xóvenes de Liverpool; e asi resultou <loado atapar nomes de continuidade. Cómpre clarexar que a irrupción.internacional dos Beatles condicionou
a dinámica discográfica norte~

americana, cando o selo Capital
incluiu no seu catálogo as gravacións que da outra beira do Atlántico fomecia a compañía británica
EMI. O mercado nos Estados Uni.dos ameazaba ruina, fallo de novas reclamos, unha vez superado
o impacto incial do Elvis Presley.
O próprio Frank Sinatra, vencellado a outra influínte editora discográfica, acabarla asumindo na sua
faciana empresarial unha música
que anos antes refugaba por satánica. O rock, de movimento marxinal, pasaba a ser un negócio.

~Bretaña

Unión Penosa,
os triunfadores,
surprenderon
cun cantante ao
estilo soul,
· amasando en
todo momento
un domínio
do cenário e
unhas táboas,
adquiridas ao
longo de anos
de veterania.

r;;;¡;i ue novas reclamos para manter a sua continuidade? Se
nos USA eran os mentados C.C.R.,
na Grande Bretaña, T. Rex, David
Bowie e Slade foron os nomes sobresaíntes, coa particularidade de
que os últimos viran como na sua
cidade, a inglesa Wolverhmpton,
unha rua levaba o nome do grupo.
Era a xusta recompensa ao éxito
internacional acadado por aquela
xoven formación, que como tantas
outras, disfroitou dunha popularidade efémera. Por certo que este
recoñecimento institucional-local
lembra a célebre condecoración
coa que o Govemo británico agasallou aos pardigmáticos Beatles: a
Orde do lmpério.

~

O maná vigués
Mentres tanto, na Ga1iza, o incipiente panorama dunha mocidade
alerta ao foráneo comezaba a xerar
alguns grupos: Revólver, Zuecos,
Clan Zero .. ., pero movíanse na
marxinalidade da incomprensión
xeral, cando de rockeiro e melenudo pasábase de contado a ser obxecto de variadas calúmnias. A música xoven, quer .dicer, aquela feita
pola mocidade, coas vivéncias próprias da súa idade, tardaría anos en
ser negócio no Estado español, e
portanto na Ga1iza. Obviamos gru-

pos coma Goma-2 ou NB.U. pioneiros no uso do idioma galega, para situarnos nos primeiros anos 80,
cando Siniestro Total se apresentan
en público. En plena rodaxe inicial,
o grupo vigués participa nun Concurso de pop-rock organizado polo
Concello da Coruña, competición
que alporiza a quen agarda dun
concelleiro nacionalista --Gonzalo
V ázquez Pozo- unha política cultural que difícilmente contemplarla
en lóxica coeréncia iniciativas como a mentada, de grande éxito por
outra banda entre a mocidade. As
institucións, en cámbio, á marxe de
calquer protesta isolada, toman nota da idea, e recentemente a própria
Xunta organizou no recente verán
unha competición ao efeito. As
emisoras da rádio pública compiten
entre si; a emisora autonómica, a
estatal R.N.E. organizan os seus
respectivos concursos... revistas coma Rock de Luxe, todos concorren
fomentando precisamente a competición.

r:1 prensa, non sempre especialiLiJ zada, faise eco da fantástica
movida. Manuel Vázquez Montalbán comenta en Vibraciones que
un xoven do Estado español ten
uns recursos económicos menos
boiantes ca os dun mozo británico,
pero dispón dunha infraestrutura
técnica para facer música tan custosa coma aquel. Manuel Perreras
desprazase a Vigo para apresentar
un disco de Os Resentidos. Mª Xosé Porteiro comenta en El País que
Vigo é coma Un pastel de .follado,
con distintas capas superpostas,
pero inconexas entre si, e Pilar Comesaña no Faro de Vigolamenta a
ignoráncia muncipal a tan repentina expansión local alén das fronteiras galegas; arguméntase que
mentres fora os grupos vigueses
son referéncia abrigada a canto
popero se preze de tal, o Concello
olívico non previra -concreta-

mente á altura do ano 1984- nengun espectáculo ao efeito nas festas do verán. Os munícipes parecen asumir a máxima: somos modernos e non nos ;n1e;ramos. Na
rua os estudante vigue e prote tan contra a tarifa do autobu urbano: está é a movida de Vigo, berran no centro da cidade.

m

entre na rua cento de mile
[il] de cidadán prote tan contra
do de mantelamento indu trial,
van xermolando novos grupo
pop. Vigo é definitivamente o Liverpool ga lega. A movida é obxecto de tratamento humorí tico;
na pren a e tatal póde e ter: O
Governo está satisfeito da sua política xuvenil; miles de xóvenes
aprenden a t(Jcar a bate ria.
Neste verán 93, de de o governo
municipal vigués, a Concellalia da
Xuventude ven de artellar o Certame Vigo en vivo -conc ur o de
pop/rock. Tres grupos finali tas:
Foggy Mental Breakdown, Malas
Lenguas e Unión Penosa, endo e tes últimos os triunfadores. U.P.
surprenderon cun cantante ao estilo
soul, e amasando en todo momento
un domínio do cenário, unhas táboas, que foron adquirindo ao longo
dos seus vários anos de veteranía.
Fiel ao estímulo institucional, a
mocidade que presenciou a final o
pasado dia sete dos correntes dista
moito no seu comportamento vital
daqueles xóvenes ·que, hai cousa de
dez anos, agasallaban aos seus ídolos cos máis agresivos saúdos que
un pudese imaxinar, tanto que algunha sala recebeu a consabida arde de peche por mor de tan selvaxes comportamentos. A sala viguesa que acolleu aos grupos e público
participante neste Certame comeza
a asumir na sua programación habitual actuacións de músicos que se
moven a carón do rock.•
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"TI ES PRA MINO LOMBO DUNHA SOMBRA
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO
E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE. ..
SEDENTA COMO UN MAR
E NO SEU MAR, AFOGADA."
POEMA "ROSAL/A". DE XOHANA TORRES

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE
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O trinque
P ublicacións

Convocatórias
Información e
Divulgación Ambiental
O Servício de Meio Ambiente Natural, dependente da Consellaria de
Agricultura , convoca o primeiro
Congreso Galega de Informa ción e
Divulgación Ambiental, do ~9 ao 31
de Outubro de 1993, no Castelo de
Santa Cruz (Oleiros). O Congreso ten
como obxectivos crear un foro de
discusión e debate entre os profisionais que estan a traballar nos distintos ámbitos da Divulgación Ambiental. A mesma entidade oferta 20 bolsas para facilitar a participación a estudantes e parados que acrediten a
sua situación. Os interesados nas
bolsas deberán dirixirse ao Servício
de Meio Ambiente Natural, no edificio administrativo de Monelos, praza
de Luis Seoane s/n, en horas de oficina. O prazo para formalizar as solicitudes vai até o 20 de Outubro e as
bolsas concederanse por orde de recepción das peticións. Participan no
Congreso como ponentes José Ramón González Pan, membro da
equipa de coordinación de Educación
ambiental do CENEAM; Luis Vadillo, membro da área de Divulgación
Ambiental de Entorno S.L.; Manuel
Rivas, periodista e escritor; Juan
Pallares Gallardo, técnico do CEIDA de Basauri; e Joaquin Araujo,
escritor. Maior información no Servício de Meio Ambiente Natural: (981)
28 41 11, extensión 279.

VII Prémio
Xesus Taboada Chivite
O Concello de Verin convoca a sétima edición do Prémio Xesus Taboada Chivite para estudos de investigación científica sobre temas antropolóxicos, históricos e arqueolóxicos; dotado con 500.000 pta. para o
estudo gañador. É condición imprescindíbel que as obras apresentadas
sexan inéditas, xa que o Concello resérvase os dereitos de publicación da
obra gañadora nos dous anos seguintes a concesión do prémio. Non hai
límite para a extensión dos traballos,
que han de vir mecanografados a dobre espazo e baixo plica . Na plica deberán constar os dados persoais do
autor, asi como o enderezo para lle
devolver a obra no caso de non acadar o prémio. O xurado estará composto por membros da Facultade de
Xeografia e História de Santiago; do
Departamento de História, Arte e Xeografia da Universidade de Vigo; do

Intituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento; dun representante dos
museus galegas e outro dos museus
do Alto-Támega portugués. Os traballos teñen que se apresentar antes do
1 de Novembro de 1993, na Casa do
Concello de Verin.

Concurso de carátulas
A Concelleria de Xuventude do
Concello de Vigo, abre o prazo de
admisión de obras para Concurso de
carátulas, que vai até o 11 de Novem bro . O motivo das obras ten que ser
alusivo ao grupo gañador do concurso
de pop-rock Vigo en vivo, Unión Penosa. A técnica empregada na obra
queda á eleición do autor e as dimensións han de ser as normales dunha
carátula. O prémio, único, consta dun
ordenador Macintosh e un curso de
maquetación e deseño . Maior información na Casa da Xuventude: R/López Mora, 31. Vigo. Teléfono : (986)
29 48 06.

V Certame a Arte en
Defensa da Natureza
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 sensibilizará sociedade sobre protección desta árbore e do seu froito,
arraigado dabondo na tradición sócio-económica, 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 Outu bro) un vale por duas ampliacións
das fotografías apresentadas. Maior inform ación na Casa da Cultura de
Chantada.

II Prémio de poesia

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 Poesía. Poden optar ao prémio autores menores de 35 anos, sem-

A C0\1A POL&

pre 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 curricu lum 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 C ertame 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 categorías: A. de 10 a
13; B . de 14 a 17 ; e C. de 18 a 30
anos. Os escritores remesarán os traballos sen asinar e sen dados persoais,
identificándoos cun lema que tamén
virá nunha plica cos dados do autor e
algun documento de identidade (DNI,
Libro de Família, ...). Hai que remesar
os orixinais, antes do 15 de Novembro de 1993, a: Delegación Provincial
de Consellaria de Xuventude de Lugo.
Pintor Corredoira s/n. 27002 Lugo.
Certame Francisco Fernández del Riego. Todos os premiados receberán unha beca parJl asistir a un tumo de campamentos de traballo da Consellaria
do verán de 1994. Amais disto os prémios van desde as 75.000 pta. até unha estatuiña de Sargadelos. Hai tres
prémios para cada categoría nos estilos de Poesía 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.•

Actos
Semana Cultural contra
o Racismo e a Xenofóbia
O Odeón Café-Teatro de Vigo (R/Rogelio Abalde 12), organiza unha Semana
Cultural Contra o Racismo e a Xenofóbia, que se celebrará do 18 ao 24 de Outubro no próprio Café con entrada libre
para todos os actos. Abre as xomadas, o
Luns 18 ás 22,30 h., Joam G. Gómez
cun recital poético; o mesmo dia, ás 11
da noite, terá lugar unha actuación do
Trio Xeitura coas suas cantigas e romances. O Martes 19, ás 9 da noite, o
Cineclube Lumiere proxectara unha película en 16 mm.; e ás 11, Marcos Teira oferecerá un recital de guitarra. O
Mércores 20, ás 22,30 h., recital poético,
desta vez a cargo de Uxio Pérez; e ás
11, Música Popular Brasileira da man
de E. Quiroga e A. Alvarado. O Xoves
21, ás 11 da noite, ocupa a xomada Teatro do Morcego coa obra Mistério Cómico de Darío Fo. O Venres 22, ás 2,30
da mañá, está previsto un concerto do
grupo de blues Doctor Helio. O Sábado
23, ás 20,30 h., Maria Sales apresentará
na Galiza a organización S.O.S. Racismo; e á 1,30 da mañá terá lugar a actuación de Clunia Jazz. Pecha a Semana
Cultural, o Domingo 24, ás 20,30 h., o
Taller Experimental de Pantomima.+

Festas
e romarias
Nesta semana cómpre sinalar o a feira
e mercado anual de As San Lucas
que se celabran do 17 ao 20 en Mon-

doñedo. •

Xo, a voz que para
ás bestas é un
Semanário de
Humor Platónico

que ven a tomar a
sério o que outros
meios toman a
broma. Para estar
informado sen
sofrer.+

Anúncios de balde
o A Treu,

a revista das Juntas Galegas
pola Amnistía (J.U.G.A.), informa
pontualmente da situa\:om das presas e
presos independentistas galegas assim
como das actividades anti-repressivas
da organizayom. Ao mesmo tempo
distribue material para a solidaridade.
Solicita informa\:om no Apartado de
Correios 875 de Compostela.
• Nove asociacións galegas de defen a
da Natureza encetaron unha campaña
a favor do Lobo. O seu primeiro obxectivo é acadar compensación para
os gandeiros afectados. Ed itaran e unhas tarxetas-protesta dirixidas ao Conselleiro de Agricultura. Estas tarxetas
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.

• Rapaces e ecoloxia. Somos un grupo de nenos e nena s, e ntre 8 e 11
anos , interesados pola Natureza e a
conservación do meio ambiente. Publicamos unh a revista, O Merlo, da
que ven de sair o número 4. Gostaríanos coñecer rapaces/as aos que tamén
lles preocupe a Ecoloxia e que no s
manden causas para publicar (debuxos, notas, artigos, ex peri éncia , ... ).
Se alguén desexa rec e b e r a lg un
exemplar, que reme e 50 pta. e n elo
a Bruño Fraga Bugallo. Rua da Bolbo reta s, 2. Montrove-Santa Cruz .
15173 Oleiro (A Coruña). (98 1) 63
70 83.

o

Cigateléfono (981) 54 59 09 . A
Converxéncia Inter indica! Galega
(CI G) pon á ua di po ición o Ciga tel éfono, para atender ca lquer
dúbida referente á Administración
autonómica.

o A Coordinadora para o Estudo dos
Mamíferos Mariños (CEMMA), ven
de editar a revista Eubalaena. Os interesados que queiran recibila só leñen
que enviar 1O setos novos de 28 pta. a:
CEMMA. Rosalia de Castro 138, 3!!
A,E. 15706 Compostela. 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 11.

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 men sual. Rock, Punk, Trash , Jaz z, Folk,
Étnica, etc. Músicas alternativas e independentes. Distribución para a Galiza: Trevoada. Apartado 2.259. Compostela 15780.

o Vendo CX

Palas. Bon estado. Chamar ás tardes ao (986) 36 67 34.

• Desexo intercambiar correspondéncia con amigos da GaJiza e o resto
de España, en castellano e con fins
amistosos. Son un mozo cubano de 17
anos e este é o meu enderezo: San Miguel 462 (Apto 9). Escobar y Lealtad.
C.P. 10.200. La Habana 2. Cuba.

o

Trevoada Edicións-Distribución.
Punk, Rock, Hardcore, Trash, ... Galego e Portugués. 7" EP Fame Neghra,
Benvidos a famelandia ; 7" EP Fame
Neghra/Dirty Barriguitas ... Maquetas
de Mol, Juerga General, Inkisiyao ...
Pédenos o noso catálogo, de balde, no
Apartado dos Correios 259. Compostela 15780.
• Lévase contabilidade de comunidades e outros papeis. Prezos a negociar.
Teléfonos (986) 23 82 1S e 29 56 64.

o Oferécese mestre de

E.X.B. Educador con experiéncia para traballo relacionado co ensino. (981) 20 96 19
(Mañás).

• Vendem-se cintos de coiro total mente feítos míio e medida, du rayaO ilimitada, peles de máxima qualidade, cor e dese nho variados. 7.000
pta. Chamar indicando talhe ao (981)
23 32 92. A Corunha.

a

a

o

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

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

Cine
Riff Raff
O Cine Clube Padre Feijóo de Ourense (Casa da Cultura. R/Concello
13) oferece, ao prezo de 300 pta., a
proxección da película de Ken Loach
Rijj; Rafj; Inglaterra 1991, para o Xoves 14, ás 20,30 h. Guión : Bill Jesse.
Fotografía: Barry Ackround. Música:
Stewart Copeland. Intérpretes: Robert
Carlyle, Emer McCourt e Jimmy Coleman. Despois de realizar a combativa
Axenda oculta, o inglés Ken Loach ,
filma en 16 mm. esta honesta película,
na que reflexa a sociedade inglesa ao
través do retrato dun grupo de obreiros
da construcción . O filme chega a ser
un documento da situación social actual na Grande Bretaña.

A parada dos monstros
O cfla 20, ás 20,30 h., no Auditório do
Concello de Vigo ao prezo de 300 pta.,
o Cine Clube Lumiere proxectará o
filme A parada dos monstros, EUA
1932, de Tod Browning, tras o curtametraxe de Buster Keaton O moderno

Sherlock Holmes, EVA 1924. A parada dos monstros conta a história da relación dos traballadores dun modesto
circo (O Gran Circo do Mundo), seres
de constitución monstrosa, coa trapecista Cleo, a única de aspecto normal.

Cinema sudamericano
de hoxe
O Centro Cultural Caixavigo propón
un ciclo de cinema sudamericano da
década dos 90, que se proxectará en
versión orixinal no próprio Centro
Cultural do 18 ao 27 de Outubro . O
Luns 18, pasan Un lugar no mundo
de Adolfo Aristarain . Arxentina 1992.
Martes 19, Danzón de María Novaro.
México 1991. Xoves 21, A Fronteira
de Ricardo Larrán. Chile 1991. Luns
25, Eu, a peor de todas de María Luisa Bemberg. Arxentina 1990. Martes
26, A tarefa de Jaime Humberto Hermosillo. México 1990. O derradeiro
filme do ciclo proxectase o Mércores
27, Pixote, a leido mas fraco .de Héctor Babenco. Brasil 1991. •
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Exposicións
Arte-san
O Ateneo Sta. Cecilia de Marin, acolle
a monstra do ceramista Manuel Sobra!, Arte-san.

Roberto Alonso, Jose A. Fariñas,
Antonio Freire, Rubén R. de Torres
e Ramón Vaquero, amasan o seu potencial criativo en cinco visións distintas da fotografía.

Catro renovadores
da arte galega

Maruxa Mallo
A Consellaria de Cultura e Xuventude
xuntou a espallada obra da surrealista
galega Maruxa Mallo, na monstra do
recen inaugurado Centro Galega de
Arte Contemporánea.

Do 16 de Outubro ao 30 de Novembro
(de Martes a Domingo de 12 a 19 h.)
no Auditório de Galicia. O Consorcio
de Santiago organiza a exposición Catro renovadores da arte galega, que
comprende obra de Colmeiro, Souto,
Seoane, e máis Laxeiro.

Pintura galega
Obra de Laxeiro, Lodeiro e Santiago
Montes, amais doutros na sá La Galería de Vigo.

Arte galega
Até o 24 de Outubro na Casa das Artes
de Vigo. A Asociación Cultural Amigos da República artella esta monstra
que comprende obra dos artistas gale··
gos Issac Diaz Pardo, Lodeiro,
Francisco Mantecón, Antón Goyanes, Laxeiro, Antón Patiño, Menchu
Lamas, Carl·os Barros, Fernando
Casas, Manuel Moldes, Correa Corredoira, Agustín Pérez Bellas, Mercedes Ruibal, Fernando Morales,
Andrés Vila, Berta Cáccamo, Dario
Alvarez Basso e Amando; amais doutros do resto do Estado.

A Frota de Indias
O Kiosko Alfonso da Coruña, acolle a
monstra da Comisión do Quinto Centenário, sobre ás antigas rotas e técnicas de navegación e construcción da
Frota de Indias.

Enrique Barros

Até o 18 de Outubro na Sala de Arte
Caixavigo óleos de Enriq ue Barros.

Vi enda rural

Tapices de La Seu Vella
de Lleida

A Casa da Conga de Santiago amo a a
proxecto premiado no conc ur o de
modelo arqui tectónico para a vivencia ru ral.

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

Alberto Martí
Ex pón na E tación Marítima da Coruña, 2.000 ins tantá n ea d a Coruña
desde 1935 até hoxe.

A xeración doente

Trazos e camiños

Na sala da Fundación Caixa Galicia da
Coruña. A monstra A xeración doente,
1871-1902, esta com posta por obra de
Jenaro Carrero, Ovidio Murguia,
Ramón Parada Justel e Joaquín Vaamonde.

O Mu eu Muni cipal de Ou rense acolle
unha egunda fase da monstra Tra:os
e camiños, na que parti ci pan fig ura
obranceíras da arte galega.

Olga Reinoso
A pintora ouren á Oiga Reinoso ex pón
as ua 35 obras mái recente na Ca a
da Parra de Sanliago.

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

Lui
Acuarela e debu xo de Lui Seoane,
coa emi gración como temática común,
na Galeria Sargadelo do f errol.

Camiño da

Entorno Ambital
Do 19 de Outubro ao 1 de Novembro

tr la

O trabalto d
cultor Helmut Lutz
no Auditorio d Galicia.

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Fotografía de José Antonio Fariñas.

Durante todo Outubro no Café da Fala
e no Odeón Café-Teatro de Vigo. Survival organiza esta campaña-expo sición de apoio a povo Ianomami, que
conta con 14 paneis explicativos.

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 trabal lo de Ursula Schulz-Dornburg que
recolle 82 fotografías en branco e preto
sobre as oito ermidas eri xidas o século
X nun camiño alternativo ao de Santiago que data da época romana. A monstra amosa como a luz entra, dun xeito
similar, nestas ermidas.

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

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

Música latinoamericana

Yellow Pixoliñas
O programa da sala Rock Jaus do Porriño oferece un concerto dos Yellow
Pixoliñ.as para o Venres 22 de Outubro.

Orquestra Filarmónica
de Munich

Os Monicreques de Kukas representan
a comédia Histórias dun papel de Marcelino de Santiago (Kukas), o Sábado
16, ás 8 do serán, no Auditório de Latín.

Teatro e máxia da man do Mago Antón, no espectáculo A Via Láctea. Proró gase durante todo o Outubro, ás
20,30 h., (agás Luns) no Cámpus Universitário de Santiago. Compra antecipada de entraqas na oficina de. información da, Praza de Gal iza.

Ianomamis

O Consórcio de Santiago patrocina o
ciclo de música latinoamericana que
terá lugar até o 19 de Outubro na Carpa da Alameda de Santiago. Os concertos, que comezan ás 11 da noite,
van a cargo de Chaveta Vargas, o
Xoves 14; Soledad Bravo, Sábado 16;
e máis Mercedes Sosa, o dia 19. Entrada única por concerto 1.000 pta.

Kukas

A Via Láctea

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

A Aula de Formación de Actores de
Pontevedra representa a obra O oso,
de A. P. Chejov, o dia 14 no Centro
Cultural Caixavigo.

A comédia musical de Antonio Blanco
por Artello Teatro. O Venres 15, ás
20,30 h., na Casa da Cultura de Vilagarcia de Arousa.

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.

Retratos da Académia

Ooo

A matanza dos Seixas

Romance de Micomicó
e Adhelala

na Sala de Arte Caixavigo. En Entorno
Ambital a pintora Emilia Fernández
Rodríguez, capta a paisaxe galega através de técnicas post-impresionistas.

Música

Teatro

Os títeres de Kaos.

Emilia Fernández.

Fisterra Brodway

Teatro Galileo.

Cabaret coa Compañia de Maria de
Maria Pujalte e Maria Bouzas, o Sábado 16, ás 1Oda noite, no C.S.C. Daniel
Castelao de Moaña.

ditório de Narón.

A Irmandade do Graal
Teatro da Lua pon en cena a obra de
Dorotea Bárcena A lrmandade do
Graal, o Venres 22, ás 20,30 h., na
Casa da Cultura de Cervo.

O xardiri dos contos
. Unha viaxe ao. país dos libros da man
de Teatro G~lileo, na obra O xardin
dos contos de Manuel Lourenzo. Pódese ver odia 16, ás 8 do serán no Au-

Os tres erres
A compañia O Moucho Clerc apresenta no Centro Cultural Caixavigo, o
dia 16 ás 22,30 e o 17 ás 20,30 h., en
estrea mundial a obra Os tres erres
(Raza, Relixión e Revolución), baseada na versión de Xepe Casanova .dos
textos de Marc Twain. Interpreta .Rodrigo Roe! e dirixe Quico Cadaval.

O xardin dos soños
Polo Teatro Negro de Praga Paiwp-

. tikum, o dia 22 no Centro cultural Caixavigo; t

O Venres 14, ás 9 da noite, no Auditorio de Galicia, a Orquestra Filarmónica de Munich, baixo a dirección de
Sergiu Celebidache, interpretará a Sinfonía n~ 3 de Bruckner. A Orquestra
vol ta actuar o Sábado 16, á mesma hora, coa obertura de Guillermo Tell de
Rossini; a Sinfonia nº92 de Haydn, e
Cadros dunha exposición de Mussorgsky e Ravel.

Os Diplomáticos de
Montealto
Actuan o 15 de Outubro na sala Rock
Jaus do Porriño. -

Superelvis
O Mércores· 20, ás 11 da noite;na NASA de Santiago, actua o trio (guitarra, ·
piano e voz) de rock Barcelonés Supere/vis.

Serge Kerval
Oferece un recital de canción francesa
o dia 22 no Centro Cultural Caixavigo.

Paquita la del Barrio
O Venres 22, ás 11 da noite na NASA
de Santiago. Poquita la. del Barrio é a
veterana intérprete, dona dun famoso
café-teatro na cidade de México, que
deu cun estilo próprio no que compoñer e interpretar a canción de amor latina (boleros e rancheras). Ven por primeira vez a Gal iza.

Grupo Keltoi
Concerto do Grupo Keltoi, o Venres
22 de Outubro, ás 20,30 h., na Casa da
Cultura de Vilagarcia de Arousa.

Stop Hypocrisy
O Martes 26, ás 9,30 da noite na NASA de Santiago. O máis grande grupo
de rock basca chega a Galiza despois
da sua xira por EUA e Europa, Stop
Hypocrisy. Negu Gorriak, ex-Kortatu, son abandeirados dunha nova concepción da independéncia musical.
"Casa de discos própria, auto-xestión
até as últimas consecuencias, actitude
e conciéncia política.•
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Trinta pintores ceden grátis a sua obra para unha mostra sobre a República

Detrás de cada artista
hai un republicano .
• XAN CARBALLA

A

pesar das cambadelas
coa concesión dos
locais ou do regateo para a
propaganda na rua, a única
Asociación de Amigos da
República que funciona no
noso país foi quen de xuntar a
obra de trinta artistas que a
cederon gratuitamente, co
ánimo de manter acesa a
chama da memória e do futuro
da idea republicana.

J'

A transición abriu un paréntese para que
ninguén coñecese o sucedido entre Abril
de 1931 e Xullo de 1936. Aquel 14 de
Abril que levou ao exílio a Alfonso XIII
comezaron en paralelo dous procesos
que colisionaron fatalmente cinco anos
despois. O estarzo rexeneracionista da
República e o combate contra ela, sen
tréguas, dunha fracción da burguesia,
apoiada pola lgrexa e ·polo sector do
exército máis retrógrado. As autonomías
de Cataluña, Euskadi e Galiza, nun tatexante comezo da federalización do Estado, tamén non foron causantes menores
da revolta reaccionária, nun contexto internacional no que a loita contra o fascismo en Europa e no mundo estaba chegando ao seu cénit.

Zapato
.
/

aberta todo o mes de Outubro en Vigo tiña
Amigos da República, tenta resgatar "un
que celebrarse en Abril pero déronnos moisentir, unha memória e un futuro'', e mantas voltas denantes de
ter aceso o lume republicano. Amósanse
.,
concedernos a sala".
satisfeitos da acollida que teñen
~r,
os actos que or.,._.J
A Casa das Artes e a
ganizan, ''fa. ~~~
t\ História é a que acocernos con- ~..,_J
lle amostra de pintuferéncias, co- )
' ~Ji\~·~~~~ (
ra. Xestionada polo
mo o ano pa- )
concello, o responsado
con
sábel de Cultura arMéndez Fe- )
(,
gumentou "falla de
rrin, Vázquez )
\
nível" para denegar
Sola e Alvarez
\
autorización a que
Solis, ou reci(
a tachada do antitais como o de )
~
go Banco de EsPaco lbáñez,
(.
paña tivese un
que foi un éxito .
anúncio da exporotun)
sición republicado. Esna. O edifício ,
ta exp os i.·. ·.:.=
1 poi a contra, se(
gue conservanción
do un antigo esque
)
'-~ cudo preconstit e mos
't
tucional e a
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A experiéncia cos artistas é o máis reconfortante para
os organizadores. "Empezamos
\
talando cun que nos levaba a ou,J
tro e a outro. Non nos coñecian,
\..
pero cando talábamos do motivo
! da exposición, en favor da Repú(i
blica todo eran facilidades . Chegamos a talar con sesenta autores ,
pero por razóns de espácio tivemos
( que quedarnos con só trinta".
(

j
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A República era a esperanza democrática aberta. Durante eses
anos, convulsionados pola agresividade dunha direita que non
quería perder previléxios, prenderon con forza os anceios de mudanza da sociedade. A monarquía, concebida pala Ditadura de
Franco como continuación do seu
réxime, estabelece coa sua restau- (
r~ción unha excepción nos princí) .
p1os universais de igualdade ante a 1 ·
lei e sufráxio universal. A xefatura
do estado, simbólica pero utilizábel
políticamente, concébese herdábel,
co prexuício machista da lei sálica
que impide o aceso da muller ao
cargo máximo, e sen lexitimidade
democrática. A República representa a antítese de toda esa excepción
e arraiga con exclusividade na mentalidade dos intelectuais.
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TRES EN RAIA

Puxéronse ao volante dunha furgoneta e fixeron 4.000 quilómetros recoJ
llendo peza a peza, viaxe que terán
que facer de volta, "pero con grande
satisfacción porque a xente mobilizouse
desinteresadamente". Só toparon unha
negativa, dun pintor que se declarou
monárquico, e outros dous, xa consagrados, que se desculparon. Polo demáis, a
falla de calidade que argumenta o concellal vigués do PSOE, contrasta co listado
dos artistas: Juan Genovés, Laxeiro, Moldes, Mercedes Ruibal, lbarrola, Menchu
Lamas, Mantecón, Patiño, Guinovart, Equipo Realidad, Mompó, Lodeiro, Huete,. ..

~,j
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"Cando traspases as portas desta mostra
entrarás nun espácio de solidariedade,
de xustiza, de fraternidade , nun espácio,
en definitiva de Liberdade. Disfruta, pensa e deixa voar a imaxinación. Verás como todo é posíbel. A República tamén",
recollen no programa.+

Todos coa República?
A experiéncia da Asociación Cultural

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

111111
111111

- Pavimentos industriais e decorativos
- Restauración e reabilitación de fachadas
- Reforzas estruturais de formigón armado
Avda. Portanet, 1 - 3 - 3621 O VIGO
Telfs: 20 39 12 - 20 37 01
Fax: 29 52 21

O

ex-presidente do parlamento
Vitorino Núñez fai en campaña o papel do Fariña, o home do capirote branca e zapato fino que se esmendrella de risa cando colle aos
paiasos en orsai. O circo ten esas marabillas . Igual é glória de atletas que
abrigo de estreitos de peito, chascos
e tatexos lambidos baixo capa de bufóns. Núñez non ten nen peito de trapecista nen é chasco pero acae que
nen diola no protagonista de meia cara branca e cella de pasamán .
O seu número é brillantísimo. Despois
dun parlamento de parvulário ergue
unha carteiriña coas letras PP e do
seu interior tira un groso volume. É o
programa de Fraga, que el finxe non
poder soerguer de peso que ten. Despois mira con olios de demo para o
público e abre o libro que despide
desde un burato interior unha comechón negra de cascudas. O respeitábel berra asustado.
Despois de fumegar esta carteira con
zotal, bota un riso picarón. Agora ven
a do partido de González, de Guerra,
de Vázquez, de Antolín. Quen llo dixo? Como o sabían? Se llo chivaron
non ten grácia. Dentro non hai nada.
Por fin o ex-presidente anuncia outra
carteira que seica ten algo. Acaso o
respetábel quer adiviñar se dentro
deste maletín nacionalista, ha, ha, ven
coiro de can ou de mirambel de
Goián? Fariña ergue un zapato e canta as suas grácias: casula de aire refrescante intercambíábel, estabilizador
de talón e sola de coiro furado.
"Este é único zapato que emprega a
forza de alancar para facer máis fácil
o paso seguinte", berra Victorino un
segundo antes de pegar con el na
própria pilonga e caer sen sentido entre aplausos afervoados do persoal. +

VOLVER AO REGO

X

ose Méndez é un galega emigrado a Venezuela. Pasa estes dias en Galiza e comenta: "Xa vexo que por acá nada saben do que
sucede en Venezuela. Nen sequera
esas noticiñas breves da televisión
din que alá hai, a cada pouco, estoupidos sociais e martes de dúcias de
persoas. Tamén hai desaparecidos,
como en Chile e na Arxentina".
Ten razón. Aquí un pode ler catre
xornais, seguir cinco telediários e escoitar a Luis del Olmo as 24 horas
que non saberá, por exemplo, cantas
persoas morreron no asalto ao parlamento de Moscova. Non saberá que
a grande maioria das vítimas foron civis. Non saberá que os nenas de
Chernobil están senda atendidos en
hospitais cubanos. A información hai
que buscala cun candil, como Dióxenes a verdade.+

