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Onda de comentários de intelectuais e políticos
reclamando a unidade nacional

Rexurde o nacionalis1110
español
X.M. Beiras:
1
Cuiña e Paco
Vázquez poden
acabar no mesmo
partido'

O pacto de
González cos
nacionalistas
bascas e catalans,
a reivindicación do
IRPF e, por último,
o resultado das
eleicións galegas,
teñen provocado
unha enxurrada de
declaracións e
artigas desde a
capital do Estado,
alguns de especial
viruléncia.

Semella que os gañadores das
eleicións non tiveron apuro en
analisalas. Asi o Consello Nacional do BNG non se reuniu até
o 6 de Novembro e a Executiva
do PP fíxoo o 8 do mesmo mes.
Pala contra, PSOE e UG levan
xa moitos dias de debate interno. Xosé Manuel Beiras aborda
nesta entrevista as causas e os
efeitos dos resultados colleitados pala organización que lidera
e analisa a conxuntura política
que deparou o 17-0 nas suas
diversas vertentes.
(páxinas 14· 15)

Dous mil
delegados da CIG
reclaman
industrialización
Na mañán do 1O de Novembro
manifestáronse na Coruña máis
de 2.000 delegados sindicais
da CIG para denunciar o desmantelamento dos sectores
productivos galegas, nomeadamente o industrial e das limitación s impostas pola CEE en
matéria gandeira e pesqueira.
Para o próximo 25 convocan
unha manifestación de carácter
nacional.
(páxina 5)

Os concellos
galegos deben
38 .mil pesetas
por habitante
Os compromisos das vésperas
de eleicións aumentaron a débeda dos oito principais concellos galegos até 42.000 millóns
de pesetas e levaron a moitos
até o límite da bancarrota. A resaca eleitoral pon de releve a
falla de planificación e seguemento do gasto, a auséncia de
coordenamento entre as diversas administracións públicas,
unha morosidade crónica que
incrementa os gastos e a extensión das normas arbitrárias
de contratación. A débeda total
dos 313 concellos é de 104.385
millóns, 38.000 pesetas por habitante.
(páxina 9)

Negu Gorriak:
0 rock galego e basco está máis vivo
porque non depende das institucións'

1

Mália o subtil boicoteo que padecen pala grande maioria das emisoras de rádio, o grupo de rock basca Negu gorriak está a lograr un interese notábel do público. Recentemente apresentaron en Compostela, organizado polo colectivo Treboada, o seu penúltimo concerto
(páxina 19)
da xira europea Stop Hipocrisy.

Algun comentarista chegou a suxerir a necesidade de que "os tanques
saisen á rua en defensa da Constitución"

lntelectuais, xornalistas e políticos
11
coinciden en sinalar o medo á
desmembración de España''
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XAN CARBALLA-M . VEIGA

Esta vez non é a extrema dereita a única que mostra a sua preocupación "polo crecemento do nacional ismo
catalán, basca e galega". Escritores, xornalistas e políticos, de incuestionabel adscripción prog resista, chaman
esta vez á defensa da unidade de España e ao rechazo dos "nacionalismos violentos" (sic) . O pacto do PSOE
con PNV e CiU, a cesión do IRPF e o resultado das eleicións galegas parece ter desatado
o medo aos nacionalismos.
"N o bairro de Salamanca
(onde reside tradicionalmente a clase alta madrileña) xa lle chaman á Infanta Cristina Ja catalana,
desde que recebe clases
de catalán e pasa tanto
tempo en Barcelona", sinala unha comentarista
do xornal El País. O recelo chega asi até a monarquia. Os asesores do monarca , máis sutis pola
contra, parecen aconsellarlle a Don Juan Carlos
man esquerda con Catalunya, "o principal motor
económico de España".
Alguns especulan con que
esta idea non estaria lonxe do proxecto de Pujo!
de construir unha Catalunya independente unida
ao resto pola coroa.

Galiza es,tá en campaña
eleitoral. A noitiña haberá
un debate entre o presidente Manuel Fraga e o
socialista Sánchez Presedo que retransmitirá por
televisión Antena 3 só para Galiza. O debate será
en galeg a. "A donde vamos a par ar " comenta
Luis del Olmo no seu programa Protagonistas que
em it e On da O. Máis de
dous millóns de ouvintes
de todo o Estado seguen
as suas palabras: "I ncomprensibl e", "el castellano
está siendo discriminado".
R.G. defínese como progresista , é membro da
equipa decanal da Facultade de Informática de
Madrid . Nas últimas eleicións votou ao PSOE, a
comenzos da transición
votaba ao PCE , pero hoxe considérase desencantado . "Cataluña estase levando todo. Mo ito
falar de centralismo pero
quen está piar é Madrid.
Pujol chora e o governo
concede. Sempre foi así
historicamente. Compramos o que eles fabrican ,
mal por certo , e enriba
falan de independéncia. Somos o seu mercado, o único
que poden ter, porque son in-

A

Inusitada
belixeráncia

PEPE CARREIRO

capaces de competir en Europa. Quen vai comprar as suas
camisas se son unha bírria e

ademais caras". Á pergunta sobre o pacto do PSOE con bascas e cataláns resposta cunha

ollada abando expresiva: "En
Madrid ninguén está de acordo
con iso".

Mália estes pasos de re coñecemento mútuo , son
máis os que nas últimas
semanas mostraron unha
inusitada belixeráncia. O
30 de Out ubro o diário
madrileño El País publicaba de maneira des tacada un artigo do escritor An tónio Muñoz Malina titulado El
(Pasa á páxlna segulnte)

terra máis distinta

i= moito dicer se cadra que a clave da actual
conformación nacional do Estado radica en Galiza. Até
hai poucos días o noso país nen sequer era tido en
canta na prensa estatal cando se mencionaba o
"problema" dos nacionalismos. Pero non será o paso
da ignoráncia ao maior ou menor recoñecimento o que
lle outorgue un peso determinante. A importáncia da
pátria de Castelao no arco peninsular radica na sua
especificidade. Decíao un dos coordinadores
norteamericanos do album España en fotos: "Galiza é a
terra máis distinta da península, polas formas, as
cores, os costumes".
O descoñecimento que sobre Galiza existe na Corte,
non é abofé resultado único do seu escaso peso
político ou económico. En Madrid non se fala de Galiza
porque, sobretodo, non se sabe que dicer. A brétema
que cubriria ao noso país resulta así máis que unha
metáfora, é a borrosa imaxe que suscita unha terra que
a cotio non encaixa no esquema ou cadro ideolóxico
español. "Os galegas non se sabe se suben ou se
baixan" é unha frase obviamente pronunciada por un
non galega que manifesta este desconcerto.

Catalunya e Euskadi, cos seus banqueiros e
empresários, sempre dispostos a acudir a Madrid a
entenderse, son nacionalismos integrábeis.
A própria violéncia é entendibel desde unha postura de
encirramento extremo. O cidadán comprende que ás
áreas ricas reclamen a separación, como o Norte de
ltália, como Eslovénia, como Califórnia.
De Galiza, pola contra, dise que vive das subvencións
do Estado, argumento parcial e coxuntural,
pero nunca definitivo, para un país exportador neto de
aforro, excedentário en enerxia, mineiria
e agricultura e representante dunha poténcia mundial
en pesca.
Cando o nacionalismo galega comeza a articular o
seu discurso dá máis medo , pola sua coeréncia,
contundéncia e potencial para modificar a realidade.
Certamente , Galiza é a única que non perdería nada
coa independéncia. Ninguén pode acusala de
egoista, nen de violenta, os dous epitetos favoritos
para descalificar aos outros dous nacionalismos. Alén
máis, desde o século pasado, os nacionalistas, sen
descartar o Galeusca (acordo galega con bascas e

cataláns), decláranse máis próximos de Portugal.
En Madrid faltan elementos de xuício para entender
este fenómeno. Galiza só se mantén no seu sítio,
inmóbil, polo autoódio dos próprios galegas,
orixinado nunha sumisión e frustración secular.
A alguns españois hai que recomendárlles, xa que
logo, un despertar da sua preguiza intelectual.
Non estamos lonxe, nen somos
tan difíceis de entender, se se abandoan os
apriorismos que desde a guerra de Cuba deixan
perplexo aoque escoita un "eu non son español".
Non seremos españois, pero somos demócratas e
estamos dispostos a defender os nosos dereitos coa
mesma lexitimidade que calquer outra comunidade
ou país . En nengun lugar está escrito que a
conformación nacional da península teña que ser
dunha maneira ou doutra, a nengunha lei divina cabe
recurrir corno salia facerse antes da Revolución
Francesa. Só da vontade dos seus cidadáns
depende.+
AN0SA TERRA
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(Ven da páxina anterior)

nacionalismo y el niño interior.
No mesmo, este recoñecido intelectual, de ideas progresistas,
acusa a Angel Colom, Xosé
Manuel Beiras e Floren Aoiz de
"lanzar exabruptos", califica de
"idiotizador'' o nacionalismo das
suas respectivas comunidades
e non dubida en relacionalo en
repetidas ocasións cos "cenagal es de terror y sangre" e
mesmo con Hitler.

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------,
Manuel Rivas, Xavier Alcalá, Carlos Casares e X.M. Beiras opinan
sobre o neo-nacionalismo español

En Madrid
ainda non superaron a crise do 98
Ninguén nega o agramar dun fenómeno de neonacionalismo español, apoiado nos vellos tópicos
de sempre. Para Manuel Rivas trátase de
provincianismo decimonónico que se cura
viaxando; Carlos Casares entende que é un
"Danse circunstáncias novas,
que reavivan debates que estaban aletargados . O novo é o
pulo dos nacionalismos e mesmo a posibilidade, nova na história de España, de que participen na governabilidade do Estado. De aí surxen os espantallos. Esta reacción, que se dá
en xentes de distintas córes, é
que hai unha vertixe intelectual
a asumir a idea de que en España hai várias nacións, que hai
outras línguas e culturas que xa
non peden permiso para existir.
A novidade é que non só existen senón que poden reiventar
o conceito de poder que existe
hoxe en España, e iso fai reaccionar a esta xente ao igual que
reaccionou a lgrexa frente a Copérnico , dándolle as costas a
realidade", afirma o escritor e
xornalista Manuel Rivas
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Ao dia seguinte, o 31 de Outubro , a revista El Semanal que
se reparte xunto con máis dunha dúcia de diários de todo o
Estado publica un artigo do tamén escritor Lu is Antonio de
Villena titulado "Miedos nacionalistas". "Confeso que os principais nacionalismos en España (vascos , cataláns, galegas
menormente) danme moito medo. Tenden a intolerantes ou a
violentos ", sinala. Despois de
considerar ao nacionalismo
"culpabel do 80% das guerras",
afirma : "miro a lugoslávia e
sinto (ás veces, porque me digo a min mesmo que é imposibel) que algo moi semellante
poderia pasar aqui ". Luis Antonio de Villena non deixa de incluir un colofón ameazador :
"polo camiño que van os nasos
nacional ismos un dia poderia
haber tanques na rua para defender a Constitución".

'Confeso
que vascos,
cataláns e galegas
menormente,
danme moito
medo"
(Luís Antonio
de Villena)

O 1 de Novembro o xornalista
que encarna o máis alto grado
de disidéncia e progresismo
dentro da prensa de Madrid,
Eduardo Haro Tecglen, escrebe tamén a propósito do nacionalismo: "Despreciei toda a miña vida eses nacionalismos ,
fontes de longas guerras , de
especializacións no asesinato
baixo todas as suas formas e
disfraces . Detesto máis o nacionalismo canto máis pequeno
é e máis supón secesión, corte,
ruptura". Lonxe queda Haro, un
xornalista formado na escala
(Pasa á páxina seguinte)

Para Carlos Casares "hai un
sector da direita máis reaccionária que utiliza ese tema. Non
creo que sexa tanto unha ideoloxia como un instrumento. Ese
é un patriotismo de pacotilla
que invocan como tapadeira
para outras causas . Vexo, especialmente nalgunha prensa
de Madrid , unha belixeráncia
grande a respeito por exemplo
do catalán e vin tamén algunha
alusión ao galego , menos
agresiva quizais, pero que responde á mesma intención. Encadrarí ao máis como instru mento da dereita reaccionária".

1

Beiras analísao como un mo mento de depresión democrática e falla de entendimento "o
chauvin ismo español é próprio
dunha situación de deterioro do
rexime saido da transición e da
Constitución do 1978. O presidente andaluz Chaves chamaba
recentemente a estar armado
ideoloxicamente contra os nacionalismos , precisamente cando máis resurxen os sectores
máis fascistas e ultraistas que
se converten na ameaza máis
grave para o país. Isa parece
que non preocupa. O feíto de
que Sánchez Presedo felicitase
a Fraga a noite das eleicións e
até hoxe, nen cando coincidimos na Deputación Permanente, felicitase ao BNG, paréceme
extrano porque ao fin ao cabo
un tiña que supoñer que para
eles e para nós habia un inimigo
comun. Parece que Fraga é unha cuestión de xogos fiarais e
non se ten en conta que tipo de
personaxe política é".

Superar o 98
Non foi só a capa do ABC, os
comentários encendidos nas
emisoras de rádio ou El País
recolleron tamén a opinión de
sectores progresistas que retrotraían a sua opinión , segundo Manuel Rivas , a unha polé-

problema de ignoráncia; Xavier Alcalá cree que
se pode asumir unha idea pluricultural de España
senón se plantexa "en plan de Gran Sérbia" e
Xosé Manuel Beiras fala de "chauvinismo español
próprio da crise da Constitución do 1978".

Xavier Alcalá, Carlos Casares e Manuel Rivas

'Se nos propoñen
unha España
pluricultural vale,
pero se son catro
de Burgos en plan
sérbio, entón non
xogamos"
(Xavier Alcalá)

mica de fin de século.
"Na reflexión intelectual en Madrid hai un provincianismo dos
tempos da Restauración. Ainda
non solucionaron a crise do 98
e están facendo formulacións
de Ramiro de Maeztu. Son eles
os que teñen que ler máis e viaxar mellar. Sobre o que poda
pasar é bastante impredicíbel.
Vai ter que ver coa evolución
económica e que funcione o entendimento entre un españolismo razonábel , como o que pode
representar Felipe González, e
os nacionalismos. Se se acentua ese entendimento pode racionalizarse a causa. Pero estamos nunha situación de encru cillada na que pode funcionar a
l/ei do amor que dicia Maragall,
como pode acentuarse o autismo, a incomunicación".

pañol e non renúncio a esa condición. Como me dicia o embaixado r de Croácia en Bósnia,
España representa unha civilización , mentres lugoslávia non
chegou a iso. lso non quer dicer
que España, sendo unha civilización proxectada no mundo,
non sexa ,pluricultural e plurilingüística. E unha civilización formada por encontros internacionais e interculturais. Se aceitamos España nesa condición,
adiante España. Pero se os señores madriñelatas tan un planteamento de Gran Sérbia estamos noutras condicións e ternos que rearmamos. Se se
concibe España como unha entente de nacións, ou unha supernación, ou un ente civilizador
proxectado ao mundo, apúntame a España e coma min moita
xente , pero se nos veñen en
plan sérbio os señores de Burgos, que son catro monas, entón non xogamos. Ainda Galiza
na crise na que se encentra é
un país máis rico, definido e capaz de facer producir que os catre señores da meseta"

Opinión progre

O escritor Xavier Alcalá reclama
máis entendimento desde a
comprensión, "eu non lle nego a
ninguén por aí fóra que son es-

Carlos Casares tamén abonda
sobre a opinión progre que denigra o nacionalismo, "iso máis
ben é provocado por un escaso
coñecimento dos problemas. O
artigo de Muñoz Molina é un artigo frívolo , de alguén que non
reflexiona sobre os problemas
e queda coa tona de algo que
pode ter algunha acollida. Non
creo que sexa tanto unha explosión nacionalista española
como de falta de información
sobre esa problemática".

'Non creo
que haxa unha
explosión
nacionalista
española tanto
como falta de
información"
(Carlos Casares)

Casares cita unha experiéncia
recente, "nun encontro de escritores en Uvieu este era un
dos temas de discusión. Algunha xente, senda a maioria arxentinos, tiña posicións seme11 antes ás que vemos estes
dias nos xornais. No transcurso da conversa, cando lle das
información e reflexionan, non
teñen unha postura tan belixerante. A información da periféria na prensa de Madrid aparece sempre con caracteres de
escándalo ou de conflito. Se o
nacionalismo basca só é ETA,
o catalán os problemas do idio-

'A1guns refúxianse
na preguiza
intelectual e
prefiren seguir
co pensamento
de Maeztu.
O nacionalismo
español cúrase
viaxando"
(Manuel Rivas)

ma e no galega buscan tamén
algo polémico. .. as análises de
Madrid nútrense desas informacións. Supoño que neses
meios non hai unha desinformación premeditada, pero si
que se fai para que case coa
imaxe prévia que se ten de Galiza, Cataluña ou País Basca".
Manolo Rivas reclama reflexión ,
"en vez de practicar o entendimento en función da nova realidade, o que fan é refuxiarse no
simplismo orteguiano , na preguiza intelectual que leva ao medo
e a invocar a lugoslávia, cando
o que hai que facer, se tes o relóxio na hora, é invocará Confederación Helvética. O artigo de
Villena era incalificábel. Hoxe teñen os nervios máis templados ,
máis autocontrol e un meirande
senso da responsabilidade os
nacionalismos democráticos que
esta xente que parece que nen
sequer leu a própria Constitución. Cando se di que o nacionalismo se cura viaxando penso
que son eles quen teñen que
curar o seu nacioanlismo, que é
un nacionalismo español resabiado, e viaxar, a Cataluña, a
Galiza, e coñecer de verdade
esa realidade. O que sempre
me sorprendeu e me amosou
unha escasa intelixéncia, foi que
en troques de felicitarse do carácter democrático dominante
nos nacionalismos, sempre se
lle achacou a sua exclusión dos
asuntos do Estado, cando interveñen neles sempre os satanizan como chantaxistas" +
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(Ven da páxina anterior)

republicana e anarquista, da
máxima do libertário e príncipe
ruso Kropotkin: "son patriota
de todas as pátrias oprimidas".

O semanário catalán El Temps recolleu, en
Setembro pasado, as opinións de seis
intelectuais (Javier Sádaba, Salvador Cardus,
Manuel Vicent, Josep Vicent Marqués, Joan

O detonador
das eleicións galegas

"Os españois -continua o autor
de Luna de lobos- que detestan tanto aos nacionalistas bascas e cataláns son máis detestábeis por nacionalistas españois, pero tamén sucede o contrári o: non entendo porque é
máis respeitabel un nacionalista radical basca que un nacionalista radical español. Calquer
inflamación de espíritu, que é o
que produce reaccións de encaixon amento nunha idea ou
nun território, a min déixame
estupefacto".•

O nacionalismo
é calificado por
Muñoz Malina
como "idiotizador''
e non dubida en
relacionalo cos
"cenagales de
terror y sangre" e
mesmo con Hitler.

1
•

Os cataláns consid-é ranse
incomprendidos e vixiados
Javier Sádaba apontaba de
arri11cada que "tanto a direita
como a esquerda españolas
teñen unha obsesión polo arde , difícil de disimular, e por
isa non toleran nengunha caste
de diferéncia. Esquerda e direita, chamémoslle tradicionais,
son profundamente españolistas e únense cando han defender unhas eséncias que lles
son comuns".

"Síntome apátrida", sinala a A
Nasa Terra o escritor leonés
Júlio Llamazares. "Calquer tipo
de nacionalismo pordúceme rexeitamento. A calquer nacionalismo lle contesta outro nacionalismo".

I

Seis intelectuais opinan sobre as relacións Catalunya-Estado

O detonador da explosión
agresiva contra os nacionalismos periféricos da península
foi servido palas eleicións galegas, a xulgar polas datas de
publicación dos artigos, pero a
carga tora colocada polo pacto
de governo entre González, Ardanza e Pujol e polo debate

suscitado a partir da concesión
do 15% do IRPF ás comunidades autónomas. Asi o demostra o presidente extremeño, o
socialista Rodríguez lbarra,
quen manifesfa a sua alarma
en várias emisoras de rádio ao
coñecer o resultado do BNG
en Galiza, sinalando que o
"problema" parece extenderse
como unha mancha de aceite.
"A este paso -aponta lbarrahaberá dazasete presidentes e
ninguén que se preocupe polos
intereses xerais".

Francesc Mira e Vázquez Montalbán) sobre a
crecente vaga de opinións que levantaban a
bandeira do nacionalismo español, en pleno
debate sobre a cesión do 15% do IRPF.

E
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"Cando o estado se confunde
co nacionalismo español non se
comprende nada e todo remata
nun baile ridículo de patriota
vai, patriota ven. O problema
básico é que desde Madrid non
se comprende Cataluña. Todo
son tópicos, e informacións malintencionadas ou equivocadas.
O nacionalismo españolista precisa por veces unha confrontación para levantar o vó e daque1a prodúcese unha colisión",
opina Manuel Vicent.
1

Ao sociólogo Josep Vicent
Marqués, que se define como
"nacionalista, basicamente valenciano, para dicilo dalgun
xeito", sorpréndelle a crispación provocada "sorprendeume a viruléncia españolista
que surxiu na opinión pública.
A cuestión do IRPF semél lame, non xa unha demanda nacional ista ou rexionalista senón un xeito coerente de ir cara unha descentralización que
xa leva tempo estancada. Sorpréndenme sobretodo as críticas da esquerda españo l a
contra Pujol por este tema; é
normal que o critiquen como
político de direitas, ma1is non
por pedir o 15%. Isa demostra
os seus problemas de visión
centralista".
Joan Francesc Mira vai unha
miga máis alá, "o que pasa é
que a meirande parte da sociedade española simplesmente
nunca aceitou a idea dun estado plurinacional. Coido que en tanden mellar unha reivindicación máis contundente, como a
do nacionalismo basca máis
radical, que non a idea dunha
convivéncia entre iguais no
marc9 dun estado plurinacio nal. E superior ás suas forzas.
Viuse como, con calqueira pretexto, sexa económico ou lingüístico, evidénciase que só
poden entender o estado en
termos de supremacía própria.
E cando a ven ameazada, ou
sinxelamente créeno, reaccionan nerviosamente e por veces
furiosamente. De feíto, reaccionan como se fose eles os ameazados, cando en realidade o
que está ameazada é a sua
supremacía intrínseca".

Saltarnos enrriba
Salvador Cardus considera
que hai unha espcial intención
en toda esta polémica, "o nacionalismo catalán está vixia-

do. Estamos continuamente
baixo sospeita de todo tipo: se
nunha vila catalana hai un
conflito cunha família cigana,
os meios de comunicación de
fóra de Cataluña deixan entender que os cataláns son
máis racistas ca ninguén. Ternos que estar demostrando
continuamente que non somos
xenófobos, nen intolerantes,
nen fascistas, porque nos mi-

ran con lupa, dispostos a saltarnos enrriba".

"É un problema histórico, basicamente de incomprensión abonda Manuel Vicent-. Desde
un nacionalismo non se entende o outro, pero insisto que o
fundamental é que o estado
non cumpre as suas funcións,
limítase a facer nacionalismo
español e non comprende que

'Os españois
decátanse con
dificuldade de que
para vivir en
Catalunya hai que
aprender catalán e
isa incomódaos"
(Javier Sádaba)

Sádaba coida que hai moito de
polémica inducida , "tanto no
asunto da corresponsabilidade
fiscal como niso do perigo para
o castellano en Cataluña. Hai
unha boa parte de oportunismo
español pero tamén de realidade porque os españois decátanse devagariño que para vivir
en Cataluña, por exemplo, hai
que saber catalán e iso incomódaos".

e

Pala sua banda Vázquez Montalbán reparte responsabilidades: "Non son pantasmas, son
tópicos que responden a certos
níveis de verdade emitidos e
interrelacionados polo catalanismo reaccionário e pala vontade de esaxerar o perigo catalán do españolismo estatalista.
Porén en Cataluña hai que facer o exercíc io cognoscitivo
prévio de asum ir que hai un
catalanismo chulo , perdoavidas , insolidário, racista e excluinte , do mesmo xeito que
houbo e hai cataláns fascistas .
Son verdades obxectivas".

_,

'E mellar dicer

s
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En Madrid
non entanden

que é unha nación
que talar de feíto
diferencial. Un ha
política clara
enténdese mellar"
(Salvador Cardús)

A perguntas da revista sobre
se un sector progresista español entende as inquietudes do
nacionalismo catalán resposta
Manuel Vicent "sexan progres
ou non , a xente que en Madrid
entende o problema catalán ,
por asi dicilo, é mínima. O contacto entre as duas identidades
non se plantexa nos termos
que debera; hai un telón cultural que semella infranqueábel.
Neste tema o meu pesimismo
é total. Alguns intelectuais e
políticos dunha certa envergadura si entenden o que significa a preséncia do nacionalismo catalán pero son minoria e,
doutra banda, os meios de comunicación con máis difusión
non o entenden en absoluto."

'A meirande parte
da sociedade
española non se
decatou de que
vive nun estado
plurinacional"
(J. Francesc Mira)

'O nacionalismo
españolista
precisa a
confrontación para
levantar vó e
entón prodúcese a
colisión"
(Manuel Vicent)

alberga outras identidades".

De arriba abaixo: Javier Sádaba, Josep Vicent Marqués, Manuel Vicent e
Manuel Vázquez Montalbán.

Salvador Cardús non lle ve
senso a unha política pedagóxica confusa "hai unha frase de
Josep Pallach: a política é pedagoxia. E non hai mellar pedagoxia que unha política clara.
Cando o governo catalán fai
pedagoxia en Madrid, fíxoo moi
suavemente e, máis que aclarar as causas, confundiunas.
Coido que a vontade de facer
un discurso asumíbel polos españois confunde o obxectivo da
pedagoxia. Se para referírmonos a Cataluña decimos feito
diferencial para tacemos entender mellar, críase confusión semántica, porque o interlocutor
non entenden o que queres dicer en realidade. Seria máis útil
facer unha política máis dura,
que faga máis explícita e transparente cal é o obxectivo do
nacionalismo catalán . Unha
ación coerente enténdese sen
necesidade de ser explicada".+
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EMPREGO ECRISE

Consideran que hai máis motivos que nunca para unha folga xeral estatal

Máis de 2.000 delegados da CIG maniféstanse
na Coruña contra o desmantelamento produtivo
•MERCEDES VÁZQUEZ/A CORUÑA

Na mañá do 10 de
Novembro manifestáronse
en A Coruña máis de
2.000 delegados sindicais
da CIG para denunciar o
desmantelamento dos
sectores productivos
galegas, nomeadamente o
industrial e das limitacións
impostas pola CEE en
matéria gandeira e
pesqueira. Para o próximo
25 convocan unha
manifestación de carácter
nacional.
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Os delegados da CIG denunciaron diante da Delegación do
Governo de A Coruña as medídas precarizadoras de emprego , que teñen como resultado
imediato o aumento de gañáncías da banca, a bolsa e a rendabilidade das grandes empresas , na vez de garantir máis
postas de traballo.
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Nun comunicado a CIG fixo
mención especial da conxelación
salarial no sector público e a
constante privatización dos servícios básicos que, segundo o sindicato, están a preparar o camiño para que rematen sendo previléxio de ricos. INTG e CXTG

afirman que '1ronte a esta ofensiva patronal, que pode significar a
perda de poder adquisitivo e dereitos laborais conqueridos durante moitos anos de loita e non
queda outra medida que unha
folga xeral de carácter estatal".
A CIG fixo un chamamento a
CCOO e UGT para realizar un
cúmio sindical antes de que se
aproben os presupostos do Estado, convocando unha manítestación para o vindeiro 25 de
Novembro.
Segundo afirmou o secretário
xeral da INTG-CIG, Manuel Mera, "existen agora máis motivos
que antes para facer unha folga
xeral, pois as medidas a que
nos enfrentamos son máis fortes que as do 14-D e, polo tanto, a resposta tamén debía ser
máis contundente".

Comunicado ao
Delegado do Governo
Ao remate da manifestación os
representantes sindicais fixéronlle entrega ao Delegado do Governo, García Sabell, dun comunicado no que condensaban a
opinión do sindicalismo nacionalista sobre as medidas que propón o Governo central. Medidas
que aparecen reflexadas nidiamente, segundo a CIG, nos presupostos elaborados para 1994.

Estes orzamentos, segundo a
CIG, parten do cuestionamento
do Plano de Converxéncia como
requisito inprescindíbel para
abordar unha política económica expansiva, e ten como denominador comun a prioridade da
criación de emprego. No documento entregado a García Sabell os sindicatos demandan a
redución dos tipos de interese,
investimento público non inferior
ao 5% do PIB, Plano de Vivendas Sociais de Proteción Oficial
e persecución do fraude no ámbito económico e fiscal.
No eido laboral e industrial posiciónanse por reforzar o sector
industrial público e por abortar
as privatizacións deste sector.
No social, peden que se garanticen legalmente as pensións e o
incremento da cobertura de desemprego , entre as medidas
máis importantes conducentes a
que non se rebaixe o poder adquisitivo. Tamén, no que atinxe
á política autonómica, demandan o traspaso de competéncias
laborais.
A CIG considera que se fai necesário un novo modelo de Estado, reconciliado coa realidade
social , para propiciar o clima
que anime ao desenvolvimento
económico aos ritmos que os
tempos e as necesidades da povoación demandan. •

ANXO IGLESIAS

Os sindicatos peden que a Xunta interveña directamente
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Charpo desafia a xustiza
•X. CASTRO RATÓN/ VILAGARCIA

Unha senténcia do
Xulgado do Social de
Pontevedra ordenou a
readmisión de 58
traballadoras da
conserveira Charpa de
Vi lanova de Aro usa ao
declarar improcedente o
despedimento das
mesmas, unha decisión
xudicial que esta
empresa, vencellada ao
Clan dos Charlins non ten
acatado, negándose a
cumprir o acordo xudicial.
Á vista dos acontecimentos,
que forman parte dunha espiral nas relac1óns laborais dentro desta empresa, caracterizados pola violéncia e permanente agresións dos patróns
contra as traballadoras que
manteñen unha oposición de
firmeza a prolo dos seus direitos laborais, as centrais CIG e

CCOO, teñen fundadas dúbidas de que haxa algunha institución capaz de impor á conserveira arousá o cumprimento efectivo da senténcia que
"abriga a readmitir ás despedidas " . Nesta dirección van
algunha das iniciativas que
pretenden a intervención directa da Xunta, através da
Consellaria de Traballo para
que esta presione á xeréncia
de Charpa. Nunha comunicación enviada polos sindicatos
ao Conselleiro, Gil Sotres,
tras informalo da situación actual que supón o incumprimento da senténcia xudicial,
peden a actuación contundente dos responsábeis desta
Consellaria e pergúntanse
"que medidas vai tomar a
Consellaria de Traballo en caso de negarse a empresa a
cumprir a senténcia".

Charpo á marxe da lei
A empresa Charpa pretende,
por unha parte, levar acabo
unha regulación de emprego

e, por outra, paralisar a execu ció n da senténcia, coa
apresentación dun recurso de
súplica contra a mesma. A
conserveira ven de apresentar
ademais suspensión de pagamentos. Os sindicatos consideran, sen embargo, que a
apresentación dun expediente
de regulación de emprego,
non ten por que incidir na execución da senténcia. Por outra
parte, nun auto dictado o dia
22 de Outubro, o Xulgado do
Social número 3 de Ponteved ra, resolveu ter por non
anunciado o recurso de súplica interposto por Charpo contra a senténcia de readmisión.
Oeste xeito, péchase a via legal nos planos de redución
drástica do plantel da empresa da família Charlin-Pomares, no intre no que o patriarca do clan, Manolo Charlin,
vai ser protagonista notório do
maxi-proceso que se segue
en Madrid, contra os narcotraficantes arousáns, centrado
especialmene sobre o seu
grupo operativo.

Os sindicatos peden a
execución da senténcia
Os sindicatos, CIG e CCOO,
solicitaron no xulgado a execución da senténcia, incumprida por Charpa. O pedimento,
a critério destas organizacións, "debe ser resalto con
prontitude, quizá nesta semana". Se esta empresa mantivese a atitude intransixente da
que ven facendo alarde "a xuíza debería imporlle unha sanción economica que iría medrando en función do tempo
que demorase e de imcumprimentos sucesivos". Outra posibilidade contemplada palas
organizacións sindicais consiste en que a xuiza acorde dar
por concluída a relación laboral das 58 traballadoras afectadas polo fallo que ordenaba
a sua readmisión. Neste caso
a conserveira Charpa deberia
pagarlle os salários de tramitación pendentes desde o 4 de
Xullo máis as indenizacións legais pertinentes. Caso de non
facerse, as traballadoras pro-

curarían o embargo de bens
da empresa. Dado que Charpa apresentou suspensión de
pagamentos, e no suposto de
que optase polo peche, as débedas salaríais terian preferéncia sobre outras que pudese haber.

Un camiño sen saída
A asesoría legal da CIG sostén
que "a empresa ten unha difícil
saída, xa que se forza a ·Situación maís, vai provocar o peche da conserveira, logrando
que as 58 compañeiras despedidas e non readmitidas queden sen emprego, pero tamén
o resto das traballadoras".
Segundo cálculos sindicais, a
débeda acumulada por Charpa, coas suas traballadoras é
de 24,8 millóns, perta das
500.000 pesetas a cada unha.
Cada semana medra en un
millón e médio máis, unha
cantidade que "é irrenuciábel e
non negociábel, dado que a
senténcia é firme".+
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Está en todas as partes, destaca pota sua calidade e sobretodo vese.
Como os nasos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas.
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• leltsin,
presidencialista e
liberal

QNDEPENDENCi

O presidente de Rúsia,
Boris leltsin, ten ultimado un
proxecto de constitución
para o país que modifica
severamente as leis que
rexen a república. leltsin
pretende converter a Rúsia
nun país de economia
totalmente liberal con
república presidencialista.
Recentemente ven de
demorar as eleicións
presidenciais , prolongando
a conservación da xefatura
do Estado e anunciando que
Rúsia poderia utilizar o
potencial nuclear tanto nun
ataque convencional
exterior como contra os
inimigos internos, cando na
URSS só se previa a forza
atómica para respostar a
unha agresión de idéntica
naturaleza.•

\\

•EEUU quer
vinganza frente
á Corea do Norte
Os Estados Unidos non deu por
rematada a guerra de Corea
(1951-53) e está a preparar un
plano para iniciar un ataque
con míseis cruceiro contra
Corea do Norte. A
administración Clinton buscou
unha escusa diante da
comunidade internacional e
asegura que Corea do Norte
dispón de instalacións que son
quen de "albergar a tecnoloxia
precisa para fabricar bombas
nucleares". A denúncia
serviulle para exixir ao país do
Suleste asiático a abrir as suas
instalacións a inspectores da
ONU, sen que haxa acordo
nengun para que se produza
esta inspección.
As intencións norte-americanas
fan temer. a Corea do Norte que
se produza unha invasión.
Precisamente as precaucións
frente a unha posíbel acción
hostil serven aos EEUU para
preparar un ataque nuclear.
Ultimamente houbo unhas
manobras na fronteira nas que
os iánquis preparaban a
invasión.+

•O Estado
español viola o
direito á
liberdade
, de
expres1on

.

O Tribuna'! de Direitos Humanos
de Estrasburgio obrig'ou ao
Estado español a reducir o
número de senténcias contra
depu1ados que estaban
acusados de apoloxia do
terrorism o. A razón é que eses
fal los violan o a ·go 1O do
Convé io Eumpeu de Direitos
Humanos. "'Os lílmi·tes ao
exercícío da cirfüca deben ser
menores caridoi ,esta se dirixe
contra o ¡poder executivo, e a
liberdade de expresión debe ser
espeoialmente protexida cando
acceden ao cargo de
parlamentários, porque

• Manifestación dos
traballadores de
Asta no

representan aos seus eleitores",
asegura o tribunal.+

denunciaron diante da Xunta un
suposto plano de redución de
plantel da empresa. A denúncia
asegura que a dirección está a
agachar pasivos financeiros
para simular unha situación de
crise que xustifique a medida.
Os sindicatos formularon estas
acusacións sinalando ao
Director, Juan Miguel Villar Mir,
como responsábel e recordaron
que a empresa "xera grandes
beneficios, anúncia reducións
de _plantel e paga impostas en
Madrid". Estas empresas foron
vendidas co beneprácito da
Xunta polos seus próprietários ,
o Central-Banesto. Daquelas os
traballadores xa denunciaron
que todo era unha operación
especulativa.+

•Portugal terá
que abrirlle as
fronteiras aos
porcos galegos
Un foco de peste porcina,
localizado en Portugal,
provocou o peche das fronteiras
deste país á exportación deste
gado. A resposta imediata foi
que o governo portugués tomou
a mesma medida a respeito das
importacións. Oeste xeito os
gadeiros galegas exportadores
de porco, uns 2.000, quedaron
sen un mercado que estaba en
crecimento e víronse asfixiados
por uns excedentes que agora
non teñen saída. A CEE deulle
un prazo de unha semana para
que o país viciño abrise as
fronteras de novo as
importacións. +

Médio milleiro de
traballadores de Astano que
están en situación de
regulación de emprego
protagonizaron o Martes
nove unha manifestación en
Ares e Mugardos en
demanda de aumento da
carga de traballo para o
estaleiro. Os alcaldes de
ambas localidades
manifestaron o apoio ás
reivindicacións dos
traballadores . •

• Denúncian que

Ferroatlántica
quer reducir
plantel mália ser
moi rendábel
Os comités de empresa das
factorías de Ferroatlántica en
Cee, Sabón e Dumbria
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Unha senténcia da Audiéncia Nacional
exculpa a tres cataláns que estaban
acusados da participación na marte do
industrial Josep Maria Bultó , acorrida
en 1977. Os absoltos , dous deles condenados a 36 anos de prisión e outro a
seis e que solicitarán danos e prexuízos diante do Estado , manifestaron que
é "unha vitória do independentismo catalán frente ao Estado español". A senténcia revísase a instáncias do Tribunal
Europeu de Direitos Humanos, que
considera que nun xuízo celebrado
contra os tres procesados vulnerárase
o direito á defensa.+
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Oous dos
encausados
que foron
absoltos
despois da
revisión do
caso polo
Tribunal
Europeu de
Oireitos
Humanos.

• Multitudinária
manifestación en
defensa da Seat
Unhas 30.000 persoas
manifestáronse o Martes dia
9 polas ruas de Barcelona
en defensa dos postas de
traballo na Seat e a
continuidade da planta da
Zona Franca de Barcelona.
A manifestación coincidiu
coa xornada de folga nas
catro factorias da empresa.•

Un mariñeiro do pesqueiro "Hermanos
Gandón", con base en Marin, resultou
desaparecido tras da abordaxe do pesqueiro
galega por parte dun cargueiro liberiano, o
"Nina", durante unha manobra de
adiantamento do primeiro por parte do
segundo. O incidente produciuse dentro da
zona de exclusión á navegación mercante, un
lugar protexido para facilitar os labores de
pesca. Esta non é a primeira vez que un
mercante aborda a un pesqueiro tras violar a
exclusión da navigación. O "Hermanos
Gandón", co resto da tripulación a salvo, pudo
chegar a Marin e o barco liberiano foi
(/)
escortado deica a Ria de Ares , onde
<t
ü5
. w permanece ancorado. As autoridades
' Q marítimas responsabilizaron ao cargueiro do
oX accidente, mais non puderon atopar ao
~----'~--'--"-"''"-'-'-'=--'...._,.-'--"--~~~' ~ mariñeiro desaparecido.+
~

• Recoñecen erro
xudicial no caso
Bultó e exculpan a
tres cataláns
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•Un cargueiro liberiano
aborda a un pesqueiro
na zona de exclusión
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O vindeiro 28 de Novembro será submetida a votación comunal e cantonal
en Xenevra unha iniciativa para poderen votar os imigrantes residentes no
país despois de dez anos. A reciprocidade de direitos é un argumento substancial. Sindicatos, organizacións ecoloxistas e de esquerda e asociacións
de imigrantes, entre as que está Ga/icia
Hoxe, solicitan o voto a favor do si na
consulta.+
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• Xuízo contra
17 penenes
O Xoves 11 serán xulgados en
Compostela 17 PNNs
(profesores non numerários)
acusados de ter ocupado, o
pasado seis de Maio, a sede
do PP na capital do país "ante
as reiteradas negativas das
autoridades académicas a
atender as suas reivindicacións
derivadas do conflito dos
profesores sen prazas".
Representantes sindicais
solicitaron ao colectivo en
conxunto que acuda ao
xuízo .+

•Un cantón suizo
estuda o direito ao
voto dos
estranxeiros
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•Visita do Rei de
España a Israel
A visita que o 9 de Novembro comezou
a Israel o Reí de España, Juan Carlos
1, está a ser unha das de máis notoriedade das que realiza a monarquia española. Israel xa habia tempo que viña
demandando a visita do Xefe de Estado español, despois de que ambos pai ses decidiran entablar relacións diplomáticas . O estado xudio tenta lexitimarse como tal ante a comunidade mundial pois, ademáis dos estados árabes
non é aceitado ainda por outros moitos
países . O Estado sempre tivo unha diplomácia que basculou cara os paises
árabes, sobretodo por non enemistarse
cos ses viciños.
Pola sua banda, desde a ortodóxia española víñase arelando un encontro
cos xudeus, expulsos da península hai
cincocentos anos. Este teria que terse
producido o ano pasado pero a lntifada
e as mortes de raparigos palestinos
truncaron a viaxe. Agora, o Rei español
pediu que se lle recoñeza o direito de
autodeterminación ao povo palestino.
Diversos grupos das nacións sen estado da península lamentaron que non
demostre a mesma sensibilidade no
caso do Estado español.•
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NACIONALIDADES NO PARLAMENTO EUROPEU
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O euro-deputado José Posada
representará as propostas,. do BNG no Parlamento de Estrasburgo

O grupo Arco Iris denúncia na Toxa

o paro e as desigualdades dentro da CE
•G.L.T.
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O flamenco Jaak
Vandemeu lebroucke,
presidente do grupo Arco
Íris do Parlamento
europeu, reclamou unha
política de solirlariedade
capaz de saldar as
diferéncias sociais da CE
e de dar emprego aos
máis de seis millóns de
parados da Europa dos
12. Vandemeulebroucke
fixo esta manifestación e
denunciou o fracaso do
monetarismo durante
nunha reunión do seu
grupo parlamentar con
deputados do BNG e
outros representantes
nacionalistas na illa da
Toxa.
Xosé Manuel Beiras identificou
na agrupación Arco Íris o segmento do Parlamento europeu
no que mellar poderia Galiza encadrar a sua voz, xa que representa unha Europa capaz de se
expresar en democrácia aberta
e de base popular. Beiras dixo
ante á representación parlamentar de doce nacionalidades de
Europa, subsumidas nos Estados asinantes de Maastricht,
que o BNG é a forza con capacidade para liderar o proceso de
liberación do povo galega que
ten de ser levado adiante nunha
alianza que teña por eixo a autodeterminación, o anti-imperialismo e a pluralidade ideolóxica. O
portavoz parlamentário do BNG
dixo que as primeiras conversas
con José Posada para establecer esta colaboración tiveran lugar na véspera das eleicións.
Vandemeulebroucke presentou
a Arco Íris coma grupo que se
expresa en oito línguas, defende
un desenvolvemento integral e
as formas de governo local, unha Europa con autonomia rexional e nacional e a democrácia
aberta. O deputado de Flandes

defendeu o diálogo directo de
cada rexión económica para negociar os fundos de compensación e dixo que a unión monetária non seria realidade no fin de
século se continuaban as diferéncias entre os máis desenvolvidos e Irlanda, Portugal, España e Grécia. O eurodeputado
andaluz Diego de los Santos criticou as partidas de axuda que
non solucionan a necesária criación de emprego nas rexións periféricas , a cada máis distantes
en termos económicos das de
cabeza. José Posada dixo que
habia que superar o conceito de
axuda estricta e defender como
fórmula superadora a modificación das regras de xogo para
que os países de cola podan
participar tamén na produción .
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Competéncia
en madeira e pesca
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Os parlamentários do Arco Íris
coñeceron durante a sua visita
as opinións do director xeral de
Relacións coa CE, Xoán Rodríguez-Yuste e de Xosé Manuel
López-Valcárcel , director do Instituto Galega de Promoción Económica (lgape) sobre a situación do país. Rodríguez-Yuste
.centrou a sua preocupación no
reparto dos fondos estructurais
e de coesión que se dan resolto
a traveso de "procesos lentos,
burocráticos e visguentos".
A xuízo de Heribert Barrera os
sectores forestal e da pesca,
centrais na economía galega,
entrarán en contradicción cos
aspirantes escandinavos á CE

z
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De esquerda á direita: Emilio López Pérez, Alberte Xullo Rodríguez Feixóo, Guillerme Vázquez, deputados do BNG; José Posada euro-depLJ!ado pola CNG, Xosé Manuel Beiras, portavoz do BNG no Parlamento e Jaak Vandemeulebroucke, presidente
do grupo Arco-Iris

e cos países do Leste que comezan a vender a prezos de
saldo as suas pescas e bosques para paliaren a profunda
crise da transición da economia
planificada. Barrera advertiu sobre a temporalidade das axudas
comunitárias á agricultura "que
resolven o problema hoxe, no
momento, pero non amañan o
problema dos sucesores dos labregos de hoxe. A perguntas
dos xornalistas sobre o apoio
do xefe do Estado español á
autodeterminación de Palestina,
o euro-deputado catalán sinalou

que este direito aplícase aos
povos coloniais e xa foi acordado polo governo de Franco á
Guiné "pero non aos bascas,
éataláns e galegos. O Rei ve a
palla no ollo alleo pero non albisca a trabe no próprio".
Xavier Vence Deza, profesor de
Economia Aplicada na universidade de Compostela, explicou
aos parlamentários a perda continuad a de emprego do país
desde o 76 até hoxe, con caida
da ocupación en todos os seitores, incluso os servicios, no pe-

riodo 76-81. "Nos tres últimos
anos, Galiza tivo por primeira
vez en moito anos, menos dun
millón de empregados. A indústria e os servícios ten un comportamento negativo que non da
criado emprego sustitutório para
a evicción do sistema agrário
que perdeu nos últimos quince
anos a metade dos seus pastos
de traballo. O discurso de reducir emprego agraário conduce
ao despovoamento e xera problemas de tipo social e ecolóxico
a causa da destrucción de factores coidadores da natureza". +

P.OLíTICA INSTITUCIONAL

O Tribunal Constitucional admite o recurso apresentado polo BNG

Vitorino Núñez baixo sospeita
O Tribunal Constitucional admitiu
a trámite o recurso apresentado
por Xosé Manuel Beiras contra a
suspensión por un mes dos seus
dereitos de deputado. A resolución fai que Vitorino Núñez caía
baixo sospeita de prevaricación e
ten especial releváncia política
por canto o deputado eleito do
PP opta á reeleición no cargo,
como candidato do seu partido.

ada
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Un fallo do Tribunal Constitucional favorábel ao deputado do
BNG levaria consigo, probabelmente, non só a inabilitación de
Vitorino Núñez, senón tamén a
anulación de todas as actuacións
parlamentárias nas que Beiras
deberia de ter participado. Entre
os trámites parlamentarios que
quedarian sen efeito, estaría a
Lei de Reforma do Parlamento.

O Bloque Nacionalista Galego,
ademáis de considerar "politicamente significativo que o
candidato do PP esteña nunha
situación de condición de suspensión resolutiva", afirma que
as declaracións de Fraga lribarne despois de coñecer a resolución, teñen unha especial importáncia, mostrando "o talante
e o desprécio que Fraga ten

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

das institucións". Califican de
inadmisíbel que afirme que non
ten releváncia o auto dictado
polo Tribunal Constitucional,
que confunda Governo con
Parlamento ao referirse a que
xa hai un novo Governo e que
esqueza que "non hai novo Governo mentres o Presidente
non sexa investido polo parlamento".+
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DETERIORO DO SECTOR PÚBLICO
Un conflito administrativo
pola concesión de
licéncia de obras na
térmica das Pontes ven
de paralisar os traballos
de modificación
tecnolóxica da central
para adap,tala ás
directivas comunitárias
que abrigan a reformala
para queimar nela
carbón con menos xofre,
que procederá doutras
latitudes. Un plano
director da mina desbota
a sua explotación
despois do ano 2007.
RAMÓN LOUREIRO

Négase a solicitar licéncia de obras e despide a 205 traballadores

Enc:lesa pretende culpar
ao concello das Pontes do

paulatino peche da central
•H. VIXANDE

independente Aquilino Meizoso.

O enfrentamento dase entre o
Concello e a direción da central.
O primeiro esixiu á empresa a
solicitude de licéncia para unhas
obras cuxo custo é de 33.000 millóns de pesetas. O segundo interpuxo, diante do Tribunal Superior de Xustiza, un contencioso
administrativo que non deixou
máis alternativas ao concello que
paralisar as obras. O alcalde recorreu a un decreto para ordear
que non continuen os traballos
de modificación. A arde da alcaldía das Pontes só pode ser anulada por outro decreto ou por un
tribunal, deste xeito hai unha situación de compás de espera.

A atitude da empresa moi logo
foi calificada de prepotente pala
alcaldía e os grupos políticos.
Diante desta situación, a direción decidiu modificar a sua estratéxia e desviar o debate cara
a conservación dos pastos de
traballo: a empresa decretou a
rescisrón temporal do contrato
de 205 traballadores e acusou á
alcaldía de provocar esta situación de crise na térmica.

Despedimentos
para presionar
A direción da central asegura
que considera que non ten porque solicitar a licéncia de obras,
mais en nengun momento explicou o por que. A decisión da
empresa de comezar as obras
sen negociar foi, unha vez que
desde o concello comunicouse a
necesidade de contar con autorización, recorrer ao contencioso
administrativo para prolongar
prazos e acometer as obras sen
licéncia. Endesa deixou sen outra alternativa distinta á arde de
paralisación ao alcalde da vila, o

Pero os argumentos de Endesa
chocan cunha profunda contradición que demostra que á empresa os despedimentos son o
que menos lle preocupa: os traballos de adaptación da térmica
están incluidos nun plano de variación tecnolóxica que leva
consigo a destrución de 1.040
postas de traballo, toda vez que
implica a redución nun 50% na
estración de lignito, para substituilo por mineral foráneo. Un
cálculo da direción estimou que
deixará de ser preciso o 40% do
persoal que agora opera na
mina, xa que o volume de estración será menor.

Endesa buscaba
o enfrentamento
Un aspecto importante é o método de explotación da mina e o

futuro da explotación. Co novo
plano director e coa modificación da orixe do mineral renúnciase á extración de gran parte
do lignito que hai no subsolo
das Pontes. Unicamente vaise
acceder ás vetas de obtención
máis doada. Asia vida da mina
móvese no umral do ano 2007 e
o que pasará despois non foi
aclarado pala compañia.
Os benefícios que reporta Endesa-As Pontes ás arcas do Estado non foron tidos en canta. Endesa actuou desde o princípio
como unha empresa que non
precisaba someterse ao control
das autoridades locais. Unha
monstra é que a obras de adaptación do primero dos catro grupos de 350 megavátios están a
piques de ser concluidas. O proceso comezara en Agosto pasado. Endesa mantivera conflitos
semellantes co concello e sabia
que se ia reproducir novamente,
o contencioso ven case do 74,
ano no que foi construida a central. Por outra banda, o concello
das Pontes non manifestou ánimo recaudatório. O alcalde aclarou que todas as obras que se
realicen no concello deben contar coa autorización municipal e,
cando menos, parte das que
está a acometer Endesa son
manifestamente obra civil, non
traballos de acondicionamento.+
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Endesa impedira a leitura da sua tese en Compostela ·

Ra111ón Varela denúncia a presión de
certas empresas sobre a universidade
A aprobación "cum laude" na
Universidade Autónoma de
Madrid da tese de doutoramento de Ramón Varela, despois de que a Universidade de
Compostela eludira a sua leitura, pon en evidéncia a esta última. "O que está en cuestión é
a liberdade de investigación e
a credibilidade da investigación
na Universidade", denunciaba
o membro da CIG Xosé Manuel Iglesias.
O Tribunal da Faculdade de
Bioloxia de Compostela impedira a leitura da tese de doutoramento de ramón Varela. Con
isto coincide o feíto de que vá-

ríos membros do tribunal realizan traballos gracias ás subvencións de Endesa.
"Na Universidade non hai diñeiro para financiar a investigación
explica o próprio Ramón Varela-, daquela acude á empresa
privada en busca de cartas.
Esta non só fináncia unícamente determinadas liñas de investigación, tamén impide, através
dos investigadores que subvenciona, que saian adiante
traballos de investigación que
podan prexudicala. Isa supón
que moitos estudos de grande
interese social queden tora da
institución universítária. Non hai

que esquecer que alguns investigadores da universidade
dobran o soldo grácias ás empresas privadas. Para evitar
todo isto cómpre revisar o financiamento universitário".
Hai unha absoluta falta de sintonía entre a sociedade e a
universidade: "A sociedade vai
por diante -indica Varela-, cando a xente escoita que a miña
tese unicamente demostra a
existéncia de choiva aceda en
determinados pontos do rural
galega di «pero se isa xa se
sabia», sen embargo había un
interese en que non tora debatida na Galii:a"'.

+
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A débeda dos

Concellos
MANuELCAo

Na reunión da Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) celebrada o 5 e 6 de Novembro na Coruña, o principal
tema tratado foi o enomerme déficit acumulado polos Concellos.
Cifrado en 2' 4 billóns de pesestas distribúese de xeito desigual
por todo o território estatal. Así , frente a Concellos á beira da
creba como Málaga ou Granada outros teñen unha importante
débeda cuantitativa pero sostíbel a méio prazo. Tamén hai outros que non teñen problemas financeiros froito máis da inacción
ca dunha boa xestión . En 1981 e 1983 as cantas municipais taran colocadas a cero encarregándose o Estado de salda todas
as débedas.
A razón da situación económica municipal ven senda a mesma
que das outras a~ministracións: des~~ago, soldes f~stuos?s (notícias recentes smalan a contratac1on dun guemsta ca1do en
desgrácia polo concello da Coruña, en calidade de asesor, por
400.000 pesetas ao mes), obras faraónicas con presupostos inflados , operacións d~maxe política do cacique de turno, ~n fin ,
a declaración de festa rachada. Marxinalmente, tamén f1xeron
obras e prestaron servizQS út_eis pe~o non está aí a or_ixe do défi cit. Hai outras causas, p<i} la v1a dos ingresos, como a irresponsabilidade fiscal dos Concellos resultado da negativa a incrementar os impostas aos próprios cidadáns. A impopularidade destas
medidas manifestada ena conatos de rebelión fiscal alentou aos
alcaldes a "rebelarse" á sua vez contra o Estado pedindo a con doación ou o refinanciamento da débeda en condicións vantasoxas. Maos tempos para debruzarse sobre un Estado exausto e
sen recursos para atender
os buracos do INEM , do IN _ _ _ _ _ _ SALUD, das contrutoras ,
.das CCAA, da RENFE, etc .

'E impresentábel

Non é doado atopar unha
saída a semellante embrollo. A idea de quedarse co
5% do IRPF local poderia
ser válida para certos Concellos importantes como os
das grandes cidades españolas pero non resolvería o
problema das demais. Restaría recursos do total do
Estado e, no límite, poderia
levar a un sistema de insoliedariedade xeralizada no
que a caza do contribuinte
seria un deporte con moitos
praticantes e poderia achegarse a negar a prestación
de servizos a contribuintes
doutros Concellos . A solu ción idónea pasaría, a curto
prazo, polo refinanciamento
da débeda aparellado á asunción de responsabilidades polos alcaldes máis pródigos. é conveniente que os que incorreron na
débeda beneficiándose dela paguen, laica ou relixiosamente,
pero que pagaguen. Non podemos carregar sobre as costas dos
demais as responsabilidades que tñen noma e apelidos concretos. Ademais, hai qu retornará disciplina no gasto que non é só,
en moitos casos, conxelación salarial, senón diminución importante, pois é impresentábel que alcaldes, concelleiros , asesores,
etc., teñen uns saldos que para si quererian altos xestores da
produción e vendas de empresas líderes no mercado mundial
en emprego e tecnoloxia. Polo demais, a pretensión de utilizar á
FEMP como arma política frente ás CCAA é comprensibel, dado
o perfil predemocrático de certos dirixentes locais, pero está absolutamente condenada ao fracaso. En troques, algunhas institucións da FEMP deberían desaparecer canto antes.+

que alcaldes,
concelleiros,
asesores, etc. ,
teñan uns soldas
que para si
quererian altos
xestores de
empresas líderes
no mercado
mundial'.

Francisco Vázquez: defensor da autonomía, municipal, frente ás comunidades autónomas.
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QS CONCELLOS SEN CADELA
Os compromisos das vésperas de
eleicións aumentaron a débeda dos
oito principais concellos galegas até
42.000 millóns de pesetas e levaron a
moitos até o límite da bancarrota. A

resaca eleitoral pon de relevo a falta
de planificación e seguimento do
gasto, a auséncia de coordenación
entre as diversas administracións
públicas, unha morosidade crónica

que incrementa os gastos e a
extensión das normas arbitrárias de
contratación. A débeda total dos 313
concellos é de 104.385 millóns,
38.000 pesetas por habitante.

A auséncia de planificación e seguimento de gastos favorecen o endebedamento
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Os compromisos eleitorais forzaron
moitas arcas municipais até a bancarrota
De certo, os pasivos financeiros
de moitos concellos galegos medraron excepcionalmente en
1990 e 1991 e deixaron outravolta en descoberto os síntomas do
chamado ciclo eleitoral, con máximos absolutos de necesidades
de finanzamento na véspera das
municipais de 1990. No ano
1991 , os pas ivos financeiros a
curto prazo, derivados das dificuldades de tesoureiria do derroche de campaña, alteran os índices de endebedamento do ciclo,
co aumentos do cen por cen a
respeito do ano anterior.
Ao coincidir coa recesión económica, o aumento cíclico da débeda descobre problemas básicos de xestión e planeamento.
Para Eduardo Ramonde, secretário da Federación de Concellos, a situación "é preocupante
pero tanto ou máis problemático
ca débeda é o dilema das competéncias". No plano dos concellos do Estado, os galegas son
máis caros por razón da dispersión do habitat, o que aumenta
as facturas de ordenamento, saneamento, luz e comunicacións.
Doutra parte, a paulatina descentralización de servizos non vai
acompañada da xestión de fondos : os concellos asumen máis
competéncias pero vense abrigados a esperar a xestión dos orzamentos para esas competéncias
por parte do Governo autónomo.
"Os concellos asumen naturalmente todas as competéncias,
pero non a xestión de fondos comenta Ramonde- ; vivemos
un proceso de descentralización
a respeito da Administración central , pero ao mesmo tempo asistimos a unha nova centralización
por parte da Xunta. Na Federación aspiramos a que os concellos xestionen todos os fondos
que lle son próprios, incluso os
de coesión da UE".
Outro síntomas da crise do seitor público local despois da
campaña, son o decrecemento
do aforro local , tanto en importes locais como desde o ponto
de vista do número de concellos
que entran en situación de aforro negativo. Mentres en 1989
só o vinta por cento dos concellos de máis de 20.000 habitantes estaba en situación de aforro negativo, a porcentaxe aumentou até o 28 por cento en
1990. Asemade, as obrigacións
recoñecidas por intereses e
amortizacións de crédito a longo
·prazo subiron no 90 un 22 por
cento a respeito do ano anterior.

Unha débeda cara
1-

A falta de
planificación e
de seguimento
do gasto
dispara as
débedas
de moitos
concellos.
O de Vigo (na
fotografia)
sitúase
á cabeza
dos 313
concellos
galegas.

• G. LUCA/M. VÁZQUEZ/F. ARRIZADO

Para comprender a situación
q~e . de~id~ a, ~onvocatóri .a. do

tificar os investimentos excepcionais dos anos 89 e 90 e o recurso subseguinte ao crédito.
As necesidades de finanzamento que durante os últimos anos
amasaban unha relativa estabilidade, experimentaron no 90 un
crecemento meio de 34 por cento a respeito do ano anterior.
Esta avaliación, publicada no recente Informe sobre el Sector
Público Local, do Banco de Crédito Local, agrávase no caso dos
concellos menores que non poden facer fronte aos gastos ordinários. Padecendo un crónico retraso dos pagos, os concellos
menores admiten que todas as
facturas por servizos ou obras
eleven o prezo dacordo cun crité-

As necesidades de finanzamento
experimentaron no 90 un crecimento
médio do 34º/o a respeito do ano anterior.
rio arbitrário de compensación.
Derradeiramente, este incremento caerá sobre o peto do veciños .
A evolución de cada un dos capítulos do gasto local, amosa que
os correspondentes a funcionamento continuan a medrar mentres que os gastos por transferénci as son os que experimentan
maior crecemento. No tocante
aos ingresos, en 1990 e 1991 ex-

perimentan unha contención xeral, refrexada na sua perda de
peso á respeito do Produto Interior Bruto. "Nas transferéncias correntes -indica o secretário do
concello de Antas de Ulla, Francisco Torrente Hartas-, o normal
nos concellos pequenos é que o
90 por cento sexa de tributos do
Estado. No caso do Fondo de
Cooperación Local da Xunta, hai
concellos rurais, relacionados

con algun conselleiro, que poden
triplicar nun ano as subvencións".
Os gastos ordinários dos concellos aumentaron no exercício do
90 unha taxa nominal do 18,6
por cento o que supón o meirande crecemento real e nominal da
última década. Todos os capítulos dos gastos ordinários contribuiron a.o crecemento pero son
precisamente os capítulos da
carga financeira, os intereses e a
. variación dos pasivos financeiros
os que aumentaron con maior intensidade. A 30 de Xuño, o total
da débeda dos concellos era de
104.385 millóns repartidos entre
as caixas de aforras e a banca
pública, cunha parte menor comprometida coa banca privada.•
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Vigo debe máis do 50 por cento
Segundo os dados dunha auditoria de Price Waterhouse o
endebedamento do Concello
de Vigo é de máis do 50 por
cento do orzamento e ten pendentes pagos a distintas empresas e particulares por 6.400
millóns de pesetas. A Alcaldia
sinala que a porcentaxe de endebedamento sobre un orzamento declarado de 22.000 millóns , é a máis baixa dos oito
maiores concellos galegos, pero dacordo cos dados da auditoria a cifra real do orzamento
é de 15.900 millóns e a débeda
<;;hE?9ª ,aos 10.-800 ~~ll_ó.r:is ;
• •

1

Os concellos amezan con deixar de prestar algúns servícios para os que non contan
con axuda económica. Na

asemblea da Federación Española de Municípios, Francisco Vázquez dixo que "oferecemos o que estamos oferecendo e cando pedimos competéncias pedimos os recursos
para esas competéncias".

O endebedamento

Manuel Lagares, alcalde de
Betanzos e presidente da Federación de Concellos Galegas
dixo que os pequenos concellos "teñen en determinados
casos competéncias ás que
non poden facer fronte: por iso
me parece xustificado que os
c;oncello::> . p~~~e.n_o te~~n u,o ,fi-

do concello de
Vigo é de máis do
50°/o do
orzament~. ~ ·> ~. _-'·

nanzamento mellorado, para
poderen prestar os mesmos
servizos ca os grandes. Estabamos mal pero irnos estar
pior. A Xunta estaba a financiar
até seis pontos dos créditos
que pedian os concellos pero
segundo a miña información,
isto rematou ". Para alcalde
de Corcubión, "a corda está no
pescozo. Chegou o momento,
despois de tres lustros de concellos democráticos en que ten
que haber un grande debate
político para definir se quer o
Estado que volvamos escreber
nas follas dos calendários". •
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UN DIÁLOGO DE BULLDOZERS
ESPERANZA E FRUSTRACIÓNS NA ORDENACIÓN TERRITORIAL TRAS DOCE ANOS DE AUTONOMIA
PIÁCIDO

Neste anaco do mundo coñecido como
Galicia abondan os axentes modernizadores. Un par de sócios, prévia xudicialización formalizadora das suas relacións
transformándoas nunha C.B. -comunidade de bens- e apoiado o seu esforzo
por calquer entidada, financeira das que
teñen acción en Galicia poden escoller a
calquer das nosas máis initeresantes vilas, a máis afastada e intocada praia ou
a calquer val do interior -só coñecedor
do sky fine dos soutos centenários- como suporte da sua máis íntima e sen dúbida meditada aportación á modernización deste país. Chamese esta edifício
de vivencias, nave para reparación de
maquinária agrícola, campíng, hotel con
macrodiscoteca anexa, churrascaría ou
salón comedor para casamentos e comuñóns, etc.
E quero afondar aqui, ainda que sexa de
pasada, nunha idea arriba apontada. Esta é a análise da contribución e portante
da responsabilidade que tiveron , e ainda
teñen, as entidades criditícias galegas no
financiamento destas actividades "modernizadoras". Porque, con efeito, a ninguén
se lle escapa que estas entidades non só
financiaron á construcción de Escolas de
Arquitectura, de gardarias e centros recreativos infantis. Non. As entidades financeiras están detrás doutros proxectos
menos dignos, se ben moito máis rendábeis. Asi resulta evidente, por exemplo,
que na coruñesísima Agra do Orzán ou
no ensanche compostelán moitos dos
edifícios construídos por pequenos investidores provenientes da emigración contaron no seu intre co apoio económico,
que non cultural, da Caixa de Aforres.
Entidade esta que ainda hoxe segue a financiar actuacións tan modélicas como a
que supuxo a definitiva, e por moito tempo irreversíbel, modificación da fachada
marítima da vila de Viveiro, prévia demolición dun valioso pazo, hoxe convertido
en caricaturesca fachada que agacha
tras sua un centro comercial. E non seguimos botando culpas nen facendo recento. Non porque a lista sexa breve, senón porque breve é o espazo do que dispón este artigo.
Do xeito arriba resumido soe producirse
o tan manido e por veces pedante diálogo entre a tradición e a modernidade no
noso país. Case podemos afirmar que
este diálogo mantense por unha banda
con potentes máquinas tipo bulldozer e
pola outra con acenos inevitabelmente ridículos e inúteis - -encadeamentos a árbores que van ser cortadas, colocación
de pan- cartas alusivas a determinados
temas, recollidas de sinaturas, etc.- que
só provocan en certo sector do público

LrzANcos

obxecto de desexo, xa non só entre os
técnicos recén chegados dos seus pontos de estudo en Madrid ou en Cataluña,
senón por amplos sectores sociais.

espectador a risa, cando non unha fúria
irreflexiva semellante a das bestas á que
se lles está a roubar a súa fémia .
O INEXISTENTE DIÁLOGO ENTRE
TRADICIÓN E MODERNIDADE .

O diálogo tradición-modernidade non é
pois tal diálogo. No mellor dos casos o
seu suporte ideolóxico é tan só unha
complexa amálgama de ciumes entre distintos profisionais por abrirse novas mercados laborais, de intereses políticos arredor de concellarías de
segunda en vilas de - - - - terceira, de envexao
familiar co que se remontan várias xeracións atrás ou de motivos ainda moito máis
pacatos.

MORA

A asunción dun autogoverno, dotado de ·
competéncias en matérias de tanta transcendéncia como o ordenamento do território, as obras públicas , a xestión do patrimónico histórico ou a educación, asi como a constitución dun sistema público de
meios de comunicación de masas vernáculos semellaba poder incidir na nosa realidade dunha manei- - - - ra moito máis positiva
da que unha década
despois da sua materialización, podemos
contemplar.

'O proceso

Todo isto ves fortemente condicionado
polas próprias presións que neste noso
país , deserto industrial
(e aínda asi, en declive) , fan que a construción sexa a única actividade rendábel economicamente que podan acometer moitos
dos seus filias.

Os anceios iniciais
están a dar paso a
unha certa desesperanza cando se comproba que con efeito,
nunca antes tanto se
fixo , se ben é certo
que nunca antas tanto mal se fixera.

destrutivo
é comparábel
coa devastación
urbana
das grandes
guerras".

Comprobamos como
o Planeamento, local
ou provincial, abranxe
xa a totalidade do naso território , como
existen nutridos catá1og os contendo os
máis dos elementos
conformadores do
noso inxente património cultural, como a
nosa máis significativa cidade foi declarada património da humanidade, como as
tres universidades producen técnicos e
humani&tas a esgalla que mesmo levaron
a dúcias de arquitectos, por talar só dos
profisionais relacionados co deseño arquitectónico e urbanístico, a vilas e lugares
onde tan só dez anos antes nunca pisara
tal profisional.

Neste imparábel movimento autodestrutivo o
país segue a hipotecarse baixo a rapina
dos seus próprios tillos, vendo como moitos deles paradoxicamente obteñen desta situación grandes beneficios.
Mais este insostíbel paradoxo comeza a
estourar. Velai o caso das praias da cidade da Coruña. O Orzán, Riazor e Santa
Cristina houberon de receber moi importantes investimentos públicos a fin de recalificar -cando menos iso foi o que se
pretendeu- os seus espazos. Uns espazos ainda non haii moito tempo de notábel calidade máis que, a costa do benefício privativo duns poucos, víronse progresivamente agredidos por edificacións
que non só alteraron o seu perfil natural
senón que mesmo chegaron a roubarlle
algo fundamental nunha praia como é o
asoallamento.
A situación, calificábel perfeitamente como moi alarmante, é aínda máis grave se
consideramos que se está a producir nun
período no que se dan ás circunstáncias
políticas, culturais e mesmo infraestruturais que tan só unha xeración atrás eran

das e sen zonas verdes; vertidos sen depurar das augas fecais do sesenta por
cento da povoación ; núcleos de povoación abandonados e amplas áreas territoriais en pleno proceso de desertificación
demográfica; montes e bosques queimadq,s ou abandonados; segmentos de costa irreversibelmente danados ben por accidentes ecolóxicos abraintemente repetitivos, ben pola máis cruel e inculta especulacións urbanística...
Estas aportacións estéticas, atribuíbes á
Galiza da modernidade, contrastan coas
características que até non hai moito eran
próprias deste país: os miles de aldeas
onde eran de pedra tanto os muros da
suas construcións como un tempo que
semellaba detido, as miles de igrexas parroquiais, todas elas centro dun coidado e
respeitadisimo complexo formado por cadanseu adro, cemitério e masa árborea ;
os miles de carballeiras , soutos e devesas que povoaban os montes e que se introducian nas vilas através dos seus campos de festas ou polos seus malecóns fluviais e que tamén penetraban nas cidades palas súas ruas e alamedas arboradas; as cidades e vilas que de tantas galerías que as conformaban semellaban
estar construídas en cristal ....
O diálogo territorial entre a tradición e a
modernidade renxe sen que sociedade
se imute. Sen os governantes actuaren .
Sen o xóvenes profisionais participaren
elaborando e facendo ouvir os seus enfoques pragmáticos pero utópicos nos deseños territorial , urbano, arquitectónico e
mesmo obxectual.
Mais o optimismo non debe decair. Penso que neste momento de fonda desfeita
territorial debemos confiar tanto na inxeréncia dos modelos europeus como outrora confiamos na capacidade das nosas tan familiares Comunidades de Bens
apoiadas polas entidades financeiras locais para sair dos nosos diversos subdesenvolvimentos.
Confiemos e esixamos dos nosos parthers europeos a recondución desta nasas situación actual tan agresiva co meio
e co home como desraizada coa história.
Eles entenderán que se somos europeus
non só deben instalar aqui os seus hipermercados ou permitir o libre acceso dos
nosos labregos excendentes ás súas conurbacións industriais. Saben que deben
tamén mirar polo ordenamento territorial
dun país que lle aportou á história de Europa entre outras causas trinta e tanto mil
topónimos nunha língua milenária. •

O DIÁLOGO TERRITORIAL RENXE

Mais todo isto, insisto, semella non producir resultados positivos. O proceso destrutivo, comparado por autores próprios e foráneos coa devastación secundária ás
grandes guerras mundiais, non parece ter
resposta nen social nen institucional . Oeste xeito resulta difícil, referíndonos á Gal iza actual, á Galiza moderna e europea,
coquivar expresións como: vertedoiros de
lixo incontrolados, xoias arquitectónicas
derrubadas, cidades que medran dun xeito suburbial invadindo e degradando o território, cidades densísimas, conxestiona-
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AVIOLÉNCIA EN EUSKADI
A liberación de Iglesias aporta novas hipóteses de negociación coa ETA
• JOSEBA MACÍAS / BILBO

A discreción duns e os rumores e
globos-sonda doutros caracterizan o actual momento político.
Determinados analistas veñen
conxecturando, por exemplo, coa
posibilidade dun "pacto de Estado" en torno á resolución do conflito argumentando que nos encontros González-Aznar (e as
reunións do representante do partido maioritário da oposición española co rei e con Manuel Fraga lribarne) non terian faltado as referéncias directas a esta cuestión.
Tampouco se libra das especualcións a posíbel dimisión de Luis
Roldán á frente da Guarda Civil,
unha atitude que, de se confirmar,
daria pé á hipótese do peso na

decisión do seu coñecido rechazo
a calquer solución negociada. E
mesmo, terceiro elemento, o moi
probábel nomeamento de Joel
Cathalá á frente da denominada
loita anti-terrorista no Estado francés serve tamén para especular
cun cámbio na política de Interior
do governo Balladur, toda vez
que o comisário francés encarregado actualmente da seguridade
do aeroporto Charles De Gaulle e
da coordenación da PAF (Policia
de Ar e Fronteiras) alcanzou a
sua popularidade especializándose na información sobre a actividade dos refuxiados bascos en
Eukadi Norte, mantendo nos últimos meses unha postura aberta
ao diálogo como forma de resolución ao conflito.

Mentres tanto a clase política e a
sociedade bascas seguen sumidas no longo letargo deste período "post-secuestro". A maioria
dos meios de comunicación
monstraron nos últimos dias unha
curiosa falta de información, como se a liberación do empresário
guipuzcoano tivese deixado sen
notícias de interese a un país sumido na pior crise económica da
sua história recente e cunha actividade institucional que non parece interesar moito ao cidadán.

Medra o papel
dos pacifistas
Paralelamente hai que destacar
o papel activo na mobilización e
• . -,. . ,• ..',-'. . 'a ,• .. 1,' -.i., • -'J
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sensibilización social das denominadas organizacións pacifistas , movimentos sociais que
desde unha maior ou menor independéncia formal propoñen a
necesidade de superar o actual
clima de tensión .
Voces que van desde a exixéncia á ETA de que abandone as
armas de forma imediata como
necesária condición prévia para
unha "solución técnica" posterior, deica as que defenden unha análise profunda das razóns
políticas que xeran unha situación marcada pala coexisténcia
de diversas formas de violéncia.
O de máis novidade é sen dúbida o acercamento nas últimas
semanas de, orgqniza<;ió,ns qu~
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propoñen un diagnóstico netamente distinto (como Gesto por
la Paz ou Elkam) de cara á elaboración de propostas comuns.
No seo do governo español conviven, por outra parte, distintas
sensibilidades a respeito da necesidade de superar un conflito
que continua desestabilizando
abertamente a imaxe interior e
exterior do gabinete González.
A poucas semanas do 15º aniversário da entrada en vigor da
Constitución, as expectativas
perante algun tipo de novidade
fican abertas entre o optimismo
e a desconfianza da sociedade
basca e a hermética discreción
dos axentes directamente implicados no contencioso.•
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raron e comprobaron que o soño
dourado de Vicente non era quimera. Pero marcharon.
O Estado español esixia, para
permitir a explotación, que a compañia estivese constituida maioritariamente por un capital español
que nunca apareceu e que coa
sua auséncia eliminaba calquer
posibilidade de que Vicente recuperar a a fortuna soterrada no
monte e os moitos anos de sacrificio hipotecados na empresa.

Pagar avogado para que
se fixese xustiza
Pasado o tempo, precintado xa
o xacemento, Vicente tira conclusións. "Agora todos os arredores da miña mina están denunciados por unha compañia
que asentou ao seu nome toda
a comarca do Rosal". Vicente rí.
U)

~ "Tamén denunciaron a miña e tiven que pagar avogado para que
0 se fixera xustiza. E dicer que eu
~ tiña razón. O que pasa é que hai
w
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intereses comerciais e agora prefiren tirar o ouro de Suláfrica ou
doutros sítios. Cando ali se lles
acabe virán aquí e tirarán este ,
pero non vou estar para velo". Vicente ten a lucidez resignada dos
que non aforraron esforzos en vivir o seu particular way of life.
Daquela tolea que o tivo noites e
noites enteiras no monte, chovera ou ventara, só fica agora unha
pequena placa de formigón que
sela a mina San António, para
que os curiosos non corran perigo se deciden aventurarse palas
galerías asulagadas e xa podres
que gardan os segredos e as ilusió ns de Vicente. Por quedar
queda tamén o orgullo malencónico nos seus olios, o repertório
de anécdotas que encherian os
libros de garimpeiros que tanto
lle gustaba ler, un filio chamado
António e a paixón pala muller
que cando non ía con el agardábao mirando medosa pola fiestra
nas noites interminábeis que Vicente empregaba en percorrer o
bandullo do Lousado.+

Conserva a ilusión de recuperar os seus achádegos
na montaña de Lousado

Vicente Rotea,
buscador de ouro
Vicente Rotea-Tabagón, 1918-,
garda a eséncia da aventura anónima.
A que, entre todas as que
protagonizou, máis merece ser escrita
• PILAR PIÑEIRO

Corria o mes de Xuño do 60 e un
Vicente oficinista acompañado da
sua inseparábel Isabel colleu a
Montesa-125 (Brío 110) e puxo
proa a ltália e a daquela lugoslávia. Voaban tan baixo como llo
permitian aqueles camiños a medio asfaltar e tan rápido como lle
deixaba a presa que levaba por
retratar mundos máis civilizados.
Nunha das paradas daquel itinerário o maxin e a calor non deixaban durmir a Vicente. Espertou coa cabeza chea das vellas
landas que lle contaran de pequeno e que talaban dos camiños de ouro que agachaban no
buche os montes do Rosal. A
partires dese momento xa nada
ía ser igual na vida dunha parella
que xa trouxera ao mundo vários
dos sete tillos que logo habian
completar unha família singular.
Aquela estrana viaxe tiveran
que facela ás agachadas do patrón e dos compañeiros que daquela tiña Vicente na empresa á
que lle tivo que adicar trinta e
cinco anos da sua vida "porque
habia que comer". Non. Non estaban ben vistas as aventuras
naquela sociedade hipnotizada.
Tampouco estaba ben visto que
Vicente e a sua muller estriparan ás agachadas dos veciños o
monte palas noites armados de
linternas na percura das calicatas das antigas minas romanas
de ouro do monte Lousado.

A axuda do conde
Tichesky e un detector
de metais
A ben organizada cabeza de Vicente aconselloulle enterarse
ben de onde e como estaban as

en maiúsculas é a de buscador de
ouro. A Consellaria de lndústria ven
de sacar a concurso a explotación de
minas deste aprezado metal.

trece --máxia ou malefício- gávias que construiran os romanos
no monte e das que atopou referéncia impresa na obra dun tal
conde Tichesky, que xa recoñecera a zona nos anos trinta. A
única axuda científica que atopou o seu presentimento foi un
detector de metais importado
dos USA e os regos que cavaron
os tres homes que compoñian o
plantel da empresa de construcción que constituiu Vicente e que
lle permitiu abrir unha galeria soterránea de cincuenta metros de
longo. En catro anos, entre o 61
e o 65. a mina engoliu dous millóns de pesetas das de antes.
Vicente non era quen, naquel
tempo, de facer cantas ou polo
menos de cadralas coa sua particular febre. "Non era cobiza o
que me movia a aproveitar as
horas de xantar para sair zumbando cara Pontevedra a Minas
a mercar dinamita, a traela logo
conmigo na moto ás veces no
medio de arrepiantes treboadas
que me convertian nunha bomba en movimento. Non era cobiza o que me fixo arriscar a vida
para recuperar un motor dun po-

'Agora todos os
arredores da miña
mina están
denunciados por
unha compañia que
asentou ao seu
nome toda a
comarca do Rosal".
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zo cuberto por máis de dez metros de auga. Non, non era iso.
Eu penso que era máis ben buscar a satisfacción de atapar algo
que levas procurando moito
tempo" , comenta agora un Vicente que califica todo aquelo
como "unha equivocación".
O monte, sen embargo, foi naqueles momentos o seu mellar
aliado. El dáballe a razón cando
todo o resto lle chamaba tolo. O
Lousao non tivo secretos para Vicente. Regaloulle mostras de piritas arsenicais cunha proporción
de dezaoito gramas de ouro por
cada tonelada de material. Nas
explotacións auríferas de Riotinto
a proporción non supera os catre
ou cinco gramos por tonelada.
Os expertos tamén lle daban a
razón a Vicente, que conseguiu
no ano 78 a denúncia (titularidade do xacemento durante noventa anos) das trescentas hectáreas que ocupa a sua máxica montana do Lousado e que extende o
seu tesauro palas parróquias de
Tabagón, Eiras e O Rosal. "lsto é
unha verdadeira mina de ouro",
díxolle un día un tal Xúbias, recoñecido enxeñeiro de Minas.
As análises realizadas en Porto,
Madrid e Lisboa non oferecian
nengunha dúbida: o ouro estaba
ali. Só había que sacalo. "Pero
iso non é causa coa que poda
soñar un particular, non . Ninguén que non sexa unha grande
compañia pode meterse a turar
o monte e construir unha mina".
Por iso Vicente Ratea buscou
esas compañias e tamén comprobou en carne própria o mal
carpo que deixa a traizón dalguns
compañeiros de viaxe. A British
Petroleum, Newmont, PMC ou
Louven viñeron, mediron, campa-
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OESENVOLVIMENTO INTERIOR
Turismo de calidade, reabilitación de
vivencias e desenvolvimento
económico son eixos que o Concello
de Allariz trata en parte de veicular
através dunha
nova empresa de
participación
pública. Allariz
canta cun dos
conxuntos
declarados
monumento
histórico-artísticos
máis importantes
de Galiza. Os
rexidores
municipais
apostan porque
a vila atraia
visitantes e non

sexa un exemplo máis do
despovoamento rural. Este fin de
semana celébranse en Celanova
unhas Xornadas sobre turismo rural.

O IRA quera paz,
Inglaterra non
"Unha análise dos feitos monstra que a escalada de terror entre
as próprias comunidades nacionais do Ulster está orixinada na
decisión tomada polo alto mando policial británico nos meiados
dos 80 refinando e rearmando aos escuadróns da marte
unionistas. Non é unha táctica única da ocupación británica da
Irlanda, atópase en todas as situacións coloniais", estas
declaracións corresponden a un portavoz da direción do IRA
(Exército Republicán Irlandés) nunha extensa entrevista que
esta organización concedeu ao periódico nacionalista irlandés
AN PHOBIACIIT e que foi publicada no último número.
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Nas beiras do Arnoia
estanse a recuperar
vários muiños.
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O Concello poténcia, cunha empresa de participación pública,
o turismo "cultural e ecolóxico"

Allariz non é Fuengirola
exemplo, e en troques nós só
podemos meter en cada casa a
un máximo de seis ou sete persoas. Está claro que non é o
mesmo, pero este é un turismo
cultural e ecolóxico distinto".

• CARME CARBAlLO/ OURENSE

Reatur, Rehabilitación Arquitectónica e Turismo Rural, recuperou
o Muiño do Briñal, e agora ten en
marcha a recuperación da Casa
do Muiñeiro. O presuposto desta
reabilitación cífrase, aproximadamente, en sete millóns de pesetas, cantidade que -por ser Sociedade Anónima- terá de financiar através de subvencións e
créditos. Até agora, e na obra do
Muiño do Briñal, só a Xunta de
Galiza participou da financiación,
aplicando o Plano de Turismo
Rural que esta ten en marcha.
Nen a Deputación Ourensan, nen
a empresa Aditoz deron, sen embargo resposta aos proxectos
apresentados por Reatur.

Está claro que este labor que facemos en Reatur -di Xosé Luís
Rodríguez- non vai ser o eixo
dos ingresos económicos do
concello, pero si é verdade que
repercute na economia da vila,
porque hai no entorno das próprias casas que se ofertan ao visitante, unha ristra de actividades paralelas".

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

Prezos
asequíbeis

O Director xerente da empresa,
Xosé Luís Rodríguez González,
afirma que ha ser rendábel, ainda
que a médio prazo. "Este negócio
ten un compoñente bastante
grande de servizo ou ben social,
e a rentabilidade económica nunha é imediata; penso que teñen
que pasar tres ou cinco anos para que comece a dar froitos".

As casas que se adican ao
turismo rural, teñen prezos
de aluguer baixos, se se
comparan cos modelos de turismo tradicionais. Unha casa
na que teñen cabida comodamente unhas seis persoas,
sai diariamente en 6.500 pesetas. O turismo susceptíbel
de dar uso a este tipo de casas é de tipo médio-alto.

A recuperación de antigos edificios ou casas e a sua reconversión en casas de aluguer para
turistas, non é unha empresa
barata -dado que se tenta
sempre respeitar os materiais
orixinais e a arquitectura. Trabállase fundamentalmente con pedra, madeira e mesmo ferro. Os
alugueres, pola contra, deben
ser económicos. "Pero é unha
necesidade tacelo asi, se queremos recuperar o noso patrimónico e aterecer un modelo turístico
diferente e de acordo cos recursos próprio que ternos", sinala
X.L. Rodriguez . Nas campañas
promocionais, Reatur atópase
cas grandes atrancos que supón
a tradicinal maneira de facer turismo: "nós ternos que competir
con moitos menos meios e cunha alternativa que non é demasiado rendábel, mesmo para as
axéncias de viaxes; estas, con
aterecer un paquete de vacacións, gañan moitísimo diñeiro
porque venden na mesma oferta
as prazas· de todo un hotel, por •
•

'·

'

•

•
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As campañas promocionais
van dirixidas a ese sector social que busca nas vacacións
o descanso, a relaxación, a
natureza ... e fuxe dos grandes
conglomerados turísticos que
implican os lugares habituais
promovidos tradicionalmente.
Pero que tamén veñen a resultar moito máis caros.
Allariz canta cunha intraestrutura complementária deste
plan, como é a hípica (escola), 0 camping e bungalows,
servizo de bicicletas de montaña, senderismo pala rota
dos proprios muiños (parque
etnográfico), piraguísmo, pesca e caza, museu de xoguetes. Dentro das actividades
várias están tamén os percorridos polo monumentos da
vila -con guías . turísticas.+
---...:i-1
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A equipa de governo municipal é
conscente de que non se trata
de criar un sector económico torte que repercuta grandemente
na economia de Allariz. "Reatur
responde á necesidade de dar
un conceito de município como
tal no seo da vila; non é o mesmo soster que Allariz non pode
medrar parque está moi perta de
Ourense, e polo tanto non se inviste nas suas mellaras, que empregar o mesmo argumento para
afirmar que, precisamente porque estamos perta, podemos ter
un lugar agradábel no que viver".

Motor estimulante

"A política do 1RA nas cesions é ben coñecida -afirma o
portavoz, que situa no tellado do governo británico a solución ao
conflito. Nós partimos do presuposto de que ternos interese no
estabelecimento dunha paz xusta e duradeira na Irlanda( ... ) A
atitude do governo británico parece ser condenarnos ao conflito
continuado. Deberian ter coraxe e facer un exercício de
imaxinación que os libere da sua inútil posición que manteñen e
que os axude a atapar unha via que os conduza na direción
dunha resolución ao conflito".

A prepoténcia canadiana
"As portas da reunión da NAFO, na que se decidirán as cuotas
de pesca no Atlántico Noroeste para a próxima campaña de
1994, Canadá anunciou que defenderá o peche das pesqueiras
do bacallau e o estabelecimento dalgunha veda para as
espécies de peixes planos", informa na sua editorial o último
número de INDusTRIAS PEsQUERAS.
"Otawa apunta de novo á liña de flotación dos pesqueiros
comunitários , maiormente galegas e portugueses, que
frecuentan a zona. Amenazas con fundamento? Ou simples
bravata própria dunha toma de posición prévia á reunión?"
pergúntase a editorial, cuxo título é "A prepoténcia canadiana".
"Nos tres últimos anos , a CE abandonou a sua tradicional
postura de «confrontación» frente ás decisións da NAFO,
pregándose totalmente aos seus dictados'', protesta a revista
viguesa. O resultados é "un pre-acordo CE-Canadá cortado á
medida dos intereses canadianos: Bruxelas comprométese a
incrementar a vixianza sobre a sua frota e a respetar, sen
obxeccións , as directrices da NAFO, mentres Otawa,
arbitrariamente, decidirá se dispón, ou non, de excedentes para
os pesqueiros comunitários . Demasiado a cámbio de nada ... "

Con esta do muiñeiro do Briñal
que está recuperando Reatur, xa
son duas as casas recuperadas
en Allariz, e nos planos imediatos
figura outras duas máis, nas parróquias de Paicordeiro e Penamá. Unhas casas que aterecen
os modernos servizos de instalación s de calefacción e auga
quente, mália conservaren todos
os engados derivados da construción con materiais nobres.
Para os rexidores deste concello trátase de estimular a iniciativa privada tanto a nível de novas construcións, como de abertura de comércios e servizos. A
iniciativa pública estimularia a
privada, e a xeito de cadea, a
medida en que a primeira acade novos logros e conquira readtivar a vida dos viciños, a segunda verase na abriga de responder á nova demanda xerada.
O recorrer ao turismo rural como complemento dos recursos
económicos e culturais dunha
vila, é, para os dirixentes municipais, un xeito de oferecer un
modelo municipal no que se fomente a vida viciñal e se revaloricen as próprias estruturas locai s. "Está claro que non se
arranxan os problemas da vila,
porque iso depende dun plan integral que deberia ter Galiza;
máis iso non quer dicir que os
poderes locais nos quedemos
paralisados e non explotemos
os nasos recursos na medida en
que teñamos competéncias". +

AXUDA DE AMÉRICA
"Viñémosvos socorrer"

PETER JONES/SIPA

A incomprensíbel cegueira
da ONU en Somália
"A operación das Nacións unidas en Somália, co obxectivo
declarado de axudar á povoación famenta, transformouse
nunha vulgar operación colonial de mantenimento da arde",
denúncia Gérard Prunier, membro do Centro Nacional de
lnvestigacións Sociais de Paris, nun artigo publicado no número
de Novembro de LE MONDE DIPLOMATIQUE.
"Dous centenares de civiles resultaron martas nas tentativas de
capturar ao xeneral Aidid. A principal razón desta derrapaxe
parte dun total descoñecimento das raigames históricas da crise
e dun desprécio de cales son os comportamentos das regras de
funcionamento da das sociedades pertendentes a outras
culturas", asegura a revista francesa.
Hai unha entente entre os EEUU e Boutros Ghali, segundo o
autor do artigo. "Ghali apresentara un programa político
perteitamente claro: desarme das milícias, conferéncia nacional,
reunificación do país e governo de transición. Estes obxectivos
implícitos xamais toron discutidos abertamente, asi as accións
das forzas internacionais son guiadas polo ONUSOM 11" [un
organismo criado á luz das resolucións da ONU e controlado
polos Estados Unidos], asegura.+

---------------

"TI ES PRA MIN O 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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Semella que os
gañadores das eleicións
non tiveron apuro en
analisalas. Asi o
Consello Nacional do
BNG non se reuniu até o
6 de Novembro e a
Executiva do PP fíxoo o
8 do mesmo mes. Pola
contra, PSOE e UG
levan xa moitos dias de
debate interno. Xosé
Manuel Beiras aborda
nesta entrevista as
causas e os efeitos dos
resultados colleitados
pala organización que
lidera e analisa a
conxuntura política que
deparou o 17-0 nas
diversas vertentes.

Para calquer que seguise con
certa atención o proceso que se
estaba a dar no país nestes últimos anos era visíbel que estaban
a operar unha série de factores
que podian desencadear uns resultados como os acadados. Na
análise que facia nunha entrevista publicada nestas mesmas páxi nas no mes de Xullo, xa puña
de manifesto o que ia pasar nas
eleicións autonómicas.

Que factores incidiron para a
consecución deses resultados?
O BNG gañou a credibilidade de
ser a única forza que fixo análises
e diagnósticos certeiros sobre os
principais problemas que tiña que
afrontar a sociedade deste país.
Os acertos no plano económico foron moi importantes, pero tamén
existiron no plano político e nos
prognósticos, polo que se criou un
clima de sintonia coa sociedade.

1----- - - - - - - - - -

Xosé Manuel Beiras
'Un pacto anti-BNG seria un suicídio para o PSOE'
Ademais, todas as iniciativas levadas a cabo polo BNG nos seus diversos espazos de actuación, pero
sobretodo no parlamento, marcan
alternativas que daban resposta,
sucesivamente, aos problemas
cardinais do país. Problemas nos
que as forzas estatais quedaron en
evidéncia por activa ou por pasiva:
actuando a contrafio do que necesitaba a nación ou inibíndose de
determinados problemas.
Penso que hai que avaliar a repercusión que tivo no proceso conducente a eses resultados eleitorais,
a campaña de clarificación realizada polo BNG un ano antes ao redor da posición Maastricht. A resposta popular, participativa en todos os debates, era un síntoma de
que a cuestión prendia.

• ALFONSO EIRÉ

Até que ponto foron para vostede unha surpresa os resultados das eleicións autonómicas
e, concretamente, o espectacular ascenso do BNG?

GALIZA EMUNDO

As razóns antes expostas criaron
un proceso de aumento da base
eleitoral do BNG e desprazamento
cara nós de eleitorado novo, procedente da abstención ou doutras
opcións eleitorais. Pero ainda asi,
creo que o catalizador definitivo foi
a conversión do BNG no único referente dunha insubornábel loita en
defensa dos direitos e liberdades
cidadás. Nun país que está nun
proceso de ascenso da conciéncia
nacional, contribuiu a que se asociase a defensa dos direitos das liberdades individuais e sociais e os
direitos do povo galega.

As liberdades persoais e
como povo
Até que ponto pudo ser importante este aspecto que acaba
de relatar?
A comprensión de que o BNG dá
resposta aos problemas económicos e fai previsións, análises e
prognósticos que logo o tempo
corrobora como acertados, dá lugar a un proceso acumulativo no
plano eleitoral. Este proceso prodúcese por via de racionalización
e, polo tanto , de decantación ideolóxico-pol ítica de segmentos

,

'E significativa
a atitude de Paco
Vázquez cara Cuiña
Crespo. Os dous
poderian formar un
partido populista
autóctono".

crecentes do eleitorado. A defensa dos direitos e liberdades frente
ao fenómeno Fraga e á sua manipulación das institucións democráticas incide nunha febra no
plano do sensíbel e da ética, que
poden disparar máis rapidamente
a ex!ensión desa reacción popular. E moi sintomática nese sentido a resposta da xente nova, e
non só na decisión de voto, senón na enorme participación no
proceso eleitoral. E tamén a incidéncia desa mocidade nos seus
ámbitos de vida cotidiana, comezando polo seu entorno familiar.
Estou seguro de que, en moitas
famílias, a xeneración dos pais
acabou por comportarse segundo
a intención de voto dos mozos.

que, se por unha banda, abrigan a
negociar ao Estado, pala outra tamén defenden liñas ideolóxicas e
de política social moi arreciadas
das nasas. Ese voto de má conciéncia que se frustrara nas xerais
ao apoiar ao PSOE frente á direita
veu ao BNG en maior porcentaxe
do que se podia agardar.

Cales van ser as consecuéncias destes resultados?
A máis importante é que se rachou
a polarización e o xogo bipartidista
hexemonizado por dous partidos
de ámbito estatal , polo que se abre
unha nova etapa. Pero non só rachou no senso de que se producise un triángulo, senón, como xa dixen nos últimos mitins prevendo o
que ia acorrer, agora dase unha bipolarización PP-BNG . O feito de
que nas cidades o ascenso do
BNG fose tan rotundo, e cualitativamente tan relevante ao pasar a
ser a segunda forza polít ica na
maioria delas, é unha das claves .
Tamén o é o feito de que o BNG,
que ten sido tachado sempre de
ruralista, terceiromundista ... , sexa
a única forza que ten unha maior
porcentaxe de votos no urbano
que no rural. No PP e PSOE sucede o contrário , no prime iro caso
con moita marxe de diferéncia.

Derrotar a Fraga
Como intluiu no eleitorado a
imaxe dos nacionalismos basco
e catalán pactando co PSOE?
O eleitorado viu o que acontecia
no Estado español despois das
eleicións a Cortes . A posición
aberta do PSOE a respeito da necesidade de acordes cos nacionalismos catalán e basca. Ese efeito
mimético de cataláns e bascas como algo decisivo e nós sen representación en Madrid levou a moitos a decidirse a potenciar na autonomia ao nacionalismo . Pero as
forzas catalanas e bascas que
pactan en Madrid son conservadoras, o BNG tivo frente a elas posturas moi claras, pondo de manifesto

Pero outro dos obxectivos eleitorais do BNG, derrotar a Fraga, non se conseguiu.
Ese obxectivo fracasou no que
non dependia do BNG. Nós fixem os a nasa contribución , diria
que sobrepasándonos, pero a tenaza non funcionou co outro brazo, que debia de ser o PSOE ou
calquer outra forza política qu e
realizase o cometido que o PSOE
non facia. Aí está o fracaso absoluto de Esquerda Un ida, ou da
alianza estraña UG-EU. Tampouco existiu nengunha forza autóctona conservado ra que ocupase
certo espazo do PP, pois CG só

tivo unha presenza testimonial.
Polo tanto, o segmento do seu
eleitorado que durante estes anos
non se foi desprazando cara o
BNG, basculou cara o PP.

Fraga anunciou que non se apresentaria á reeleición. Que vai pasar coas distintas correntes que
coexisten no PP na Galiza?
Non dou ainda por seguro que Fraga non se volte apresentar como
candidato . Na medida na que o
caldeiro do PP comece a ferver e
chegue a un ponto de esmendrellarse, non descarto que Fraga dixese que tiña que salvar ao partido
e a Galiza, voltándose apresentar.
O que si está claro é que xa non
estará nas mesmas condicións para enganar que tivo nesta ocasión.
O conglomerado do PP é moi difíciI que se manteña sen Fraga.
Non só existen uns conflitos entre
as distintas baronias provinciais e
locais, senón que exi sten tamén
colisións entre segmentos ideolóxicos moi distintos . Pero o rnáis
importante é que a ún ica forza
actuante dentro do PP , a única
que poderia ser capaz de coser o
conxunto partidário, non é un sector ideolóxico nen de poder territorial : é o Opus Dei.
O candidato de Fraga á sucesión,
Xosé Guiña, non é un cand idato
que lle vaia ben ao Opus. Asi que,
unha de duas, ou tan un pacto no
que Guiña aceite segu ir as ordes
do que o Opus mande, a condición de que o manteña como candidato, como home de palla, ou ,
senón , non van poder casar. Neste novo contexto non me estrañaria que Guiña quixese retom ar o
chamado, para ertendernos, proxecto Barreiro. E sign ifi cativa a
atitude de Paco Vázqu ez a respeito de Guiña, mes mo descarada,
nos últimos tempos. Non me estrañaria nada qu e a Paco Vázquez lle interesase qu e o PP fose
Guiña mesmo se se esgaza, ou
mellar asi. Por outra banda, o al-
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Nen sequer hai un interlocutor con quen falar no PSOE'

Esta bipolarización BNG-PP
fai que o PSOE teña que procurar un novo campo político.
Os distintos sectores coinciden en que hai que galeguizar
o partido.
Os resultados eleitorais do
PSOE non foron máis que o detonante dun proceso acumulativo que ven desde o comezo da
autonomía, con ponto referencial
no congreso de Ourense e, logo,
con todas as peripécias habidas
na 11 Lexislatura sobre as mocións de censura, o pacto de lexislatura ou o governo tripartito.
O PSOE estaba nun xogo, a nível de aparato do Estado, de facer un simulacro para que Fraga
gañase as eleicións, manténdose, iso si, o PSOE como forza
hexemónica na oposición. Cando
viron que iso se viña abaixo, tentaron salvar a situación, pero estaban pillados nas suas próprias

contradicións. Puxeron un candidato irrelevante porque era o que
estaba na axenda e, cando se
deron canta, xa non tiña remédio. Contribuiu tamén á sua desfeita a desputa entre guerristas e
filipistas, ainda que non é asi de
simples, pois o candidato quixo
facer un grupo parlamentar á sua
medida polo que as listas foron
consideradas como agresión polos outros sectores, fundamental. mente polo vazquista.
Agora, a crise é xeralizada no
PSOE. Nestes momentos nen
sequer hai un interlocutor. Se o
BNG quer talar con eles, non sabe con quen ten que facelo.
Cando se lles pergunta, nen eles
mesmos dan unha resposta de
quen é o interlocutor válido nestes momentos.
As mensaxes que hai agora,
duns e doutros, de que hai que
galeguizar o PSOE, son mera-

mente ilusórias. Semella que todos se converteron en Ramón
Piñeiro. Os mesmos que talan
de galeguizar incorren en contrad i ció ns flagrantes. Francisco
Vázquez afirma que hai que facer do PSOE unha forza política

'No PSOE todos
se converteron
en Ramón Piñeiro,
pero se
a autonomia
a utilizan para facer
a mesma política,
non vai valer
para nada".

galega e, ao mesmo tempo que
di iso, o que fai é liderar todo un
espectáculo de milleiros de al caldes da Federación Española
de Municipios y Provincias ,
criando un lobby a nível de estado, baseado sobre a administración local. Induce deste xeito a
unha confusión por parte da opinión pública entre autonomia política e autonomia administrativa.
lsto dinamita a própria autonomía galega. Está a facer todo o
contrário do que di que ten que
realizar o seu partido.
Na medida en que o chamado
PSdG-PSOE se fose convertendo en PSdG teria que ir asumindo, ainda que for de maneira rebaixada, pola porta de atrás e
con retraso, as teses do nacionalismo . Teria que acercarse
moitísimo ao que son as teses
do BNG. Neses momentos podiamos chegar a dicerlles: miren
vostedes, xa cumpren as condi-

cións , o BNG é unha frente , está
aberta, intégrense na nosa organización . (Risas). Evidentemente
esta é unha brincadeira que me
gasto, pero pode ser ilustrativa
do tipo de contradición en que
se moven . Ou funcionan como
aparato de Estado ou como organización galega.
lsto último suporíalles unha convulsión mortal. Ese espazo xa
está ocupado hoxe polo BNG .
Se se maquilasen, facendo unha
política de apariéncias e acenos,
antes de que se producise o ascenso do BNG, ainda poderia
volver o panorama e pescar en
rio revolto. Agora xa lles é demasiado tarde. No plano económico
e de política social teñen que
mostrar a sua verdadeira faciana, por non citar tamén no campo da normalización lingüística.
Se a autonomia de decisión a
utilizan para facer a mesma política non lles vale para nada.•

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

calde da Coruña pretende que o
PSOE teña un candidato distinto á
Xunta do secretário xeral, controlando el o partido. Se isto non lle
é posíbel, vai ter a habilidade de
criar a sua própria organización
de tipo galeguista e populista.

IS

Pero estas son hipóteses, o que
si está claro é a dificuldade do PP
para manter a coesión interna
nestes catre anos. Esta é a variábel máis importante para o panorama político que se albisca.
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e social
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Voltemos ao BNG. Que vai supor o ascenso a 13 deputados
dentro da política institucional?
Pode multiplicar exponencialmente
a sua capacidade e incidéncia na
vida parlamentar. Esta dinámica terá que ser aproveitada tamén mesmo dentro da política institucional
forado parlamento . Un dos retos
do BNG é o de organizar os seus
recursos humanos de maneira que
se faga efectivo o potencial do grupo parlamentar, non só polo aumento do número, senón palas características diversas dos próprios
parlamentários que permiten abranxer múltiples eidos de traballo.
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'Temosas portas
abertas a persoas e
grupos, pero o que
non podemos é
inventar
organizacións que
non existen na
prática".
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Os resultados do BNG nas cidades
exixen que o BNG se impoña, xa
desde agora, o chegar ás eleicións
municipais en condicións de ser
auténtica alternativa de governo
nas capitais. Dous anos despois
dos comícios locais tamén terá
que chegar como alternativa de
governo. Autonómico, neste caso.
O labor destes dous cometidos é
análogo e débese de engranar.
Exixe dous tipos de esforzo . Un
organizativo no entramado político
para ser capaz de integrará parte
máis activa e sensíbel do eleitorado na própria organización. A
outra é a capacidade loxística, potenciando os grupos de traballo
que permitan levar adiante o desenvolvimento do programa eleitoral que xa quedou deseñado
nestas eleicións autonómicas. Ternos que desenvolver grupos de
traballo con persoal cualificado.
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O BNG non conta hoxe cunha
estrutura cativa para a dimensión que colleu?
Cativa pero eficiente. Necesitamos ampliala. A dirección do BNG
ten moi claro que esta ilusión activa que se criou, debe ser proxectado sobre a sociedade lanzando
un debate que xere unha participación dinámica. lsto é fundamental para adiantarse á hipotética situación de que Fraga e o PP intentasen enclaustrar no Parlamento todo o que fose debate, re~ ducindo a mínimos a eficácia e a
ffi produtividade política do BNG.
_J
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Moitas veces só se olla para o
número de deputados sen ter

en conta a importáncia política
que ten o estar presente en diversos organismos emanados
do parlamento.
O BNG ten moi claro que quen se
atopa no gume da navalla é o
PSOE. A realidade parlamentar
actual, cunha forza maioritária e
duas no mesmo plano, ou se
transplanta aos organismos como
o Consello da RTVG, Con sello de
Cantas, Consellos Económicos e
Sociais ... , ou, se non é asi, será
por unha traición do PSOE. É necesária unha maioria de dous tércios, polo que o PP non pode controlalos. Ou hai un acordo BNGP SO E que lle abrigue ao PP a
pactar unha composición equilibrada, cunha presenza que non tivemos até de agora, ou o PSOE está
de acordo en darlle os votos que
necesita o PP, deixando na estacada ao BNG. O eleitorado xa sabe como é o PP, pero se o PSOE
é cómplice dun intento de Fraga
de aplicar unha falsificación absoluta do máis elemental xogo democrático institucional, deixando ao
terceiro grupo fara, o PSOE acabaria por suicidarse politicamente.
Non iamos quedar calados.

Novas incorporacións
Se se produce ese pacto antiBNG, vostede falou de levar a
dinámica á rua ...
O BNG sempre defendeu que a
presenza nas institucións era absolutamente indispensábel e que
tiña que ser crecente, pero que
tiña que estar en relación co plano de actuación social. O BNG
sempre mantivo esa liña de actuación. Se se intenta reducir a
cinzas o que é a sua actuación
política no plano institucional, o
BNG terá que, na vez de actuar
combinadamente, botar todo o
seu estarzo no outro lado. lso é o
levar a política á rua.

O BNG abranxe un amplo espectro de votos, quedándose
só no campo nacionalista tanto
pola direita como pola esquerda no plano eleitoral. Dalgun
xeito vaise traducir esta situación ao plano organizativo?
O BNG ten que ser realista e consecuente cos próprios dados. Eles
poñen nidiamente de manifesto
cal é a situación sócio-política: non
existe nengunha opción autóctona
organizada fara do BNG. Non podemos andar a procurar a ver
quen queda por aí. Os que quedan non teñen base. O que nós ternos é que prestarlle atención e
dar a resposta acaída, tanto na
política táctica como nas institucións ou no tecido social, aos distintos segmentos sociais que se
manifestan no naso eleitorado.
lso deberá traducirse nun engrosamento da militáncia do BNG e da
composición social. Ternos as portas abertas a persoas ou grupos
que proceden doutras opcións políticas do espazo nacionalista. Outras opcións de tipo máis formalizado non teñen demasiado sentido
pois seria como se nós mesmos inventásemos algo que non existe.
Seria darlle unha dimensión ao
existente que é absolutamente falsa. Só serviría para encerellar opanorama político. Dez anos de história, democraticamente, deron o resultado que deron , unha opción desapareceu (EG) e outra ocupou todo o campo político (BNG). Non hai
sobérbia pero ha i que ter congruéncia ca que a própria realidade
dicta. Non se nos pode pedir tampouco que abandonemos unha política exitosa e asumamos outra
que fracasou estrepitosamen te.+
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Parque
Xuntásico

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Esoutro dia un
paisano que viña de
mercar un burro na
feira de Compostela
viuse impedido de
entrar no casco
urbano por vários
policias municipais.
lntentouno por catro
ruas distintas e, ao
final, acabou no
cárcere. Os burros
non teñen, ao parecer,
direito á circulación
polas vias públicas. En
cámbio, ninguén lle
pon pegas aos
pelegrins da Cruz de
Malta que chegan até
a Catedral dacabalo.
Que António Ramilo
acusase a Beiras de
posuir a estrutura
mental de Hitler non
ten nada de estraño.
O raro é que el, que
foi alcalde de Vigo
durante o franquismo,
que a comezo da
transición non
disimulaba as suas
simpatias por Fuerza
Nueva e que non
dubidou en sacarlle a
pistola a un piquete
durante unha folga, o
raro é que fale de
Hitler
despectivamente.

Arrependido parece
que está o cantautor
pontevedrés Luís
Em ílio Batallán de ter
sacado o seu novo
disco en castellano. O
autor do célebre, e
LIBRARIA-PAPELARIA

PEDREIRA
~

¿QUE COMERÁ
/

Fraco favor nos fixo o señor
Spielberg resucitando aos dinosáurios. Fraco favor, xa que venerando a uns bichos que levan
mortos máis anos que os pañais
de Matusalén, que se di pronto,
parece que ten xustificación a
existéncia doutros dinosáurios,
non tan martas nen tan vellos
pero igualmente arcaicos.

..

~ l

respeitos para o señor, etc.

A enruga pode ser bela, pero
non é pratica. Disque "a cocho
morto, cebada ao rabo", pero
polo visto, neste naso país de
tradicións e costumes arraigados, nen aos nasos refráns lles
tacemos caso.
Spielberg resucitou todos os tipos de dinosáurios coñecidos,
pero tamén xustificou a permanéncia doutros que non figuran
nós libros pre-históricos. Refírome aos Consellesáurios, raza
que non está en vía de extinción, pero que ameaza con extinguir a Galiza. Dirixidos, e na
maioria das veces, interpretados
polo seu dinosáurio principal (ao
que chamaremos Francosáurio),
campean ás
suas anchas
-palas terras ga1egas, fancedo OPaís
(pouco e mal) e volveulle dar
desfacendo
(moito e ben) un respaldo
mentre chupan maioritário 80
roda do xefe, o
cal, mentres du- Partido
re e acade votos da Quinta Dinosáurico.
de Franco, sérvelles caralludamente aos seus fins, que non
son outros que chupar, chupar,
e por suposto, chupar.
Máis de un e de dous están desexando que Francosáurio desapareza, pero non se atreven a
confesalo, e se chega a desparecer (cousa inevitábel, xa que a
Nai Natureza non é parva) eses
Consellesáurios reconveteranse, e adaptaranse aos tempos.
Non ha ser por amor á Terra, xa
que se o tivesen non estarian a
caron do que están, ha ser por
interese proprio, pero non hai
mal que por ben non veña. Todo
é pouco para o País.
Con Francosáurio fora de circulación han entrar polo aro, aproveitando, iso si, a infraestrutura
montada por Papá F, para seguir engaiolando aos nostálxicos do pasado, que ainda han
ben deles, pero que o demo me
trague se entendo o porqué.
Francosáurio sai retratado nos
xornais, dia si, día tamén, lembra esta ou outra inauguración
dos anos da 1 ª Ditadura dinosáurica, si leron ben, a 1ª, porque o que agora ternos non é
máis que outra Ditadura disfarzada de Democrácia. Ainda lle
perduran alguns tics do vello autoritarismo, e senón que lle pergunten a certos pais de certos
alunes que pedían mestres para

• Libros galegas e portugueses.
• Libros de texto.
• Fotocopias.
+Plasticados.
+Encademacións.

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

GARCIA SABELL?
XOSÉ

Cm CABIDO

A dereita galeguista, que é coma eses paxaros que non fan nío
pero acubillan no dos outros, empezou a dicir xa pola mañá
do 18 de outubro que en Alianza Popular (si, PP) hai un sector
sensible ó galeguismo. Incluso moi lonxe de calquera dereita
clásica veño escoitando dicir hai meses non sei que historia sobre a opción extrema dun goberno de coalición entre o nacionalismo real (o de esquerdas) e o nacionalismo imaxinario
dunha especie de PNV que se formará trala descomposición do
PP en Galicia cando se retire Fraga e no que ó parecer Barreiro
apoiado por... Un escuadrón de biosbardos sobrevoa territorio
patrio.
O PSOE xa non é casa para os piñeiristas, quera dicir o galeguismo difuso que medio quixo intentar parapetarse baixo o
telladiño fidalgo e pai-de-nada que sostiña Camilo Nogueira
sobre unha rodela de fume, tamén moi galeguista (era a palabra clave), pero ¡que lástima!, demasiado inestable.
A estes galeguistas que teñen por virtude non existir estando
sempre onde máis quenta, o Bloque fáiselles un chisco demasiado bruto, así como se dixeramos cheo de toxo traballador e
radical e mesmo rabudamente comunista. Por iso hai que ir
empezando a educar ós inxenuos: non todo é malo na dereita,
dinos a dereita gleguista. O que importa é jalar o galego e

aprender algún versiño de Rosalía. Non xuredes. Hai que persignaaarse, Jede/liños.
Mais, para a miña idea, entre un Estado opresivo e unha nación depresiva todo se volve loita de clases, incomprensión,
desconfianza, mentiras, insultos, xogo sucio, golpes baixos, siniestro total: Unión Penosa. Para facerse cargo desta papeleta, o
nacionalismo de esquerdas non precisa ós piñeiristas e anticomunistas, nin o seu desdebuxado amor pola patria , nin a súa
ideoloxía sen norne, cifrada en contas correntes de sete bocas.+
os seus tillos, e que acadaron
moratóns para os seus médicos
de cabeceira.
Afortunadamente, os fusilamentos están proibidos (mal que lle
pese a algun Roasáurio, que
añoraba estes métodos para eliminar a certos molestos inimigos parlamentários que, facendo gala da sua amplitude de vocabulário, definiu coa cor dos tomates), asi que non lles queda

máis remédio que compartir escanos cos "melenudos que visten raro", xa saben, eses catre
"bloqueiros" que milagreiramente se converteron en 260 e pico
mil. Un inciso para o espabilado
que lles chamou "melenudos e
que visten raros" o señor Bautista etc. (a ver quen adiviña o
apelido) pode que vista raro (para os punks, supoño), pero od e
"melenudo", máis que un insulto, seria unha utopía. Todos os

GONZALO

Volvendo ao País (non ao das
maravillas que nos queren vender, senón ao de verdade), volveulle dar un respaldo maioritário ao Partido Dinosáurico, iso é
indiscutíbel, pero o que xa é
máis discutíbel é o xeito de acadar esa maioria. Algun xa comentou que deberán vir observadores da ONU para garantir a
imparcialidade dos comícios,
pero non sexamos crueis, se veñen eses señores ou outros
calquer con talante democrático
(se alguén non lembra o significado de "Democrácia", no dicionário ven na letra D) os malpocados terian que gastar todo o
seu soldo mensual en psiquiatras, e xa hai demasiada xente
no mundo sen recursos como
para facérmonos responsábeis
da ruina duns pobriños observadores. Deixémolo así, é mellar,
que se decaten os próprios galegas e galegas do que hai, de
quen está ao seu carón nos maos momentos, de quen os apoia
sen pedir nada a cámbio, e por
suposto, de quen os putea.
Non vin a película do señor
Spielberg, non me fai falta ir ao
cinema para coñecer a pre-história, pero do que si estou seguro é de que moitos votantes do
17-0 si que a viran. lso, e o feito
de as votacións neste país seren tan ceibes como os informativos da Televisión de Pre-historícia, é a única explicación de
que volvan estar no mesmo sítio os mesmos dinosáurios de
sempre.
Ternos outros catre anos por
diante, tempo abando para a
xente tomar nota. Só espero
que a Spielberg non se lle ocorra facer unha segunda parte do
Parque Xuntásico , e é que, se
dentro de catre anos volven os
de sempre, só nos ha quedar
rogar e encomendarnos a Deus,
cousa que me amolaría bastante, xa que son ateo.•
FRANOSCO

X. ARIAs

V EIGA

Beiras e
Anasagasti
Parece ser que ao PNV non lle
fixo grácia o espectacular ascenso do BNG nas últimas eleicións galegas e máis se ternos
en canta que os seus acólitos
de Coalición Galega desapareceron do mapa político dos eidos de Breogán. Teñen medo
de que o Bloque poda chegar a
governar na Galiza e que levando unha política de acorde cos
intereses nacionais e das camadas populares, non renunciando ao direito de autodeterminación, deixe ao PNV e a CIU coas suas vergonzas ao aire.
Hai tempo que coñezo a lñaki
Anasagasti a quen aprécio como persoa ainda que non comparto a sua ideoloxia burguesa,
pero o que xa non me parece
ben é que, sen outro tipo de argumentos que a sua ideoloxia
reacionaria chame a Beiras político "marxista e tronitonante" e
se meta nos problemas internos
da miña Pátria. Penso, ademais, que ternos problemas dabond nesta segunda Pátria miña na que os traballadores sofrimos os desmáns do seu partioo e dos se.us sócios .Qe. ~o.v~r7
no que están a arruinar Euskadi
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e a sua indústria, afirmando que
vivemos no mellar dos mundos
posíbeis. Para o PNV o poder é
bon e todo o que cheire a patriota e de esquerdas mao. Me1lor seria que Anasagasti e o
seu partido procurasen que non
se apaguen os Fornas Altos de
Sestao que alimentamos con
sudor e bágoas tantos galegas,
bascas e españois para poder
pagar os seus avultados soldas
vitalícios. Sería mellar que o
amigo lñaki rexeistase os chanchullos que trai o seu xefe cos
sociolistos, coas asas de avión
que xa voaron , cos enganos de
Arzallus e o seu tío, o xapones
de Amorebieta López Arriortua,
que ian salvar Euskadi para que
"os señores traballadores" non
tivesemos que comer berzas e
que de seguir asi nen berzas
vamos ter.
As últimas eleicións na Galiza
son unha proba de que moitos
galegas fuxen de ideoloxias
trasnoitadas que conservan todo o mao e van cara o porvir
recuando, como dicia Marx , pero non conservan as suas indústrias, véndenas por un prato
de transferéncias aos seus progresistas sócios de governo ca

rm

e taparse uns aos outros
as suas corruptelas e que nosoutros sigamos a comungar
con rodas de muiño como dicia
Castelao.

Creo que nen moral nen políticamente Anasagasti é quen de calificar a Beiras. El é un home serio, marxista e honrado que non
se vendeu aos intereses do Estado, defendendo
sempre os intereses da Galiza,
solidário coas
demais nazóns
sen estado e Para O PNV
sen verse envol- todo 0 que
to, nen el nen o
seu partido , e cheirea
escándalos de
t· t d
"fontanei ros e pano a e
t r a g a p e r ras " . esquerdas é
Nen el nen a mao.
sua organización baixaron ás
negras cloacas
do Estado . o
compañeiro Beiras foi un firme
defensor dos traballadores de
Alúmina-alumínio, Sidegasa, etc.
Non podemos dicer o mesmo os
traballadores de Altos Fornas e
as nasas mulleres, apaleadas

CHINESES, CUBANOS,
'USAS'

por esa po 1c1a que 1n o pavo e
a que o pavo chama Zipayos(1 ),
dos políticos trasnoitados que
nos toca padecer.
Non entendo a que ven agora a
sua preocupación polo marxismo cando afirmaban por outra
banda que tras a caída do valado de Berlín xa fracasou. Será
mentir e saben que tras da caída del non desapareceron as
contradicións internas dese sistema brutal que levantou desde
o seu nacimento outros valados
máis vergoñentos e des-humanos como o que separa a fame
do colesterol, ao primeiro do terceiro mundo, as institucións que
governan do povo a quen din
servir, o morto de primeir do que
non ten onde cair morto, a banca dos intereses dos traballadores ... Véñenseme á mente
aqueles versos do Gabriel Aresti, ese poeta que maldician os
bascas de direitas por ser marxista e os españois de esquerdas por escreber en euskara:
Egunerko arraxaldeco ordu bietan/ nire kafesnea/ harcen dudan bitartean/ Pater Noster bat/
errezatu behar dut/ Berlineko
muraila/ irgatean/ hilcen diren/
pederasta eta lapur eta eral eta
nazi gustiengati.(2) Claro que o
saben, e saben que mentres sigan eses valados erguidos pala
mezquindade do capitalismo o
marxismo seguirá vixente Eta
zu, Treberis,/ benedikatua izanen zara/ mudukol hiri guztienl
artean,/ zure sabeletica jaiokol
baitda ... (3)

ALDEA

G LOBA

da capera, náo da esperanc;a.

L[é~

ainda buscado, Aí ven
o Maio, non vende un
plástico no novo
idioma.

Intimar ca gieiro, o vento e a
chova no paragem de autocarro:
no seu interior, segurado unma
barra, verificas a causa principal
da rápida propagac;áo do constipado no seio da comunidade
universitária e misturas com arte
de perfumista as variadíssimas
fedentinas do alheio: na cafetaria engoles cum ricto de amargura a primeira dose de cafeína e
achas-te disposto a escutar numa aula ateigade o discurso monocorde. As poucas horas livres
sáo dedicadas a botar a lingoa a
pascer em conversas e mais cafeína. Os olhos reservam se para o repetitivo passejo polos escassos títulos que mal adornam
a biblioteca.

O novo servizo
centralizado de
información telefónica
impede inteirarse, por
exemplo, do número
do governo basca:
"Porque como en cada
comunidad le llaman
de una manera, aquí
no sabemos con que
nombre aparece".

Um atractivo experimento por
um dia, urna prava de mais urna
tortura quotidiana. Os mais inteligentes e preparados para lutar
na vida exterior abandonam o
centro o primeiro ano. Porém,
defrontar esta relac;áo de
acc;óes sadomassoquistas dia
após día, durante semanas, meses e mesmo anos é um exercíco só atribuível a estranhos indivíduos dotados de urna auréola

Á Xunta cómprenlle
profisionais de alta
cualificación para
futuros proxectos. Nas
salas de espera de
San Gaetano
atópanse estes dias

NANINA SANTOS

Ordenando notas, papeis recortes deses que gardo sen saber
se valen para algo se hei facer calquer cousa un día <lestes,
encomro algunhas xoias merescentes.
Teño tre correlativas que os xornais deron nos comezos do
ano 1992:
Co novo ano chiné , as autoridades políticas dali promoveron
unha campaña de fu ilamento de pre os políticos e comuns
no convencimento de que "esas execucións (33 persoas entre o
24.12 .91 o 21.1 .92) tiveron como obxectivo mantera seguridade e felicidade da persoaS tal e como expresaba o presidente do tribunai .
ulle mal o dos chineses

Para rematar, lñaki, lembrarche
que cuarenta e cinco anos despois segue vixente aquela carta
de Castelao a Manuel de lrujo:
"Creo que abandonástedes a política galeuzcana porque non lles
gustaban os socialistas ... Estades atados ao que os socialista
chaman Notre mouvement des
Etats-Unis socialistes d'Europe.
Ogalla naide vos pida cantas pola vasa equivocación. Porque nire bihoka! ezkerrean dago/ eta
bertako ao/oa/ gorrial da/.(4) diferénciome de vosoutros". +
R.A.UL Rio DIAZ
(BILBAO)
1. - Soldado autóctono ao servizo do
império.

Tamén mini tro d xu tiza cubano, Caf!os Amat Forés, quixo
dar a ·ua opinión br a cu tión da pena d morte dixo
qu n
u paí ' " un ha arma para d f ndernos d U A".
Cou ·a · a ·i.

on m r en unh caixa no corazón e na memória? •

2.- As duas do serán de cada dial
mentres tomo/ o meu café con leite,/ teño que rezar un Painoso/ por/
todos os pederastas e ladróns e
asasinos e názis/ que marren/ ao
pasar/ o valado de Berlin.

"Recomendamos
tomar tantos
Marrons Glacés
como ilusons se
tenham na vida,
esperan9a no futuro
e alegria de pisar
- aterra"
José Posada

3.- E ti , Treveris,/ serás bendita/ entre/ todas/ as cidades da terra,/ porque/ do teu ventre nacerá ...
4.- O meu corazón/ está á esquerda/ e o seu sangue/ é vermello.
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Um inefável,
descenso aos
infernos desde a
Universidade da
Corunha
"El Santo Padre de Roma, y no Satanás
me acerca para siempre al infierno"
Papa Guido Sem Número
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Ao longo duma carreira universitaria armas-te de paciéncia: urna
óptima aprendizasem para mais
tarde saber como engordar o desemprego sem ser notado e conhecer em profundidade o sentido
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economistas de sana,
arquitectos premiados,
enxeñeiros
prestixiosos. Todos
moven a cabeza
contrariados pala
cativeza dos salários
públicos. E a todos
lles ·responden igual:
"Desde o pasto que lle
oferecemos terá
recursos sobrados
para multiplicar
várias veces o seu
salário".

Quen pode perder o
seu salário na Xu nta é
o Conselleiro Xoán
f/

r 1

Fernández. Na
véspera do anúncio do
Governo o seu nome
non aparece nas
listas. O infortunado
non sai da porta de
Fraga, na que está de
garda como alma en
pena. En lembranza
de que non facia
declaración da renda,
chámanlle o pobre
Fernández.

Non todo son más
notícias. O galega
comeza a ser o idioma
da automoción.
Volkswagen deulle a
un modelo o nome de
Vento, Ford preferiu o
de Tempo e Seat
escolleu o de Terra
para unha furgoneta e
o de Fura para un
utilitário. A francesa
Renault canta ca
R-19 Chamade. Os
xaponeses non
quedan atrás e Honda
xa sacou ao mercado
o modelo Concerto.
lsto sen contar co
coñecido Polo de
Volkswagen e coa
prestixiosa marca
sueca Volvo.

••••••••••••••

especial, mas nao necessariamente relacionados com qualquer orde religiosa.
E assim é: surpreendes-te no
início, adaptas-te na continuagao e admiras-te de ter chegado ao final. Todo o caminho
sem ter abandonado o aborrecimento, companheiro inseparável
da paciéncia, enganosa virtude.
E velai te encentras: deixando
atrás a imóvel instituigáo universitária, cum leve sorriso nos lábios e um título na algibeira. Es
medianamente feliz, nao há passado, só futuro, urna pessoa feita e direita que atravessa a rua.
Mas algum erro deveu ser cometido, urna culpa imperdoável
tem de ser expiada, pois dobras
a esquina daquela rua e topas
ao chefe da Universidade, homem insignificante, gestos tranquilos, a baba que se desliga pala comissura dos seus lábios
náo parece provocada pala epilepsia, mas pola raiva contida, a
sua olhada turva fixa na tua e
implacável pronuncia palavras
divinas carregadas de fé que,
num clima de requerido sosego,
te enviam directamente ao interno: "Tu náo existes e muito menos os teus colegas. Nunca cursaste dous anos de especialidade, porque essa especialidade
nunca existiu; os professores
que tiveste nunca nasceram; o
título de licenciatura que levas na mao
nom é mais do Nunca
que urna solici- cursaste dous
tude de matricula para voltares anos de
a comegar (ho- especialidade
rror.0; os testes
aos que respon- porque essa
deste eram ma- especialidade
quiavélicas fichas policiais: a nunca existiu
orla comemorativa é um medíocre exemplo
de pintura geom ét rica com quadrinhos em
branca. Nem parado serás, assim que melhor desapareces".
Nao pode ser, gritas com desespero, é um novo pesadelo,
terrível, urna espécie de acgáo
demoníaca. Procuras um exorcismo salvador, mas percebes
demasiado tarde que os cregos estáo do seu lado. Náo há
saída. Afundes-te no alcatráo
em direcgáo ao averno. Porém, no momento derradeiro
resistes e botas máo da tua
única e maldita arma, penosamente apr(e)endida; com paciéncia infinita, antes de desapareceres de vez, seguras fortemente o tornezelo do ogro e
arrastá-lo ás su as origens. •
}OSÉ

K.

(A CORUNHA)

Reflexao para
os partidos
Como sociedade cultural galega,
ainda que no exterior, queremos
fazer mais urna reflexáo quanto
as últimas eleigóes galegas onde o Sr. Fraga será de novo Pres id ente.
Por
contra o PSOE
fica muito mal
parado e o BNG
converte-se por
fim num partido
importantísimo Os votantes
se o medimos castigarom ao
em votos. O sr.
Camilo Noguei- PSOE pola
ra fica fora do sua nula
parlamento.
Quais os motivos do acontecido a nosso
entender? Podemos enumerá-los por- pontos:

política
galega.

1.- Ternos que considerar que
em qualquer sociedade, e a galega náo o é menos, existe urna
parte importante de gentes que
votam exclusivamente por pequenos detalhes demagógicos.
O Sr. Fraga, que sem ser galeguista, polo menos no passado,

apresenta-se como o campiao
do patriotismo galego(?) Gostaria-nos acreditar nesse seu novo jeito de sr, mas ternos dúvidas iAproveitamos para felicitálo, náo obstante.

2.- Achamos um dado positivo
nestas eleigóes. Os votantes
castigarom ao PSOE pola sua
nula política galega, e muito
menos galeguista, alem dalguns dos seus membros que
praticam o antigaleguismo como é o sr. Alcalde da Corunha
que tem a gala desprezar o
nosso próprio idioma. Ao senhor Presedo aconselhariamoslhe que tomar ligóes de lígua,
pois há que aguardar até cinco
minutos para averiguar em que
língua está a talar!
3.- Quanto ao BNG, pois felicitá-los polo seu surpreendente
avango eleitoral. Cremes que é
o lógico prémio á coerencia política. Nós como sociedade cultural achamos positiva a postura do Bloqo quanto á língua e a
cultura. Pois dos partidos com
representagao parlamentar é o
' nico que mantém discrepáncias com essa normativiza<Jáo
oficialista para nosso idioma.
lmaginam-se um degredo em
Portorrico abrigando a escrever o Espanhol com ortografia
inglesa?

FRANQUICIADOS
X. PlÑEmo
O franquiciado mordia nas unllas mentres facia corredores polas alturas de San Caetano. Eu sabia que o tipo era un franquiciado porque xa o tiña visto no seu baixo comercial con nomes
distintos de coñecidas cadeas implantadas entre nós. E sabia
que facia corredores porque iso .véntase á primeira, sobretodo
se un está a facelos tamén. Así que, logo de saúdalo, recordeille a sua condición:

-Ti non levabas un negócio de drogaría.?
-Si, e despois un de ordenadores, e logo outro de roupa de
nenas e , máis tarde , unha imprenta rápida. Todas malditas
franquícias que case me arruinan.
-Lago, xa non segues con nada <liso?
-En certo modo ainda si, só evoluciono, coma todo o mundo.
Por iso estou aquí, agardando a que me receba o conselleiro
en funcións.
-Pois aquí no vas topar franquícia nengunha.
E, neste ponto, o franquiciado mirou cara á porta do gran despacho caetanense. Soou a confesión cando dixo:
-O que eu podería facer se fose dono dunha franquícia coma

esta. Non cho quero nen contar.
E non mo contou.•

4.- Quanto aos resultados do
Sr. Camilo Nogueira é posivel
que também seja o "prémio" a
inven<Jáo de partidos, se náo
lembramos mal , nunca se ampresentou con siglas identicas ,
e também eremos que no linguístico e cultural , achamos
sempre ao senhor Nogueira do
lado oficialista. Os próprios lemas eleitorais estavan acentuados segundo a norma imposta
por degredo.

5.- Ternos notícias que nas
ruas galegas puido-se olhar por
primeira vez propaganda eleitoral escriga em galego e em ortografia galega. Achamo-lo positivo.
Renovar;áo-Embaixada galeg
da Cultura nada tem a ver com
nehum partido político ou grupo
organizado. O nosso propósito é
dinfundir e dignificar o nosso
idioma no mundo.+
RENovA<:Ao-EMBAIXADA
DA CULTURA

GALEGA

(MADRID

A supresión da

titulación de
gal ego
Os C.A.F. (Comités Abertos de
Faculdade) da Universidade da
Coruña queremos manifestar
publicamente a nosa total oposición á recente supresión da titulación de Galega-portugués, por
considerar que
obedece máis
aos critérios
corporativistas
da equipa reitoral e do seu actual rexente, Asupresión
Monseñor Mei- de titulación
lán Gil, que aos
da própria Co- de Galegomunidade Uniportugués
versitária, atentando mortal- obedeceaos
mente tanto
critérios
aos intereses
da Universida- corporativistas
de como aos
da Cidade da da equipa
Coruña.
reitoral.
De igual modo,
queremos declarar publicamente a nosa
total solidariedade, esperando que sexa absolto, co estudante e membro
dos C.A.F., Ernesto Gómez
Louzao, que foi inxustamente
xulgado o dia 24, tan só por ter
amosado a sua disconformidade
coa interesada supresión da devandita titulación.•
PAULO CARRIL

(CAF DA CüHUÑA)
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alusións non teñen ánimo ofensivo, simplesmente relatan unha notícia aparecida no Egunkaria , periódico en euskera e tamén noutros
meios. Denúncia unha situación
real no País Basco, que é a implicación das Forzas de Seguridade
do Estado co narcotráfico, de feíto
hai xente xulgada e condenada por
iso. Ao remate da canción nós dabamos a nosa opinión sobre o problema e a solución a este que non
é outro que a legalización das drogas. Esta persoa viu dañada a sua
honra e agora pédenos 15 millóns
como indenización, censura do tema no disco e a proibición da sua
execución en directo. Agardamas
xuízo e veremos o que pasa.

No último LP hai incursións en
estilos tan variados como a salsa. Como chegaron este tipo de
influéncias aos Negu Gorriak?

Actuación en Compostela do grupo o pasado dia 26.

Mália o subtil boicoteo que padecen pola grande
maioria das emisoras de rádio, o grupo de rock basca
Negu gorriak está a lograr un interese notábel do
• XAIME CASAS

Veñen dunha extensa xira, 10
países, 32 concertos, todo en
dous meses.
Si, e te foi o penúltimo concerto
dunha xira e gotadora, pero impreionante de público e experiéncias.
Aparte ne ta ocasión chegamos á
República Checa, a ex Alemaña
do Le te, Suíza, Áu tria Itália ... '

Por que Stop hipocrisy como título da xira?
É unha certa homenaxe a Luí Mariano, un cantautor republicano e
horno exual que no 36, cando todo de filaban diante de Franco no
concello de Irun, tivo que fuxir para a Franza. Temo unha canción
no dobre LP que fala ben di to.

Moita xente non pode esquecer
a Kortatu á hora de falar de Negu Gorriak. No último LP Negu
indica unha volta ás orixes?
Déixannos abraiados as diferentes
interpretacións que produce o último LP. Hai ska, hai hardcore, hai
reggae, tamén raggamuji.n, pero de
todos os xeitos non vexo unha volta
a Kortatu en nengun sentido. Negu
Gorriak aposta hoxe pola fusión,
encrucillada de estilos, máis que
por algun en concreto como poden
facer bandas como Fishhone.

Teñen conciéncia de que hai
moitos grupos que seguen a Negu Gorriak e que dalgunha forma están criando escola?
Efectivamente influenciamos, pero
máis que asemellarse coido que facem os que outros grupos tomen
máis contacto coa realidade. Esa foi
sempre a nosa postura. Tratamos de
ser unha banda relacionada coa sociedade na que vivimos. Parécenos
imprescindíbel o compromiso social, nunha época na que hai moito
I ,r l }

,

ANXO IGLESIAS

O da salsa é un tema só. Foi algo
asi como un reto pois cando esti vemos en Cuba compartimos cos Van
Van dez dias, comendo, sentindo e
vivindo a realidade do bloqueo iánqui. Daí saiu unha relación de amizade moi forte e eles non paraban
de dicernos: "vostedes son máis
que roqueiros, son espectáculo,
vostedes son como Led Zeppelin".
Daquilo que empezou como vacile
saiu este tema de salsa. Contamos
coa colaboración dun grupo de San
Sebastián, Sonora Caribe, e tardamos moitísimo en gravalo.

público. Recentemente apresentaron en Compostela,
organizado polo colectivo Treboada, o seu penúltimo
concerto da xira europea Stop Hípocrisy.

Algo máis
ca un grupo de rock

desinterese. As cancións non din
grandes causas e moitas bandas esquecen a importáncia das letras e
da mesma vivéncia do grupo.

ou máis fortes, pero en inglés.
En definitiva, esta rádio como case
todas aposta máis pola rádiojórmula, polas listas dirixidas.

Como contemplan o panorama
actual da música basca, rock,
pop, etc?

Porén, en Euskadi, incluso en
meios institucionais, tiveron
que modificar os enfoques, debido á presión da audiéncia?

Apreséntanse como algo máis ca
un grupo de rock. A estrutura
que teñen é moi boa, as NG Brigadak, o próprio selo organizador de concertos ... Vense como
algo máis ca un meio de transmisión de ideas, un fin en si mesmo?

Despois dun parón nos anos 90 e
91 , de novo hai un boom impresionante e a diferéncia de anteriores
momentos, dase máis variedade,
riqueza de estilos, a explosión de
xente é tamén de correntes. En
ca lquer vila hai quen fai pop,
rrash, reggae, ou todo mi curado.
O ano 80 foron importantes para
a mú ica basca, pero naquel momento vendíase case todo polo
imple feito de ser do momento,
da per pectiva do tempo ves que
daquilo só pagan a pena unha ou
dua cou a ... Os 80 tamén fixeron
po íbel a criación de infraestrutura , elos independentes, salas de
concertos, asembleas de rapaces
que presionaron aos concellos para
que programasen estas músicas.

Censura na rádio
O rock radikal basco contaba cun
tímido apoio das rádios, e simpatías nalguns meios. Hoxe a situación é máis complexa, as rádios
son máis miradas á hora de programar bandas.
Si, é un bon exemplo o que nos pasou en Rádio 3, onde antes pinchaban moita desta música e agora
nen sequer a mencionan. A sensibilidade mudou, e o sistema para o
que non lles gosta é non mencionalo, simplesmente non existe. A
canción Gora Herria que fixemos
con Manu Chao dos Mano Negra e
Joseba Tapia foi censurada en Rádio 3. Un amigo naso desa casa díxonos que a alguns lle parecía moi
forte, demasiado para pinchala, pero sen embargo si botaban cancións de bandas como M etallica,

tan

En Euskadi a presión da xente
obrigou a emisoras comerciais a
programar bandas coma nós, pois
do contrário quedarian sen público.
Rádios oficiais como Radio Euskadi ou Euskal I rratia dispoñen de
programas realizados por xente
moi consecuente e que sernpre loitou polo rock en euskera e de Euskadi. Na prensa, o suplemento do
Bat, Bi, Hiru ... pasou de ser unha
folla a 1O na actualidade. Mesmo o
diário reaccionário El Diario Vasco
inclue unha espécie de suplemento
musical, auténtica illa moi progresista. Lago está o movimento de rádios libres e fanzines , no que tanto
comidos como meios melloraron,
quer dicer a todos os níveis outra
vez existe moita actividade, e todo
debido á presión do persoal.

O. seu grupo estivo moi vinculado ao desparecido Gaztetxe de
Bilbo, como viviron a sua desaparición, desaloxo e posterior
campaña de descrédito?
O Gaztetxe de Bilbo fixo máis pola
cultura que o concello de Bilbao e
todo o govemo basco xuntos. Nós
tivemos unha relación moi forte co
Gaztetxe, desde a okupación até o
desaloxo. Ali viu a luz o primeiro
disco e video de Negu rJorriak. Como Kortatu tamén tocamos várias
veces. Foi a maior escala de rock
que nunca tivo Bilbo, referéncia de
todas as bandas, xerador de cultura
e aglutinador de todo tipo de xentes
e tendéncias. Resultou moi triste
ver como desde ETB oferecian un
vídeo da Ertzaina rodado nos sotos
do edificio cun esquelete todo cheo

1

de merda e dicindo que aquilo era o
Gaztetxe. Demostrouse que o soto
levaba tempo inundado e que o esquelete era de plástico, pero nen o
alcalde, nen a ertzaina desmentiron
nada, eles seguen sendo uns mentirosos. As auténticas motivacións
deste desaloxo hai que buscalas
nun compló entre o alcalde e os
grandes comerciantes do centro de
Bilbao, que tramaron unha campaña de desinformación e calúnias
sen precedente en Euskadi contra o
Gaztetxe, todo valia para xustificar
o peche dun local incómodo pola
sua situación no centro da cidade e
incómodo por ser modelo de local
autoxestionado exportábel a outras
partes de Euskadi, aquilo era tan
potente e perigoso para eles que tiveron que esmagalo. Pero ainda asi
o Gaztetxe de Bilbo segue vivo na
cabeza e no corazón de todos os
que o sentimos.

Non será facilmente asumíbel
para unha banda de música ter
que acudir aos xulgados para
responder do seu traballo criativo? Como ven o proceso xudicial con Rodríguez Galindo?
Recorda a outros tempos isa de ter
que responder por un tema que fas.
O caso é que Rodríguez Galindo,
Tenente Coronel da Garda Civil,
figura senlleira da loita antiterrorista, denunciounos debido a unha
canción do LP. Gurre Jarrera. As

'Despo1s.
dun parón nos
anos 90 e 91, de
novo hai un
boom
impresionante".
•
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Se cadra por vir todos nós de organizacións políticas e movimentos
sociais pois démoslle a todo unha
globalidade que outras bandas non
alcanzan. Pero iso é o que queremos, sacar os nosos próprios discos,
organizar os nosos concertos, ter
unha estrutura forte para promocionar a bandas que saen, góstarios asi.

Implantarase algunha vez unha
multinacional discográfica en
Euskadi, editando música en
basco, despois de anos rexeitando estes grandes dinosaurios do
rock ás línguas peri/éricas?
Esa é unha grande teima que IJlOitas
veces tivemos, pero polo momento
ainda non sucedeu. Eu (Fermin)
síntome nacionalista, e este sentimento, está para min fora da area
dallar. A miña perspectiva independente e independentista impediríame traballar para esta xente. Non o
f~amos tampouco como banda.

Teñen moi boa amizade con
bandas galegas, como Os Resentidos ou Def con dos. Como ven
aquí o momento en relación ao
resto do Estado?
Aparte dos xa consagrados como
Siniestro Total, ou mesmo os amigos dos Resentidos que arrasan en
Euskadi, escoitamos cousas como
De/ Con Dos, Os Diplomáticos de
Monte Alto, Fame Neghra, ... e sinceramente teño que dicer que simpatizamos máis co movimento actual da música galega, realmente
interesante, que co da música por
exemplo de Catalunya, onde todo
fede a apoios institucionais. Tantas
facilidades danme medo, non hai
forzas para sair adiante de seu ... +
j
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DIAS
nengun interese en conseguir eses
cartos: fixeron unha negociación
entreguista e de complicidade cos
que loxicamente nada tiñan que
gañar na negociación".+

.
)

• Fraga renúncia
á débeda histórica
da língua

sua reabilitación e
acondicionamento vintecinco
millóns de pesetas, financiados
pala Conselleria de Cultura. Nos
locais estará instalada unha
biblioteca e un centro etnográfico
e estarán depositados para o seu
estudo os fondos documentais e
bibliográficos de Xosé Neira
Vilas. +

da RAG, con 12.000 palabras,
anúnciase unha próxima con vinte
mil. Para lembrar que "no ILG
hai, nestes momentos, un tesauro
dunhas 600.000 fichas de palabras
perfeitamente catalogadas. Tan
valiosísimo depósito léxico
permite ser tan xeneroso como se
queira co novo dioccionário. Non
seria posíbel, sequer, achegarse ás
45 ou 50.000 palabras? (... ) Quen
teña a nasa língua como veículo
de expresión e ferramenta de
traba11o sente fondamente a
imperiosa necesidade dun
diccionário académico digno". +

•Aberta
a excavación
da finca Mirambel

Os dez anos de Leí de
Normalización Lingüística veñen
de ser celebrados en Tréveris, co
anúncio polo presidente en
funcións da Xunta, que informou
que se tiña renunciado ao cobro
da débeda histórica que o govemo
central adquirira para a promoción
da língua galega. Dos quince mil
millóns anunciados no seu dia por
Xoán Piñeiro Permuy como o
logro dunha grande negociación,
só se teñen cobrado 3.000, e
apesar de multiplicarse por cinco
o presuposto de política
lingüística esta non ten mellorado
substancialmente.

• Inaugúrase
a Fundación
Neira Vilas

A Mesa pala Normalización
Lingüística emitiu un duro
comunicado criticando a renúncia,
"cando o próprio governo vendeu
a negociación como un grande
trunfo político polo que todos nos
amosamos satisfeitos". A Mesa
considera un engano todo o
proceso "que é unha mostra de
entreguismo ao govern0 central,
ao non teren os governantes do PP

Na parróquia de GresPonteledesma inaugúrase o xoves
dia 11 o edificio que alberga as
instalacións da Fundación Neira
Vilas. O centro ten carácter
privado e como obxectivo
fundamental o de divulgar e
promover a cultura galega, a nível
global e da bisbarra. Aproveitouse
a casa natal do autor de M emórias
dun neno labrego, para investir na

Desde o 11 de Novembro
comezarán as visitas guiadas de
escolares ao xacimento romano
localizado e excavado durante os
últimos meses na denominada
Finca Mirambel de Vigo. Ao
tempo que se anunciaba este
programa didáctico prensetouse a
guia Unha aventura arqueolóxica.
A excavación da vila romana de
Toralla.+

Xosé Neira Vilas.

• Mellorar
o Dicionário
da Real Académia
A cada son máis as voces que
poñen en evidéncia a parquedade
dos diccionários de galega,
sobretodo no que atinxe ao de
autoridade, concedida por lei á
Real Académia. Marcial Dourado,
nunha tribuna recollida en El
Correo Gallego lembra que
despois da edición do diccionário

•Fallan o Esquio e
o Ken Keirades
O próximo sábado fállanse no
Ferro} e na Estrada dous
importnates galardóns. Dunha
banda o prémio de poesia Esquío,
con edicións en galega e
castellano e por outra o
convocado polo Concello para
novela. Ao Esquio apre éntan e
51 traballos en galego, que
xulgarán Carlos Casares, Manuel
Xosé Neira, Arcadio López
Casanova e Dario Villanueva. No
caso do Ken Keirades despexarase
a incógnita de se puidese recair
nalgun dos 1ibros dese timados no
Xerais.+

•Nova edición
da Trabe
Ven desairo número quince de
A Trabe de Ouro , a publicación

de pensamento crítico dirixida
por Xosé Luis Méndez Ferrin. O
número está especialmente
adicado ás artes plásticas con
traballo de J.F. de la Iglésia
(Carta abstracta a un pintor
abstracto ou o que é o mesmo,
por que é pertinente a
abstracción na pintura); Xavier
Seoane (Unha aproximación á
obra de Jorge Castillo); Teresa
Barro (A educación do intelecto);
Antón Castro (A abstracción en
Galicia: un debate que nunca
existiu); Carlos Bemárdez (A
outra poesía. O carácter
esencializador da poesia
vangardista.); Xosé Luis Méndez
Ferrin (A gadaña no mundo);
Luis Martínez-Ri co Daviña
(Galicia. Tradición ou hi tória?)
e Alberto González-Alegre
(Sobre arte abstracta en Galicia
ou Nova York).
O número de A trabe compléta e
coa ección de crítica, texto de
J.V. Foix e Reimundo Patiño e
traba11os de X.L. Axeitos, Chu
Bello e Guillermo GarcíaAlcalde.+

• Fotografias
de Blanco Amor
O sábado 13 de Novembro á 12
da rnañán na Galeria Sargadelo
o Clube Cultural Alexandre
Bóveda de Ouren e vai
apresentar un libro que recolle
parte da obra gráfica de Eduardo
Blanco Amor, que se expón en
Ourense neste dias no ámbito do
Outono Fotográfico.•

QUEN SE QUEIXA DO "ESQUÍO" SON EU
DARio XoHÁN

(\

CABANA

No último número de A NOSA TERRA sae dita que algúns
poetas se queixan de certas cousas do Premio Esquío de poesía. Como a min non me gusta tirar a pedra e esconder a
man, teño que dicir que quen se queixa son eu.

tanto non se pode facer. A min non me faltaron mil pese- ¡ un anónimo membro do xurado fai poñer no me mo número
tas para facer unhas fotocopias co fin • • • • • • • • • • • • • • • • • • de A NOSA TERRA obre a ilegal elecde que o xurado lese o meu libro. Se o
ción previa: "evita facer o debate final
xurado o eliminaba, alá el ; pero eu non
obre obra en entidade. É unha labor de
tiña intención ningunha de gastar mi]
preseleccion me moa í, moi uave".

Este ano mandei ó premio Esquío un libro de poemas que
recentemente fixera. Hai uns días souben por medios bastante estraños que, dos corenta e cinco libros que foran presentados ó certame, só dezaseis chegaran ás mans do xurado.
Entre os vintenove que faltaban estaba o meu, e tamén faltaban dous libros que mandara outro poeta que non direi, un
dos cales fara finalista no último premio Martin Codax.

pneansedtoasBpoarreªs.que me ]ese un tal D. Fer-

'Q

s membros do
xurado do Esqu;o
"
co bran por séreno.
Polo tanto, que
f agan o seu
traballo".

O que pasou foi que un tal D. Femando Bares, vicepresidente ou así da Sociedade de ~ultura Valle Inclán de Ferrol, fixo unha selección previa, e por si e ante si eliminou o meu
libro e outros vinteoito, de xeito que o xurado só tivese que
ler os dezaseis superviventes xa ditas.

Os membros do xurado do Esquío cobran •
por séreno. Polo tanto, que fagan o seu
traballo. E aínda que non cobrasen, debían facelo o mesmo, que ninguén é forzado a formar parte dun xurado. Porque as
bases da convocatoria do premio son terminantes: só ó xurado lle compete xulgar
as obras presentadas. Un xurado, dita sexa de camiño, perpetuo en tres dos .seus pés , o cal fai un
banco ben estable.

Esta selección previa non está prevista nas bases, e polo

E o que me acaba de encabronar son as "xustificacións" que

Así e in ulta con toda suavidade 6 autares de vintenove do libro pre entado
ó Premio Esquío de poe ía, entre eles un
que fara finali ta no Martín Codax. En
canto a min, que o lectore da miña poe ía publicada xulguen e debe e p rar
un libro meu que non teña entidade uficiente para er di cutido por D. Daría
Villanueva, D. Carlos Ca are , D. Arcadio López Casanova e D. Manuel Xo é
Neira; algún dos cales, por certo, ten eloxiado a miña obra.
Os membros do xurado do Esquío cobran por éreno. Polo
tanto, que fagan o seu traba11o. +

ANOSA TERRA
Nº 595 - 11 DE NOVEMBRO DE 1993

21

Leituras
111

111

di Mandel, o espírito analítico sobreponse ao sintético, "Nem sequer se procura atingir qualquer
espécie de equilíbrio dialéctico
entre análise e síntese".

Homicidios
deliciosos
cadáveres
esquisitos
Ernest Mandel
analisa a novela
policial
En 1984, en inglés, aparecia o volume Delightful Murder (Homicídios deliciosos) da autoria de Ernest Mande), o economista e dirixente trosquista belga. Era un libro que ninguén esperaba: "Unha
hi stória social da novela policial".
En 1986 via Jume a edición francesa, Cadávres exquis, en PEC-La
Breche, editora de signo trosquista, cun interensante limiar do novelista - policial- francés, ex
militante da LCR, Juan-Fran9ois
Vilar. E x.a vai para dez meses,
aparecía en Lisboa a versión portuguesa: Cadáveres esquisitos.
Uma história social do romance
policial, publicado pala Cotovia,
en tradución de António Gon9alves, que lle apón una série de notas para o leitor non introducido
en certas intimidades do bandolerismo ou da novela policial que
cita Mande!. Tarnén introduce unha bibliografía portuguesa de títulos citados no libro. O volume
consta de 228 páxinas e custa
2.625 escudos.
Mandel, no prólogo, comeza por
confesar que é un grande devorador de novelas policiais (como
Neruda, Borges ou Bukharin). E
explica por que tratar da novela
policial: o materialismo hi tórico
debe er aplicado a todo os fenómenos ociai . O volume consta
de deza ete capítulo nos que o
economi ta belga deseña a novela
policial, de de o eu nacimento
até o no o di as ( 1984 ). Comeza
pola arqueoloxia até chegar ao
verdadeiro fundador do relato policial: Conah Doyle. Doyle de envolve a ua hi tória ainda na
rua. pero cando chegue a Idade de
Ouro do relato policial ingle , e ta pa aran ao alón vitoriano.

Porén, a explicación do nacimento
do relato polical (pór en orde a desorde introducida na sociedade
polo criminal, maiormente procedente das capas baixas da sociedade), con ser interesante, non é o
mellar capítulo do libro. Onde
máis brilla Mandel - deixando
fara a interacción entre economía
e criminalidade, que son as páxinas
onde
cho uta
o
economista.trosquista- é no capítulo dedicado á ideoloxia da novela policial.

Histoire sociale
· · du roman policier.
Préface
de Jean-Fran(:ois Vilar

Medo á morte
Se para Boileau-Narcejac o medo
está na base do relato policial,
Mandel lembra que o medo á
marte é tan amigo como a humanidade. O centro do relato policial, segundo Mandel, é a marte.
A marte non tratada como elemento centro do destino humano,
ou como traxédia, senón como obxecto dunha investigación. A marte no relato policial non 'e vivida,
nem sofrida, receada ou combatida. Torna-se un cadáver a dissecar, um objecto a analisar. A reifica¡;ao da marte está no cerne do
romance policial".

Cos americanos (Hammett, Burnett, Cain... ) tornarán á rúa. Mais
antes de chegar aque, Mandel explica por que nace a novela policial, por que os detectives desta
son amadores e non profesionais.
A maior parte da policia inglesa
(país, a Grande Bretaña, onde nace o relato policial) estaba formada por elementos saídos das capas
baixas da sociedade, polo que
eran odiados pala clase média e
desprezados pola alta; "Mas havia
un motivo de orde rnais prática
para essa hostilidade em rela~ao á
policía. A Lei de bancarrota, pelo
meno na Gra Bretanha, continuava a definir a insolvencia como
crime. A popula9ao prisional incluía muito mais maus pagadores

de que assassinos, ou até mesmo
ladróes". Os xuíces e a policía tiñan máis traballo cos tendeiros e a
sua "amabel" clientela do que con
ladróns e criminosos. O relato do
criminal cando nace -na Grande
Bretaña- non pode, xa que lago,
ao se dirixir a grandes capas da
clase média, colocar como herói a
aqueles que os perseguían.
Mandel di que a natureza do relato policial está ligada á literatura
popular, e tamén a forzas máis
profundas que actuan na superficie da sociedade burguesa. O policial nos seus inícios reduce o crime a mistérios solucionábeis mediante a análise. A análise é a apaoteose do relato policial clásico, e,

O relato policial ao reificar a morte
(ao desumanizala) convértea en
obxecto de competición entre duas
capacidades de análise abstractaº asasino e o detective. É o triunfo
da racionalidade ... reificada. Racionalidade que ao non poder subsumir nen explicar a condición humana na sua totalidade, segméntaa
artificialmente: "os criminosos sao
fruto das suasa paixóes, os heróis
da ansia de justi9a e ordem". E no
seo dun contexto tan formalizado é
difícil comprender que o criminoso
e o detective, o crime e a xustiza, a
prisión e a propriedade sexan produtos dunha mesma sociedade, "de
urna etapa específica do desenvolmento social". Mais como o racionalismo burgués é sempre unha
combinación de racional e irracional, "que tende cada vez mais para
a irracionalidade xeral'', ás veces
bota man da máxia ou da loucura
para explicar por que os crimino-

canta de libros

PRONTUARIO
ORTOGRÁFICO DE
GALEGO
Valentín Arias López

Este libro fo¡ concebido como
axuda para quen poña intere5e
en escribir correctamente. Así
como a fala lle debe respecto ás
variedades locais da lingua -pois
por algo existen-, na escrita debemos atemos con precisión á
normativa vixente. O obxectivo,
esta vez, fíxase no aspecto morfolóxico, reducindo a información teórica ó mínimo estrictamente indispensable, en beneficio da práctica, e abúndase en
datos ordenados de consonte as
características en que se repara.
Son conxuntos selectivos que se
forman cos elementos marcados
pala experiencia docente co risco de propensión ó erro.
Mais non se trata dunha lista de
erros para evitalos. Pola contra,
clise como se escribe, non como
non se debe escribir cada vocábulo. Neste libro non se pensou
maiormente en corrixir, senón
en formar.
Preséntase unha cantidade considerable de termos correctamente grafados, dispostos en
series homoxéneas que facilitan
a comprensión e estimulan as
asociacións con mira á súa
aprendizaxe. A finalidade deste
libro é axudar a fixa-la grafía correcta das nasas palabras.

16 x22, 240 páx. 995 pta.
Análi e da
indu trializ~.ción
Xaquin Femández Leiceaga
ven de publicar na colección
Universitária de Xerais o eu
traballo Capital estranxeiro
e industrialización en
Galicia. O libro anal isa o
efecto dos investimentos de
empresas

transnacionais na Galiza,
con atención preferente ás
tres últimas décadas. Sen
negar a contribución de te
in vestimento, a participación
galega é baixa no fenómeno
se se enfrenta coa entrada de
capitais foráneos na
economia española. A
comparación afonda na
condición periférica galega
no ámbito industrial. t

O cine de
Torrado

Máis sobre a
masonaria
Alberto Valin, o principal
estudoso da masonaria no
noso país, ven de publicar a
sua terceira monografia sobre
o tema nas Ediciós do Castro.
Laicismo, educación y
represión en la España del
siglo XX é un título que pode
confundir porque certamente
as case trescentas páxinas
están adicadas a Ourense e
província, ainda que o

próprio autor se encarrega no
prefácio de afirmar
"oferécenos esta história un
digno paradigma do
societarismo masónico e
laicismo escolar, extrapolábel
con facilidade ao resto das
províncias". Valin non dá por
rematadas aqui as edicións
comezadas hai doce anos. t

O Centro Galegb das Artes
da Imaxe (CGAO segue
cumprindo o seu obxectivo
editorial e pDñendo en
circulación diferentes
ensaios que poñen ao
dia a produción
cinematográfica
relacionada, dun ou
outro xeito con
Galiza. Ramón
Torrado. Cine de
consumo no
franquismo é o
ensaio de Xosé
Luis Castro de
Paz e Xaime
Pena Pérez. Os
autores procuran
achegar ao
leitor o
funcionamento
industrial dos
estratos máis

baixos do cine español, co
interese adicional de que o
coruñés Torrado (19051990) expuxo unha visión do
país (ben que distorsionada)
en películas como Mar
aberto ou Sabela de
Cambados.•
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sos cometen o seu crime (que perturba a boa marcha da sociedade).
Ademais, este tipo de relato desenrólase a dous níveis: "Por um lado,
tudo debe parecer tao real e prosaico quanto possível ( ... ) Mas, ao
mesmo tempo, tudo está envolto
em ambigüidade e banhado en
mistério. As persoas non son o que
parecen ser. O irreal sobreponse ao
real. Nunha palabra, a ideoloxia do
relato policial seria: "Desordem
resposta em ordem, ordem desvanescendo-se em desordem; racionalidade subjugada pelo irracional,
racionalidade restaurada após a
irrup~ao de acontecimentos perturbantes e irracionais".
Pensamos que Mandel esquece
duas causas: a) a racionalidade é
muitas veces restaurada por un
elemento lóxico-forma: o detective; e b) que se o relato policial
clásico está
cheo de estereotipos, regras e
códigos, é por- Mandel di
que quer ser que a
unha resposta
da intelectuali- natureza
dade burguesa do relato
a un terror me- policial
tafísico: o tem- está ligada
po finito. A
novela policial á literatura
clásica está popular, e
chea de estere- tamén a
otipos (lém- forzas máis
brense as regras de Van profundas
Dine), e o este- que actuan
reotipo tende a na
reducir a exsuperficie
presión espontánea e indivi- da
dual, e, ao sociedade
mesmo tempo, burguesa.
a fuxir da história. Un texto
fortemente estereotipado favorece o principio
do pracer (no sentido psicolóxico)
e fai esquecer, mentres dura a sua
leitura, o desenvolviemento discontínuo da história. Quer dicer,
nestes textos sempre se repite a
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mesma história -con variantes
que non embazan o tempo contínuo e infinito da história burguesa, da sociedade burguesa.
Mandel neste libro dá un repaso
xeral á história da novela policial.
Dos comezos até a actualidade,
desde unha perspectiva social e
política marcada profundamente
polo seu trosquismo. Analisa infinidade de novelas policiais e de
espionaxe. Entre na explicación
polo miúdo do consumo deste tipo
de literatura. Da violéncia: implosión e explosión. Da organización
do crime ao crime organizado. Do
estado, dos hegócios e do crime.
Da función integradora da novela
policial á sua función desintegradora en certos escritores: Le Bretón, Durrenmatt, A veline, Hammett (ben que ás veces o seu xuízo
partidário non lle deixa ver o bosque da realidade: todo o que non é
trosquista é revolta pequeno-burguesa). Por último dá un repaso ao
novo relato policial francés, de
ideoloxia escorada á estrema esquerda: Jean Patrick Manchette, F.
Fajardie, D. Daennickx, G. Delteil,
T. Jonquet, J. F. Vilar (estes tres
últimos os máis achegados ás conceicións ideolóxicas de Mandel),
Daniel Pennac, J.B. Pouy, etc. Como curiosidade, para o leitor que
non poda, non queira eou non encontre) ler este libro, digamos que
o autor favorito de Mande] é o
australiano Morris West.
Cadáveres esquisitos é un excelente libro sobre o relato policial. Feito por alguén que leu milleiros de
novelas policiais e de libros sobre
o crime. (Apesar de escáparselle o
nome de Don Tracy, ou de Pierre
Siniac.). Alguén que explica "a expansao do romance policial ( ... )
pelo facto de a sociedade burguesa, considerada no seu conjunto,
ser urna sociedade criminosa".
Agora, que explique o por qué
desta expansión ás antingas sociedades pseudo-comunistas do Leste
de Europa e na Cuba actual.+
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o motivo central do que será Días
sen gloria que non é outro que o
percorrido do Carniño de Santiago. Unha xove puta -Maria Pujalte- persegue un cabaleiro que
lle adebeda o xornal da sua entrega, e decide buscar un profesional
do Camiño -Roberto Vida!- para que a conduza polos atallos. O
vello ten razóns próprias para ires
a Compostela e logo das primeiras
negativas e dos pertinentes releas
pechan o trato.

A épica
do Camiño
Días sen gloria
Nun espazo de excepzón acudimos á estrea en Compostela do último espectáculo da Compañia
Teatro do Aqui. Estamos a referirnos ao Instituto Galega da Informazón que, da man de Isaac Diaz
Pardo, oferece-nos unha enorme e
f ermosa sala semiesférica con capacidade para sete centos de persoas, perfeitamente pensada para
o espectáculo con fulgurantes elementos técnicos como chan xiratório e subebaixa que non entendemos moi ben como non é mais
utilizada mália non estar precisamente no centro de Compostela.
Case un mes de representazóns
pensadas para coléxios e licéus de
toda Gal iza, un ha fórmula xa
adoptada por outras compañías lembremos o Galileo de Produccións do Noroeste, etc.- que de
seguro aportará unha maior presenza do teatro na vida do país e
un achegamento ao público, radicalmente diferente de aquel proclamado e promulgado segundo o
cal haveria que facer un teatro fácil e descomprometido para chamálo. Ao tempo que, xa desde unha perspectiva pedagóxica, os mozos e mozas coñecerán en carne
própria esa distancia, por veces tan
evidente, que vai do Teatro á Literatura e achegarán-se por medio
dunha unidade didáctica á reflexión sobre outras disciplinas relacionadas con aspectos da montaxe.

Dias sen gloria, Premio Rafael
Dieste, 1992, finalista do Premio
Nacional de Literatura, 1993 é un
texto denso e fermosamente construído da autoría de Roberto Vida/
Bolaño, tamén presente no reparto
do espectáculo, que nos achega a
unha visión un tanto especial do
Camiño. Lonxe de mistificacións,

Roberto Vidal Bolaño.

apresenta-nos un camiño tornado
por mendiños e putas, por cabaleiros rnergullados en desafios e latrocínios, por taberneiros e borrachos. Sen dúbida acerta a desenmascarar esa parte da realidade
histórica silenciada polo oficialismo dun camiño de pureza e boaventura.

Quico Cadaval, actor e autor e, mesmo,
codirector cos
Moucho Clerc,
asume a direcz ó n e consegue arrincar
toda a forza do
texto de Bolaño e do traba11 o de excepzón do eleco
de actores:
Maria Puja/te,
Pilar Pereira ,
Carlos Blanco, Xosé L.
Castro e o
propio Bolaño
como xa apontamos.

Di,as sen

gloria é
unha
fermosa
aportazón á
épica do
camiño,e
unha
afortunada
leitura
escénica.

O Carniño depara-Hes unha rnanchea de situazóns, ben levadas polos tres outros membros do reparto -Xose Castro , Carlos Blanco
e Pilar Pereira-, que dan corpo
a un sin fin de mendiño , estafadores, putas, cómicos taberneiros,
amantes ... perfeitamente arropados pola ver atilidade do elementos escénicos realizado por O
Moucho Clerk. De unha sairán
ben parado e de outra sairán mallados, mas a medida que e achegan a Compostela irán trocando a
desconfianza e a indiferéncia iniciais por ternura e amizade certa.

É, a final, o camiño, unha alegoria
da vida, con momento de grande
esperanza onde os miragres case
se tocan coas mans, e outros de
fonda decepzón e dolor mesmo ,
onde nada parece posível e moitos
menos que exista unha tal Compostela ponto e final -a montaxe
recolle tambén aquela outra parte
do mito que levaría aos camiñantes até o Fin da Terra- dun camiño de estrelas.
O Dias sen gloria é unha fermosa
aportazón a épica do carniño e sen
dúbida o pase que tivemos o pracer de ver unha afortunada leitura
escénica. Non quixera finalizar a
crónica sen anotar o traba11o de
Bernardo Martínez na realización
musical que debe diretamente da
tradizón medieval pasada por todo
un filtro de influéncias para entregar unha fermosa composizón. +

Unha prirneira cena apresenta-nos
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Manierismo
de Almodóvar
Kika
Despois de mulleres ao borde dun
ataque de nervos -a sua fita
máis redonda e mellor contada,
ainda que a A leido desexo fose a
máis interesante e persoa, e tamén
moito máis imperfecta. Almodóvar converteuse nun fenómemo
internacional, o que no caso do
inexistente cinema español fixo o
"fernómeno" fose magnificado ata
o can anzo. Toda a "modelnez", a
in oportábel "movida" que xamais
existiu, víronse refectidas no cinema do manchego, dentro dunha
atmósfera de "grande esperanza
branca" que nace do desexo de
encontrar un deus a calquer prezo
que irva de croni ta destes tempo
de cri e . Coa fama Almodóvar
converteu e nu xenial mago do
marketing e nun cada vez pior director de cine. O mao -o manchego xamais dominou a mínima
inraxe cinemacográfica pero subsisti u coa sua inventiva barroca e
ba tarda os múltiples defectos- e
que as suas tres últimas obras non
teñen gracia nengunha, son forzadas até a esaxeración e o que no
princípio fora a mellor calidade do
manchego -a e pontaneidadevól ve e contra el e todo re ulta
premeditado e calculado coma se
for un produto de fábrica.
Detrás dos novos títulos de Almodóvar hai un aproveitamento de
situación quentes: a violación no
eixo central de Átame, o melodrama herdeiro dos culebron televisivo tan de moda en Tacones lejanos e en Kika os rea/ities-shows.
As tre fita nacen do oportunismo de aproveitar o que e tá de
moda e nela a introdución de elemento 'almodovarianos ' -diálogo provocadores, ituación inólita e grate ca , mistura con -

Contundéncia

folk
Dhais
O integrante do xurado que o
ano pa acto decidimo outorgar ao
grupo Dhai o Prémio Pelegrín de
mú ica folk podemos e tar ati feito do acerto, logo de escoitoar
o presente disco, gravado co gallo
daquel galardón.
Ensamblar seis músicos nun son
compacto conseguiuse nesta ocasión mantendo o ritmo da percusión, a xeito de espiña dorsal do
grupo; e incluo nesta consideración
instrumentos. como a guitarra acústica ou o baixo, co engadido dunhas surprendentes vasoiriñas, que
nomeadamente no tema que pecha
o disco -"Comboio do leste"-,
son sen dúbida a principal aportación do grupo; mostrando que a
subtil percusión non é património
exclusivo dos rnú icos de jazz.
Cando a música é melódica, 1onxe
de adubiar o son con arranx.os retóricos, Dhais simplifican cunha
instrumentación elemental: todo o
atractivo está na própria composi-
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tantes de xéneros, etc.- aparece
máis como unha necesidade de
cumprir coas obrigas diante da parróquia dos "modelnos" que de
esixencias reais do relato. Iso que
na história da arte coñeceuse coma manierismo.
Hai en Kika várias histórias como
é habitual no director, xunto a
misturas aqui completamente arbitrárias de tempos pasados e presentes- a sua incapacidade para
contar ben uns "flashback" xa visíben en Tacones Lejanos alcanza
aqui cotas desproporcionadas. Todo xira arredor dunha crítica que
quer ser radical os "realiti-shows'',
esta penúltima plaga das televisións. A intención seria boa -den únc i a
da
violación do
dirito á intimidade, vulgarización até Almodóvar
o noxo desa
técnicas ama- converteuse
relas de inda- nunmago
gación televido
siva, etc.- se
estiver ben marketing e
desenrolada; nun cada
cando, polo vez pior
con t r á r i o, director de
apreséntase
un persoaxe cine.
coma Andrea
Caracortada-un papel do
que a excelente Vitoria Abril non pode sacar
nengun matiz, tal é a pobreza co
que está enfocado a nível de
guión- que queda esgotado na
primeira cea e cuxa nova presenza
na fita promete minutos de aborrimento, comprobamos como a intención de Almodóvar queda frustrada. Xunto a ela, a história de
Kika -cunha interpretación de
Verónica Forqué calcada da que
fixo anos atras na moito máis interesante Que fixen eu para merecer
isto?- que só existe dentro da intención do director - imbolizar a
atitude po itiva ante a vida- pero

ción. Se o ritmo é, por exemplo,
de pandeirada , todo xira a carón
da deci iva percusión, implacábe1
no condicionarnento xeral do disco. Curio amente, no temas standar é no que mellar e deteta esta
claridade de ideas: "Ven bailar
Carmiña" ou "Pandeirada de Nebra", e as comparamo con outras
ver ión realizada por outros múico -Na Lua / emilio Cao-,
resulta na interpretación de Dhais
máis conci as, como tocando o
imprenscidíbel para ser percibido
polo ouvinte. O "Valse do Ríotorto" require dun sobre-esforzo para
ser bailado, dada a sua ríxida interpretación.
Son sinté-

Son sintético
o <leste
grupo, que
parece
enfocar a
súa música
con
seriedade
pero sen
transcendéncia.·

que no nulo desenrolo do persoaxe queda máis como tontaria da
muller -a sua atitude durante a
violación- que como outra cousa. A terceira vertente da história
-o "serial-killer" interpretado
con desgaña e convicción polo
sempre excelente Peter Coyoteé aínda máis frouxa: desde a primeira cena descobrimos a identidade do asasino, ademais da idea
de dobrar a Coyote, un americano,
por un dobrador con acento de
Valladolid só serve para distanciarnos máis do falso personaxe.
Os demais, sobretodo os actores
masculinos mal dirixidos polo director-Almodovar e pior escritos
polo mesmo guionista non son sen ón sombras sen entidade- a
eleicción de Alex Casanovas para
o papel imaxino que responde a
motivos físicos; é dificil encentra
a alguén tan pouco expresivoi no
campo da interpretación. As bromas sobre a criada lesbiana Rossi de Palma metida con calzador no argumento o mesmo que a
omnipresente Bibi Anderesen
aqui cun nu que quería ser espectacular e provocador e quédase
só en antiestético-- serven para
incidir na gratitude total da fita,
da sua falta do mínimo rigor.
Surprende que con tanto gasto os cacarexados setecentos millóns- con elementos de última
moda -toda a parafernália de deseño e vestuário con nomes coma
J-P. Gaultier e Versace- poda
non só esconderse o baleiro máis
radical, senón tamén tanta torpeza, tan pouco domínico da gramatica visual e da montaxe. Era claro
que en Pepi , Luci, Boom ... e en
Laberinto de paixóns, a falta de
meios -proprio dun director "under grau nd "- quedaba suprida
coa inventiva barroca do director.
Agora, que os meios son tan xenerosos e o "look" total da película
tan coidado, a torpeza persiste e a
inventiva queda esquecida. +
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Novidades

Para a prensa diaria galega non houbo, durante máis de un
século , revoltas en América. Este silencio sobre os conflictos
sociais do continence era o pago dos editores aos consignatarios,
primeiros anunciantes dos xornais durante os tempos altos da
emigración transoceánica.

Noticias de América
O relato da gran emigración americana
na prensa da Galicia e de ultramar
GUSTAVO LUCA DE TENA

CARLOS AMARO

tico o de te grupo, que parece enfocar a sua música con seriedade
pero sen transcendéncia. Tamén
e permiten o luxo de experimentar na procura da consabida surpresa, e cando se saen dos cánone por eles mesmos tracexados,
fanno coa soltura duns músicos
non virtuosos pero si desenvoltos.
Tamén cantan alguns temas, pero
esta faciana deberíanna reservar
para as suas actuacións en directo,
xa que unicamente cola como anédo ta espontánea, non para ser
imortalizada en forma de disco.
A xeito de guía, unha última observación persoal, pero se cadra transferíbel: a música de Dha.is recorda
enormemente a de Jethro Tul/, grupo británico de rock de grande sona
durante os anos setenta; naturalmente, esta valoración está condicionada polo
flautista: Luis
Areán, que
ben se poderia
chamar Ian
Anderson. +
XOÁN MANUEL
ESTÉVEZ
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Tabaco , droga , secostros, mortes, descargas, atentados, empresas
fantasma , evasión de divisas, branqueo ele diñeiro , filtracións
policiais, patrimonios multimillonarios. paraísos fiscais, fuxidas en
masa, vixiantes desenmascarados teléfonos pinchados son unha
parte do amplo catálogo que ofrece un libro escrito con valentía ,
rigor e profesionalidade.

Un lugar tranquilo
Contrabando, droga e corrupción
nas rias baixas
BENITO

LEmo

CONDE

/

XA A VENDA
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Forma parte das xeracións nacidas
despois da revolución -viu a luz en
1960 en Pinar del Río-, conserva a
preocupación polas letras das
cancións que caracterizou sempre á

Trova, pero gaña en ironia e en
mensaxe directa, sen perder o
lirismo que segue dando mensaxes
úteis para os namorados de cada
nova xeración. Tamén expresa a

nostálxia -Angola- e o sabor
agridoce de ter que sobrepoñerse a
unha crise que está a deixar a Cuba
sen auga, sen luz e sen
ventiladores.

Frank Delgado
'A Trova sempre tivo os pés na terra, o que cambiou foi a linguaxe'
CJ

rico ou famoso, deixa de compoñer cancións que teñan que ver
coa realidade. A bohémia é unha
fonte nutricia.

•MANUEL VEIGA

Vostede pertence a unha terceira
xeración da Nova Trova. Cales
serian as suas características?
A Nova Trova surxiu pola influéncia da nova estética internacional dos anos sesenta sobre a
Trova que xa existía desde moito
antes en Cuba. No primeiro Sílvio
percébense, por exemplo, os ecos
de Dylan, Baez ou Paul Simon. A
Trova tradicional, demasiado elemental e redonda, foi matizada
con elementos standard universais. O de agora non sei se é Nova
Trova ou non. O movimento non
ten porque converterse nunha tirania que haxa que respetar sempre.
Ainda que son evidentes os pontos
de contacto: a esquisitez dos textos, un ha actitude ante a vida ... Os
vellos trov adores eran xente humilde que nunca viveu á marxe
do s problemas sodais. A Nova
Trova sempre tivo os pes na terra,
se cadra o que cám bia é a linguaxe, a maneira de dicer. As ·correntes intemacionais tamén influen, a
música voltouse ecléctica, a cada
é roáis difícil definir unha música
como pura . T amén creo que a
moitos xóvenes que se poden encadrar na Nova Trova porque tocan cunha guitarra, o que lle gostaria é posuir sintetizadores e aparatos técnicos para gravar cun grupo de rock, pero as limitacións
económicas non llo permiten.

Esa bohémia non é unha maneira disimulada de rebelarse ante
un réxime uniformi zador e de
consignas?
Cuba, neste mom ento, non e tá
para bohémia porque non hai ron.
Todo o Habana Club expórta e e
todos o mojitos e pagan en dólare . Pen o que os trovadore e tán mái lúc ido ca nu nca por e a
fa lta de aleo!. Indo á tua pergunta
hai que d icer que a co n igna e a
bohémia moit a vece confúndense a1gun ten ubido a unha
me a para berrar proc lama revo1ucionária en verso. En todo caso, e a imaxe que e quer dar de
Cuba é fa lsa. As con ignas non
ervi rian e non hoube e feito .
Ademais a con igna non a inventaron o cubano , exi ten en
todos os pai es. O Estado non é o
único que uniformiza a unha ociedade, uniformi za rnái o diñeiro. Hoxe non hai lugar en E uropa
no que non se esteña vendo Parque Xurásico . Am in en C uba ens in áronme história e l iterat ura
universa l, c om o se ap rende en
calquer sítio. Despois cada un fai
o que quere e se non encontra un
libro pode bu calo.

'Non se1.
por que
din que
aos
cubanos
nos
uniformiza
o Estado,
cando non
hai sítio
en Europa
que non
vexa
Parque
Xurásico'

E como están tan ben informados vostedes tendo tan maos

O rock está a influir a cada máis
nos novos?
Influéncia do rock houbo sempre.
Alguns cubanos estaban buscando
o xeito de cantar rock, sen deixar
d1: seren cubanos. Cando descobriron a un arxentino que se chama
Fito Pérez viran que ese podía ser
o camiño. Hai un rock nacional arxentino, con letras de tango, moi
interesante. Pero eu traballo con
músicas máis tradicionais: chacha-cha, son, rumba, blues e algo
de rock. A miña intención é a inversa: procuro que a forma sexa
cubana e os contidos universais.
Poderia facer un son falando de
Bósnia-Herzegovina, por exemplo.

M. VEIG A
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Quiero_Tquiero , quiero

·, .. bailar con un

mechero

. y háblame de amores,

ii"§ amor~s con farole s.
Quiero que me cantes un Blues
:,;rjnt~-$ ~ue vuelva la luz.

Contodo, alguns dos seus temas
posuen ritmos de rock?
Utilizo ás veces o blues. É unha
música moi acrobática. O blues é
apto para incluir unha enxurrada
de palabras, serve tamén para cancións lúdicas e irónicas. Pero iso
somente é unha parte do meu traballo. Tampouco renego do rock,
non estou atado a nada e coido
que están á miña disposición todos os veículos da música.

Fálase moito da volta ao esencial, sen roupaxes accesórios.
Non creo que houbese un retomo,
senón o caso particular de xente
que está cansa dun estilo e volta á
guitarra, o caso dun disco recente
do duo Streme, de Tracy Chapman ... O sonido está tan estandarizado que ás veces o ouvido chega
a escoitar un bisbiseo contínuo.

Mercar un disco representa un
consumo máis conscente da música e permite que se valore un traballo feito só cunha guitarra.

A bohémia
Porque a maioria dos cantautores
cubanos alardean de bohémios?

Por tradición, todos os trovadores
están ligados á bohémia. O primeiro trovador, Sindo Garay foi
un bohémio de saude de ferro que
morreu aos 103 anos. Frecuentaba
o Café Colón da Habana, alí, despois de saciar a sede, tomou inspiración dunha muller para criar
unha das suas mellares cancións.

Tamén lle fixo un tema a un chu1o francés chamado Yarini. Eu
creo que os artistas necesitan divagar, recebir información de todo o que pasa. Algunhas veces escói tase dicer: estes artistas non
fan nada, pero un artista ten que
observar o mundo, cando perde a
capacidade de asombro; porque é

O qu e imp orta on a gaña de
aprender. Pode er mái úti 1 ter
que e forzar e para bu car un dato
nun xomal antigo que e tá no fondo dunha gaveta que pulsar dua
tecla no ordeador para que aia
todo na pan tall a, en q ue méd ie
refl exión, nen interés por parte da
persoa .

A crise provocou desencanto no
mundo cultural?
Por supo sto. A cultura e tá mo i
afectada polos recorte ec onómi cos. De feito son moitos os artista
que emigran, uns de form a legal e
outros non. Eu entendo que algunhas artes son incompatíbeis cunha
realidade tan dramática. Hai xente
que dedica toda a sua vida ao ba11et e non resiste un apagón de 8
horas diárias ou ter que ir nunh a
gua-gua chea. Esa realidade decepciona e desestabiliza á xente.
Non é o meu caso. Alguns viviron
de rnaneira moi folgada nunha
época e hoxe non aturan a situación. Tamén hai quen quere gañar
máis cartas. En Cuba formouse un
dos mellares planteis de bailaríns
do mundo, se van ao ballet real inglés ou ao belga son acollidos corno príncipes. A nadie lle extrana
que Maradona xogase en Nápoles.
Contado, mira se en Cuba hai home novo que moita xente de gran
calidade no seu oficio prefire quedarse. Non poucos xogadores de
pelota trunfarian nas grandes ligas
ianquis, pero en cámbio permanecen en Cuba, dándolle a maior parte dos cartas ao Estado.+
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Un mes de Outono Fotográfico
Con actividades en Ourense, Sul de Lugo e Norte de Portugal
Rposicións, cursos,
certames, xomadas
profisionais, maratóns
fotográficas, encontros de
fotógrafos enchen o
programa de actividades
dunha nova edición do
Outono Fotográfico que
desde hai unha década
organiza en Ourense a
Casa da Xuventude. A
profusión de actividades
permítelle ao Outono
recoller praticamente todas
a expo icións que se
realizan en un ano por
toda Galiza e achegar
mo tras europea e do
r to do tado. Pero alén
de expor o Outono
diver ifica a cada ano
mái , a ua presenza
xeográfica. Ademai de

EDUARDO
BLANCO
AMOR,
FOTÓGRAFO.

Á direita,

CHAVES E A OUTRA LISBOA,
EM LUZ E CONTRALUZ,

Luís Seoane

de Pedro Verdelho.

diante dun
mural seu.

6 de Novembro

PREMIOS

XERAIS·MERLÍN

Os Momias
Lola González
Premio Merlín 1992

1PONTEVEDRA 19931
O infortunio da soidade
Xosé Carlos Caneiro
Ga.ñador do Premio Xerais 1992

Tránsito dos
gramáticos
Marilar Aleixandre
Finalista do Xerais 1992

Brandón, fillo de Ferreol
Palmira G. Boullosa
Premio Merlín 1992

Unha nova entrega da autora de
"A princesa Lúa e

o enigma de Kiam"
Premio Merlín 1987

XERAIS
Tempo de crepúsculo
Francisco X. Fdez. Naval

A nova novela do autor de
"O Bosque das Antas"
Gañador do Premio Xerais 1988

~~
~~

Dúas bágoas por
Máquina
Fina Casalderrey
Premio Merlín 1991

25

1..\

26

axenda

ANOSA TERRA
Nº 595 - 11 DE NOVEMBRO DE 1993

O trinque

Convocatórias
Curso de estética
fotográfica
A Asociación Cultural Vigo, organiza un curso de estética fotográfica que
princípia o Luns 15, e será impartido
por Vitor Vaqueiro, nos locais de Taufotografia (Rua da Coruña 19. Vigo).
O curso repártese en sesións de 3 dias
á semana (Luns, Mércores e Venres),
en horário de 8 a 10 da noite, cunha
duración total de 24 horas. As clases
non tratarán da técnica fotográfica, pero si da análise e discusión de fotografias previamente expostas. O temário
do curso comprende: Introducción e
xeneralidades, a fotografia como exploración do mundo (a reportaxe e o
documentalismo); a fotografia como
exploración do home (o retrato, o autorretrato e o nu); e a fotografia como
exploración interior (a fotografia fabricada, fotomontaxe, fotoinstalación e a
fotografia conceitual). Os interesados
en participar teñen que se pór en contacto coa Asociación Cultural Vigo,
no teléfono (986) 22 27 87, de 7 a 9
do serán, de Luns a Venres.

III Certame
de Rondallas
O Centro Cultural Valladares convoca o 111 Cerzame de rondallas e
Ranchos de Reís, que vai celebrar os
dias 25 e 26 de Decembro de 1993, a
partir das 5 da tarde, no Campo de
Futbol do C.D. Valladares, na Gándara. Para participar é condición indispensábel comunicar a asisténcia a
meio dun boletin de inscrición que se
pode solicitar na Secretaria do Centro,
de 5 a 9 da noite. A inscrición farase
por orde de chegada dos boletins, con
data límite o 18 de Decembro. Cada
rondalla recebera unha cantidade fixa
de 25.000 pta., polo feíto de participar.
A organización estabelece os seguintes prémios: primeiro prémio dotado
con 150.000 pta.; 2Q ano 125 .000, 3º
con 100.000; Mellor Abandeirado con
20.000, e Mellor Grupo de Baile con
30.000. Maior información no Centro
Cultural Valladares: (986) 40 86 84.

Prémio Eusebio
Lorenzo Baleirón
O Concello de Dodro convoca a sexta
edición do Prémio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón, ao que poden concorrer todos os poetas que o desexen,
sempre que as obras teñan unha extensión mínima de 400 versos e sexan
inéditas. O tema e forma quedan á
eleición do autor. Para participar hai
que remesar, antes do 30 de Novembro, 4 exemplares mecanografados da

obra, sen remite identificador, ao Concello de Dodro (A Coruña) indicando
no sobre VI Prémio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón. Os traballos deberán levar un lema, que tamén figurará
no exterior dunha plica cos dados persoais (enderezo e teléfono). A dotación do prémio é única e indivisíbel de
250.000 pta. O Concello publicará a
obra galardoada na Colección de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón de Edicións do Castro, para o que se reserva
os dereitos da primeira edición.

Análise Bursátil: análise cíclico, técnico e indicadores bursátiles, aberto a todos os interesados ao prezo de 7 .000
pta. O curso ten 30 horas de duración,
acreditadas cun diploma, impartidas por
Miguel Angel López Mendo (experto e
analista bursátil). Con este curso téntase
dar un acercamento a realidade bursátil
dun xeito claro comprensibel sen coñecementos económicos superiores, ao
tempo que se proporcionan experiéncias
sobre a análise técnica e cíclica dos
mercados e os seus indicadores. A inscrición faise no Servizo de Reprografia
da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo, ou no teléfono (986)
81 25 39, de 10 a 1, e de 4 a 7.

Axudas á investigación
do património histórico

Concurso de fotografía
sobre anticoncepción e
sexualidade
A Asociación Galega de Planificación Familiar e mailo Centro Xove
de Anticoncepción e Sexualidade,
convocan un concurso fotográfico baixo o lema Anticoncepción e sexualidade, ao que poden aceder todos os afeccionados á fotografía, residentes na
Galiza e menores de 25 anos . As
obras, tres como máximo por participante, han ter un tamaño entre os
18x24 cm. e os 30x40. Admítense tanto en branco e preto coma en cor. As
fotografías teñen que se apresentar,
acompañadas dunha fotocópia do
DNI, perfectamente embaladas, có título da obra e enderezo do autor no
dorso (recoméndase non montar as fotos en paspartout). O Centro Xove
{R/Agra da Espiñeira 10 baixo. 15706
Santiago de Compostela) aceita envios
até o 20 de Novembro deste ano. A
organización estabelece tres prémios
50.000, 30.000, e 20.000 pta., que fallará o 26 de Novembro. Maior información no (981) 59 42 52.

Curso de
Análise Bursátil
O Colectivo lndependente de Empresariais e Económicas (CIEM-EC) de
Vigo vai levar a cabo o /1 Curso de

O Concello de Vigo tenta fomentar o
estudo e investigación sobre o pasado
histórico e as características e problemáticas do meio ambiente no município asi como apoiar a formación de novos investigadores, cunhas bolsas ás
que destina un importe total de
1.500.000 pta. Poden solicitar as bolsas
os titulados universitários meios ou superiores que teñen o aval dalgun organismo oficial, así coma grupos de investigación. No caso de grupos de investigación é preciso constatar na solicitude unha currícula dos seus membros. A temática das investigacións estará centrada na história local, património histórico, arquitectónico, industrial,
etnográfico e arqueolóxico, moble ou
inmoble. Tamén aceptan estudos sobre
o meio ammbiente sempre que sexan
aplicabeis á realidade municipal. A dotación de cada bolsa nunca excederá as
500.000 pta., o Concello non estabelece
cuantía mínima para as axudas. No referente a documentación, os solicitantes
deberán apresentar un impreso de solicitude normalizado (pódese solicitar na
casa do concello), unha fotocópia do
DNI, un aval dun organismo oficial,
unha curricula, o proxecto de investigación e unha cópia compulsada do título
académico. O Concello compromete
aos beneficiários á_entrega dunha cópia
da memória da investigación, para a
sua publicación cando a considere de
interese. O prazo para a presentación
das solicitudes remata o 25 de Novembro, e resolución do Concello realizarase antes do 15 de Decembro de 1993. O
Concello pagará unha metade do importe da bolsa coa notificación da concesión, e a outra metade tras a entrega
da cópia da memória. Os interesados
poden recadar maior infonnación na
Area de Património Histórico do Concello: (986) 81 01 OO.

Libros
La Orquesta Roja.

A editoria l Txalaparta ven
de publicar unha nova
edición da famosa obra de

Gilles Perrault quen relata
o importante papel da rede
de espionaxe soviética que
derrotou á Gestapo. Unha
história a paixonante en
mans dun grande escritor.•

Anúncios de balde
• Clases de inglés a domicílio na zona de Vigo. Profesor nativo. Escocés
con experiéncia. Emprégase método
comunicativo. Todos os níveis. Teléfono (986) 22 81 59.
• Véndense patios profisionais. Coiro e rodamentos italianos. Numero 36.
Teléfono (986) 43 38 30. Perguntar
por Blanca.
• Grande oferta de discos e cassettes.
Perguntar por Evéncio Baños, no (988)
21 05 85.
•Véndese piso en Ourense. R/Ervedelo, 72. Teléfono (988) 21 05 85.
• Títeres & Gualtrapas. Organi zación de representacións teatrais e de
monicreques. Fabricación e manexo de
títeres. Fabricación e deseño de vestuários, decorados, teatrillos,. .. Composición e adaptación de obras teatrai s.
Composicións e gravacións musicai s.
Obradoiros e cursiños. Intere ados entrar en contacto con Mauro Muñoz
Martínez, no Taller (986) 22 77 11.
• Aluga-se estúdio em Vigo. Com calefac~om, água quente, soleado, céntrico, ideal para estudante. 36.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88.
• Oferécese pintor económico a domicílio. Experiéncia e seriedade. Interiores e esteriores; vernizados a brocha. Presupostos gratuítos e sen compromiso. Carlos Pérez Vegue. Teléfono (986) 66 02 58, Ponteareas.
• Psicólogo. Psicoterápia. García
Barbón 69, 4º A. Prévia cita: (986) 22
08 36.
• Acaba de nascer unha nova distribuidora underground. Se tes un grupo e queres que se destribua o teu material, ponte en contacto. Tamén ternos
catálogo para os interesados en mercar. Escribide a: Devilish distrib. Manuel Fernández Miranda. Apartado
Postal 53. 27850 Viveiro. Lugo.

• Restáuranse móbeis e figuras antigas. Interesados dirixirse ao (986) 62
50 77. Perguntar por Carme Carreira.
• A Asociación Xuvenil Lagares de
Cabral, vai editar o número 11 da sua
revista O Berro No1 o. Preci amos colaboracións en Banda Deseñada (texto en galego). Interesados reme ar ante do 15-XI-93, a: Avenida de Santa
Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. Teléfono: (986) 25 07 03 .
• Diplomada en E.X.B. e Licenciada
en Xeografia e Hi tória dá clase a domicílio de: E .X.B., 1º de B.U.P. (Lodo), 2!! e 3c:i de B.U.P. e C.O.U. ( ó letras). E pecialidade en Hi tória da Arte (C.O.U. e Selectividade). Exp rién cia. Teléfono 37 91 76 (Vigo).
• Licenciado en galego fan traducións e correccións de texto en calquer normativa a prezo módico .
Teléfonos (986) 45 19 53 e 49 15 7 l,
de 14 a 16 h.
• Traducións galego-francés-castellano , en calquer se ntido. Interesados
chamar ao (98 1) 29 98 90.
• Traducións atlánticas. Traducimos do finés e do alemán. Teléfono
(986) 43 68 32, perguntar por úria.
• Desexo inter-cambear correspondéncia con persoas de idades comprendidas entre os 25 e 30 anos con
tins amistosos, de cara a integrarme
na sociedade xa que me atopo no cárcere e preciso forxar un novo círculo
de amistades. Escreber a: Víctor Díaz
Iglesias. Prisión Provincial de Pereiro
de Aguiar. 32792 Ouren e.
•Véndese Kawasaki 500 KLE. InmelJorable estado. Perguntar por Balbino no (986) 31 11 94.
• Quería entrar en contacto con Lui
Piedra Suare e mái Dianora Piedra
Suares. Dirixirse a: Isabel Piedra Huerta.
Calle B, 6. La Yaba. Camagüey. Cuba.

Cinema
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Santa Cecilia de Lalin, proxectan A
marrá. E pectacular interpretaci n de
Alfredo Landa, acompañado por Antonio Re ines.

Cinema Submariño
O Luns 15 de Novembro, ás 8 do serán, comeza a sétima edición da Semana Internacional de Cinema Submariño, no Auditório do Centro Cultural
Caixavigo. A Semana divídese en cinco sesións: o Luns 15 pasan Mar
adentro de Rafael Trecu, un paseo polas maravillas agachadas no mar. O dia
16 proxectan Canarias, gressol deis
elements de Miguel Fuster; When the
fish come in de Mark Deeble, un segu imento dos peixes juligans cando
van desovar; Devilfish de Victoria
Stone, 'na que se procura un acercamento aos aspectos biolóxicos do polbo xigante; e El Mar Roig és blau de
Francisco Fraile. O Mércores 17 pódense ver: Scapa flow de Christian Petron, unha evocación histórica do afundi mento en 1939 do buque británico
Royal Oak, a mans do submarino alemán U 47; llla de Cocos de Francisco
Candela; e O Mar de Cortés de Hugo
Geiger. Para o dia 18 poñen: Seas under Capricorn da ABC, unha monstra
da vida mariña da Australia; Atlántida
de Gerald Favre; e Unha batea afundida de José Irisarri, que conten imaxes da transformmación dunha batea
afundida até que chega a se converter
nun arrecife artificial. Venres 19, Shadows in a desert sea de Howard Hall;
Sea trek. The Galapagos Islands de
Robin Hellier; e Duio, baixo das augas de José Luis González, unha viaxe as ruinas mergulladas da vila de
Duio, perto de Fisterra, que segundo
unha vella lenda leva máis de 2.000
anos mergullada .

O Grande Azul
O Marte 16, á 8 do erán, na Ca a da
Cultura do Barco, dentro da programación do ciclo Cine actual do Cine clube Groucho Marx.

Sublet
O Xoves 18 , ás 20,30 h., na Casa da
Cultura de Ourense, dentro da programación do Cine Clube Padre Feijóo.
Sub/et, dirixida por Chus Gutiérrez, e
con Iciar Bollain e John Kelly, no reparto. Trátase dunha crónica urbana
que relata as vivéncias e relacións da
protagonista cando decide queimar a
sua casa en Nova Iorque e viver na
rua. Prezo 300 pta.

As viaxes de Sullivan
O Cine clube Lumiere proxecta o
Mércores 17, ás 20,30 h., no Auditório
do Concello de Vigo, As viaxes de Sullivan de Preston Sturges. EUA 1941.
O filme conta a história dun famoso
director de cinema que decide facer
unha película sobre a pobreza. Con tal
motivo vístese de farrapos, desprendese dos cartos e sae a rua para viver a
situación de perto. Prezo 300 pta.

A Marrá
O Venres 12, ás 22,30 h., dentro da
programación de cinema do Ateneo

Luz que agoniza
O 17 de Novembro o Cine Clube
Pontevedra, pa sa o filme Lu z que
agoniza de George Cukor. Intérpretes:
Ingrid Bergman e Charles Boyer.

Cinema alemán nos
comezos do sonoro
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI) oferece un ciclo adicado ao cine alemán nos principios dos anos 30.
Os días 11 e 12, proxectan O trio da
bencina, 1930, de Wilhelm Thiele. As
sesións comezan ás 20, 15 h. no local
do CGAI (R/Durán Loriga 1O. A Coruña), e custan 150 pta.

Francis Ford Coppola
O Centro Cultural Caixavigo adica un
ciclo, en versión orixinal subtitu lada en
castellano, ao director Francis Ford Coppola, que se proxecta do Luns 8 ao Martes 30 de Novembro, no próprio Centro
Cultural. Os filmes que ainda quedan por
proxectar son: O Padriño 111, Xoves 11;
Corazonada, Martes 23; A Leí da rua,
Martes 29 e Drácula, Martes 30. •
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Spesial Pelegrin do Frente Comixario .

Antonio
Quesada
A Exposición antolóxica
de Antonio Quesada, que
acolle o Centro Cultural
Caixavigo, conta con máis
de 57 cadros de diferentes
etapas do artista.

Francisco Pazos
Expón as suas esculturas na
sala da Caja de Madrid de
Pontevedra.

A xeración
doente

New York-Chicago. No Coléxio de Arquitectos de Ourense dentro do Outono fotográfico.

Sobre Santiago
A Universidade de Compostela artella a expo ición
fotográfica do Coléxio de
Fonseca, Sobre Santiago:
Carl de Keyzer, Miguel
del Río Branco e Martín
Parr. Tres de Magnum .

Cabal iro
Expón o eu óleos, até o
15 de Novembro, na Sala
de Arte Caixavigo.

Xaime Fariña
Falcón
Expón a
ua pintura
mái recente na Sala Mundo Recreativo de Santiago.

Electrografia
A Uní er 1dade de Vigo
expón até o 21 de ovembro. na Aula de Cultura de
Caixa Ourense, unha escolma de electrografia
pertencente ao Mu eo Internacional de Electrografía de Cuenca (MIDE).

Campano, José Manuel
Broto, Ferrán García Sevi1la, Menchu Lamas , Juan
Lacomba, Juan Navarro
Baldeweg, Manuel Quejido,
Txomin Badiola, José María Sicilia, Cristina Iglesias,
Pello Irazu, Francisco Leiro, Eva Lootz, Angeles
Marco, Juan Muñoz, Mi quel Navarro, Adolfo Schlosser e Susana Solano.

Pintura galega
contemporánea
O Café Liceum do Porriño
expón, baixo a coordenación da Galería Severo Pardo, obra dos ari tas: Laxeiro, Lodeiro, Colmeiro, Barreiro, Sucasas, A. Pulido,
e M. Ruiba1, entroutos.

Fragmentos
Renancentistas
Arturo Franco Taboada
expón a sua monstra Fragmentos Renacentistas, no
Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza, Casa da
Conga (Santiago).

Fundos
do Raiña Sofía
A Estación Marítima da
Coruña recolle a evolución
da arte no Estado español,
nos últimos 40 anos, através dos fundos do Museu
Raiña Sofía.

Spesial Pelegrin
O Café Ardora de Vigo,
expón e pon á venda o

Maruxa Mallo expón no Museo de Arte Contemporánea.

No Museu de Pontevedra.
A monstra A xeración doente, 1871-1902, comprende obra de Jenaro Carrero , Ovidio Murgia, Ramón Parada Justel e Joaquín Vaamonde.

Mercedes Ruibal
Até o 28 de Novembro a
Casa das Artes de Vigo,
amosa unha exposición antolóxica da pintora Mercedes Ruibal.

Catro renovadores
da arte galega
Até o 30 de Novembro (de
Martes a Domingo de 12 a
19 h.) no Audilório de Galicia. O Consórcio de Santiago organiza a exposición Carro renovadores da
arte galega, que comprende obra de Colmeiro ,
Souto, Seoane, e máis Laxeiro.

Retratos
daAcadémia
O Kiosko Alfonso da Coruña acolle a monstra composta por fundos da Academia
de Belas Artes de San Fernando. Conta con pezas de
Goya e Zuloaga entroutras.

Vivencia rural

10 arti ta
10 crítico

A Casa da Conga de Santiago amosa a proxectos premiados no concurso de modelos arquitectónicos para a
vivenda rural.

A Univer idade de Vigo
amo a a sua primeira
mon lra de feitura própria
10 Arti tas 10 crítico . As
imaxes e as palabra . Até
o 29 de Novembro na E lación Marítima de Vig .

Luis Seoane
Acuarelas e debuxos de Luis
Seoane, coa emigración como temática común, na Galería Sargadelo do Ferro!.

1

o
on ello da Coruña artc-

Maruxa Mallo

O
lla a expo ición de ane on1emporánea que pennanecerá aberta at o 12 de Novembro na E tación Marítima da Coruña. Conta con
obra de Cario Alcolea, Miquel Barceló, Miguel Angel

A obra da surrealista galega
Maruxa Mallo, no Centro
Galego de Arte Contemporánea en Compostela.•
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

Frank Lacy.

Macroverbenas
no Coliseum da Coruña
O 13 de Novembro, ás 11 da noite, coas orquestras da TVE, e da Televisión
de Florida. O 11 de Novembro, á mesma hora, coa Orquestra Charlestón e
Ana Kiro. Prezo da entrada 900 pta.

Frank Lacy Trio
O Xoves 18, ás 8 do serán na Casa da
Cultura do Barco; e o Venres 19, ás
10,30 e ás 12 da noite en La Alternativa Jazz de Sada. Frank Lacy, trombón,
fliscorno e voz. Daryl Taylor, contrabaixo. Ronnie Burrages, bateria. Frank
Lacy, nasceu en Texas hai 32 anos e
xa conta cunha intensa traxectória profísional. Estudou na Berklee School de
Boston, onde entrou en contacto con
Branford Marsalis, Wallace Roney e
Grag Osby. Foi segundo trombonista
da Brass Fantasy de Lester Bowie,
membro da Big Band de Carla Bley e
director musical e trombonista dos
Jazz Messengers de Art Blakey. Tamén traballou nas orquestras de Lionel
Harnpton, Illinois Jacquet, Henry Treadgill, Julius Hemphill, Dizzy Gillespie e McCoy Tyner.

Polo mago Luís Boyano, o Xoves 11,
ás 20,30 h., no Auditório das Pontes.

Dias sen glória
Teatro do Aquí representa a comédia
de Roberto Vidal Bolaño, Días sen
glória, un estudo sobre as razóns que
primaron na peregrinación a Compostela. Pórtese ver até o 23 de Novembro, de Luns a Xoves, ás 7 o serán; e
os Venres ás 9 da noite, no Instituto
Galego de Información (Santiago) .
Maior infonnación no (981) 56 40 03 .

Tanxarina
Os dias 11 e 12, na NASA de Santiago, actua o grupo de teatro de títeres

Tanxarina.

A matanza dos seixas
Unha comédia musical de Artello Teatro, o dia 13, ás 10 da noite, no C.S.C.
Daniel Castelao de Moaña. Entrada 400

Concerto de corais
O Sábado 13, ás 8 do serán, no Auditório do Concello de Vigo, oferecerán
un concerto as corais da A.C. Helios
de Bembrive, da S.C. Deportiva de
Candeán e da Asociación Max im o
Gorki de Vigo.

Madame Butterfly
A Opera de Minsk pon en cena Madame Butterfly de Puccini, o dia 16,
ás 20,30 h., no Centro Cultural Caixavigo . Organiza Vigocultura'93. Dest~ .::a a magnífica interpretación de
Madame Batterfly pota soprano Natalia Kostenko.

Frank Delgado
A novísima trova cubana de Frank
Delgado na Galiza. O Sábado 13, ás
11,30 da noite, no Café Liceum do Porriño. Maior información no (986) 33
02 50, en horário de oficina, e no 33
09 91, ás noites.

Cuarteto Takacs

Homenaxe ao gaiteiro

Actua o Xoves 11 , ás 9 da no ite, no
Auditório da Galiza en Santiago.

A Asociación Cultural A Buxaina organ iza un homenaxe ao gaiteiro para o
día 13 no Centro Cultural Caixavigo.

Banda Cultural de Lalin

Dan Grigore
O dia 15 no Centro Cultural Caixavigo, terá lugar un concerto de piano a
cargo de Dan Grigore. Organiza a Sociedade Filarmónica de Vigo.

Orquestra Sinfónica
de Helsinborg
En concerto o Venres 19, ás 9 da noite, no Auditório da Galiza. O programa comprende a Suite Pastoral de

Teatro
Máxia de cerca

Larson, o Concerto para violín de Sibellius e a sinfonía nq 3 de Schumann.

En concerto odia 14, ás 8 do serán, no
Auditório de Lalin; dentro do programa dos Circuíios culturais Verán-Ou-

tono'9:J.

Xove Orquestra
da Galiza

•

Segundo o programa dos Circuítos
culturais Verán-Outono'93, a Xove
Orquestra da Galiza acuta odia 19, ás
8,30 do serán, no Teatro Pastor Díaz
de Viveiro; e o dia 21, ás 7 do serán,
na Casa da Cultura de Xove. •

Actos
pta. Con abono de estudante 150 pta.

Viva Quevedo
Os día 11 e 12, ás 8 do serán, no Cine
Salesianos de Vigo, o grupo madrileño
Carlos Borsani y el GAD representa
a obra Viva Quevedo. O Concello de
Vigo contratou a obra polo que o prezo da sesión é de 200 pta.
Luis Boyano.

Danza para Piazzolla
Pola colombiana Leonor Agudelo, os
días 11 e 12, ás 21,30 h., na Sala Galán de Santiago. Infonnación e reservas no (981) 58 51 21 e no 58 51 66.

Don Gaiferos
Polos Monicreques de Kukas, o 14
de Novembro, ás 8 do serán no lESP
F. Asorey de Cambados.

Big Bang
A cómedia de Chévere Teatro, o
X oves 11 , ás 20,30 h., na Casa da
Cultura de Monforte.

Graal, o 18 de Novembro, ás 20,30 h.,
na Casa da Cultura de Monforte.

Don Quixote.
A Divina Tolémia
Danthea Teatro coa obra de Tino Rábade e Carlos C. Martínez, o día 13, ás
8 do serán no Auditório de Narón.

Voces no vento
A Factoria Teatro, representa o espectáculo Voces no vento, odia 18, ás
20,30 h., no Auditório Municipal das
Pontes. A obra basease en textos de
oito autores da poesía de post-guerra
galega.

Xogos á hora da sesta
Por Teatro do Malbarate, o Venres
12, ás 20,30 h., no Teatro Pastor Díaz
de Viveiro.

A Irmandade do Graal
Teatro da Lua interpreta a obra de
Dorotea Bárcena, A lrmandade do

Fas e nefas
Ollomol Teatro Submarino, interpreta a farsa que escribiu Eduardo Blanco Amor, Fas e nejas, baixo a dirección de Xoan Cejudo. O 14 de Novembro, ás 7 do serán, na Casa da Cultura de Xove.+

Carlos Oroza
O Luns 15, ás 9 da noite, no Teatro Principal de Pontevedra, terá lugar un recital
poético a cargo de Carlos Oroza. +

Festas
)

e romarias
Nesta semana destaca o dia 13 de Novem bro, no que se celebra a Feira
Anual da Estrada (Pontevedra). •

Televisión
O amante do amor
Sábado 13, en Butaca Especial da
TVG. Franza 1977 . Dirixe: Fran\:ois
Truffaut. Intérpretes: Charles Denner,
Brigitte Fossey, Leslie Caron e Genev ieve Fontanel. Unha comédia romántica, blanda, sobre un galán de
províncias. •

•
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TRES EN RAIA
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debate sobre a
utilidade dos prémios
literários púxose outravolta en
primeiro plano despois da
decisión do xurado do Xerais
de deixar deserto o galardón
na décimo cuarta edición.
Ainda que a maioria dos
prémios contemplan a
posibilidade de deixalos
desertes, a experiéncia destes
anos convertiu esta decisión
nunha excepcionalidade.

O inimigo

do povo
• G. LUCA DE TENA

A
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Constitución garante a autonomía dos concellos para gobernaren no seu eido (artigo 140).
Quen pode impedir que Aquilino Meizoso, alcalde constitucional de As
Pontes, pare un obra ilegal?
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Bernardino Graña foi o gañador do Premio Merlín
de Literatura Infantil con O gaiteiro e o rato Pérez.

Xerais revaloriza o seu prémio

declarándoo deserto
• XAN CARBALLA

caso favor aos intentos normalizadores.

O pasado dia 6 en Pontevedra, o xurado
formado por Xosé Fortes Bouzán, Felipe
Fernández Dios, Dores Alonso, Uxia Blanco e Alfonso Rivas, e no que actuou como
secretário Xosé Luis Méndez Ferrin, decidiu declarar deserta a décimocuarta edición do prémio Xerais de novela. A decisión foi tomada por maioria e o xurado recomendoulle á editorial a publicación de
tres das novelas apresentadas, cos lemas
Leite do día, Amada Terra e As historias
de don Serafín.

A chea de millóns repartidos en prémios
nestes anos por editoras, concellos e
asociacións culturais convertiron á sociedade literária nun frenesí de galardóns
que foi en detrimento da calidade. Máxime cando nesa carreira o prestíxio acadábase a golpe de dotación económica e
non de rigor na selección dos xurados.

O sabor da noite tivo a sua dozura na
concesión a Bernardino Graña do Prémio
Merlín de Literatura Infantil. O escritor do
Morrazo baixou entre aplausos desde o
segundo andar dos salóns do Liceo Casino de Pontevedra, para receber de mans
de Germán Sánchez Rupérez as 250.000
pesetas do prémio. A obra premiada foi o
canto titulado O gaiteiro e o rato Pérez.

Un costume novo
Ano a ano a dotación en prémios literários aumenta. Nun balance publicado en
Maio de 1991, contabilizábanse máis de
dezaseis millóns de pesetas repartidos
entre 28 convocatórias. Desque os prémios agramaron coma cerrotas só se
lembra dun De catro a catro e un Arlequin de teatro (convocado pola editora
Sotelo Blanco) que quedasen en branco.
Nunca houbo un debate aberto, pero a
escandalosa falta de calidade nalguns
casos (unánime opinión da crítica nalgunha edición do Blanco Amor, por exemplo)
e o pouco respaldo dos leitores neutros,
contrabalancearon o vello argumento de
que deixar prémios desertas facia un es-

Amor, hai vários critérios que precisan revisión. Na noite do Xerais un escritor, con
experiéncia en xurados, comentaba que
a mellar novela que lera para un concurso quedara fóra porque lle faltaba unha
chisca para o m\nimo de 150 fólios esixido nas bases, "Juan Rulfo e o seu Pedro
Páramo non teria acollida nos prémios
mellar dotados".
Tamén se debe repensar o senso de
moitos galardóns nacidos para dar lustre
a institucións, ou como substitutos dunha
política cultural inexistente; debater sobre
a conformación dos xurados, que facian
que Manuel Maria afirmase que "alguns
prémios é un demérito recibilos porque
sempre se repite a xente dun determinado clan" ou impoñer a necesidade de
cumprir meticulosamente as bases, no
que atinxe á preselección das obras, son
alguns dos elementos que escritores , editores e entidades convocantes teñen
pendente de discusión . Evitaríase asi
que se desen situación como a denunciada neste mesmo número por Dario Xohán Cabana e o Prémio Esquío.

Na maioria das convocatórias estabelécese específicamente a posibilidade de
que o prémio sexa declarado deserto :.
Permanecen excepcións, como o Alvaro
Cunqueiro de narrativa que convocan os
concellos de Vigo e Mondoñedo, e outros
que non fan referéncia ao asunto nas
suas bases.
A experiéncia dos membros dos xurados
que teñen tomado a decisión de non dar
obra gañadora é que sempre incomoda
aos convocantes. En moitos casos o fallo
é prévio á entrega do prémio, coque non
deslace un acto convocado. No caso do
Xerais o anúncio faise no meio dunha
posta en cena coidadosa. Freixanes dicia,
o mesmo ano en que decidiu incluir nas
bases a nova opción para os xurados: "os
nasos prémios son dunha entidade privada, á que montar unha acción cultural como a que xira arredor do prémio esíxelle
unha rendabilidade. Mesmo asi, se non
hai nível débense deixar desertas".

A noite do 6 de Novembro marcouse un
fito porque foi a primeira vez que un dos
grandes prémios quedou sen dar. Moitos
escritores poden matinar agora que escreber pensando nos prémios xa non é
rendíbel, nen a única via para publicar
como se dicia hai uns anos. Vítor Freixanes xa o via vir no 91 "quizais hai máis
prémios que orixinais premiábeis". Dita
todo isto non hai que esquecer que non
é o mesmo o critério para publicar ca o
de premiar e que o toque de atención do
xurado do Xerais debe ser un estímulo e
non un obstáculo para a literatura e para
os criadores.+

Renovar as bases
A razón do nacimento de moitos dos prémios literários vixentes nace da vontade
de erguer unha literatura normalizada.
Despois de quince anos de experiéncia,
se tomamos a referéncia do Blanco
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O caso é que Meizoso exerce un acto
de autoridade en defensa da norma
municipal contra a Empresa Nacional
de Electricidad, sociedad anónima (rúa
Príncipe de Vergara 187, en Madrid),
por causa dunhas obras que aumentaron sen permiso o volume da central
termoeléctrica que esta empresa públi ca estatal explota en As Pontes. Para
sorpresa de todos , desde a Xunta insultan a Meizoso, chámano tolo e dinque perdeu o Norte. Acaso a Xunta
non ten confianza na lei? Ou será que
non ere na capacidade de Meizoso para defendela como se debe?
En termos democráticos e legais , a
Xunta comete un abuso . Apesar de
estar dirixidos por un catedrático xubi lado de Constitucional, os cense lle iros
móvense coma governadores civis de
Franco por unha praza de abastos .
Non fan grandes esforzos para disimular que consideran a Meizoso unha autoridade menor, vigaira, delegada. Coidan que o Instituto Nacional de Industria proprietário da termoeléctrica de
As Pontes e da Celulosa de Pontevedra, ten moita máis forza que Meizoso.
Non leron a lbsen en Un inimigo do
povo (esta Xunta non é amiga dos li bros: con axuda de Carlos Príncipe
ten aos trescentos mil habitantes de
Vigo sen biblioteca pública). Tampou co deberon viaxar moito. Non sospeitan a borrasca que están a tentar ces
seus insultos se na maioria dos pai ses da CE len que un ex-ministro de
Franco arrincona a un alcalde democrático contra a carboneira.
No mundo que eles din preguizosamente imitar, o concello é o centro da
democrácia e non a periféria do poder. Eles e o IN/ terán a forza. Meizoso ten a razón, a lei e as simpatías de
todos os corazóns liberais. +

VOLVER AO REGO

A

Unidade Europea deu un paso adiante. Quizá haxa que
felicitarse. Xa hai un carnet de cidadán europeo, corcado por unha
asamblea de ministros poderosos, irmanados por unha bandeira azul con
doce estrelas en círculo.

Os diseñadores do século XXI preparan o soño de Europa. Pero a fábrica
de señas desde hai cincuenta anos
chámase cine. Hoxe tamén vídeo e
televisión. Os estrategas europeos
non ingnoran que as imaxes facturadas nos Estados Unidos copan o 80%
da programación na potente Alemaña
unificada, o 93% no orgulloso Reino
Unido, o 90% en España, o 60% en
Fráncia (é unha excepción). Igual sucede cos telefilmes, cos debuxos animados ... Un acaba parecéndose aos
seus soños e os presidentes europeos non fan nada para que non soñemos con barras e estrelas. +

