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Madrid reprende ao PSdG e dille que é
conveniente aliarse cos nacionalistas

O primeiro xuizo dos GAL converte en evidente o
terrorismo de Estado

As axudas aos gandeiros dificultadas
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Amparo Alonso:
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Alvarez Torneiro: "O poeta tenta comunicar
valores que perduren"
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Oremate da autoestrada da Coruña aLisboa abre os ollas aempresários galegas eportugueses

flJmento négase

Seis horas para superar unha fenda de séculos

a modificar
a calificacion
sísmica·de Galiza

Cada dio son máis os camións galegos que levan mercadurias a través da recentemente rematada autoestrada portuguesa, e viceversa. As seis horas
que se tarda en percorrer o traxecto ACoruña-Lisboa convidan ao intercámbio económico reducindo custes de distribución e permitindo rapidez para
servir produtos. Os empresários de ambas bandas do Miño falan xa dun achegamento real entre os dous países.

O ministério de Fomento non
vai cambiar os parámetros de
perigosidade sísmica do país a
pesar da série de 800 terrémotos de Maio de 1997 en Lugo e
das actividade en aumento que
se ven rexistando desde 1979
na liña que vai desde a Serra
do Faro a Sárria. A administra- .
ción central, tampouco considera significativa a última série de
Ourense, con quince sismos no
prazo de duas semanas. (Páx. 4)

OPP aplica un novo
imposto polo consumo
de auga de 9 pesetas
por metro cúbico
O chamado cánon de saneamento supón un incremento de 9
pesetas por metro cúbico de auga consumido e serán os concellos, através das concesionárias
do servizo, os encarregados de
aplicalo. Alén de incrementar os
custes, a lei obriga aos cidadáns
a pagar os gastos derivados do
mantimento das depuradoras.
Coa Leí de Acompañamento dos
orzamentos do ano 1998, o governo do PP aproveitaba para introducir un novo imposto sobre o
consumo da auga que afecta
aos núcleos de povoación de
~
¡¡; máis de 2.000 habitantes. (Páx. 5)
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HISTORIA DUN CRIME
O CASO DO METÍIJCO
Fernando Méndez
Unha excelente reportaxe
sobre o fraude do alcol metílico,
un crime que aterrorizou
a Galicia dos anos 60.

Os cartas de Baltar
O presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luis Baltar, fíxo,
se coa case totalidade das accións do C.D. Ourense, ao mercar
os 130 millóns que posuia António Asénsio . Suma, deste ·xeito,
173 millóns de pesetas dos 188 de capital da sociedade deporti,
va. Máis alá dos aspectos puramente políticos hai que pergun,
tarse, necesáriamente, de onde saca Baltar ese diñeiro. Un ho,
me que presume de humilde, que traballou de repartidor de ga,
seosas, de revisor do coche de línea e que se fixo mestre, para
ocupar desde hai 8 anos cargos na Deputación sen que recoñeza
outras actividades, non é facil que chegue a acumular eses mi,
llóns de pesetas, estudar aos fillos, colocalos, disfrutar dun cha,
let en San Vicente do Mar, dun piso, etc. Se mercou a crédito
deberia tamén explicar como pensa pagalo ou en que condicións
políticas lle foi concedido e por quen. Non estamos nen sequer a
insinuar que haxa ilegalidades, pero a imaxe que transmite á
opinión pública é da da política convertida "nun grande cho,
llo", que non só sirve para colocar ben colocados á parentela e
amigos, senón para forrarse. Baltar, como político, debe ser o
primeiro interesado en desterrar esta imaxe. •

-------------------·---- ----

Califórnia vota contra
o ensino do español
Los Angeles é unha cidade de
casas baixas. Só no centro financeiro hai un grupo de rañaceos que serven de carátula a
multitude de séries de televisión. Os bairros hispanos son
os máis extensos. Dise que un
40% da povoación é desta orixe
étnica e a maioria sabe que
aquelo lles pertenceu. Non por
casualidade a orixe da urbe está
en.· Pueblo Nuevo de Nuestra
Señora de Los Angeles, hoxe o
bairro antigo da cidade. (Páx. 16)
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s mensaxeiros son un dos co- . Nesta compañia o fluxo de papresa de confección e, na Expo
lectivos que máís perciben a
quetes entre ambas beiras pesa
de Lisboa, as prendas de Caraconclusión da autoestrada cara
mélo poderanse ver nun desfile.
máis no lado galega. "Son moiLisboa. "Desd·e
Ademais protagoniza parte do
tos os clientes cos
hai anos xa se
que traballamos
pavillón español con outras fírnotaba o increenviando os seus
mas como Verino e Antonio Permento das merprodutos a Portunas. "Haí perta de dez anos que
cadorias que le- · Exponer, a Feira
gal. Alguns xa e_sternos as nasas mercadorias en
vamos a Portu· tán instalados, oúestabelecimentos portugueses.
gal. Completar a
tros só teñén rela- - . A idea de facer A Coruña-Lisboa
Internacional
autoestrada é lóen seis horas é moí atractiva.
cíóns, pero .sabe!
do Porto, vai
x i co tendo en
mos que teñen . Ainda que semelle unha parvacanta que o Norpensado estabe- ·da; para ver o noso desfile moirealizar mostras
te de Portugal é
lecer delegacións . tos .cJientes poderán ir en autoa simples vista
en Portugal", di·.· móbil", sinala lnácio Malina, reSilleda,
Vigo
e
en
un ha
_zona
Bernárdez. Boa
lacións públicas da empresa.
comercialmente
Ourense
parte dos paqueunida á Galiza",
tes que transporA su,a r:oupa véndese en estabesinala Ricardo
tan pertencen ás_ leciméntos "sobretodo no Norte,
Bemárdez, xeempresas galegas. Braga, Chaves, Porto, pero tarente de Auto
de confección texmén en Aveiro e ternos en menRadiQ, empresa
til.
te abrir unha tenda en Lisboa en
de mensaxeria,
pouco tempo; tacemos un imcuxa central atóN.ese sector encáportante despregue publicitário
pase na Coruña
d rase_ Caramelo,
en Portugal". A exportación da
aínda que cobre todo o país e,
firma de roupa radicada na Cofirma medra alén do Miño no
tamén, Portugal. "Até Porto utiliruña, que exporta os seus proque "un dos mellares clientes do
zamos a nasa infraestrutura, os
dutos a países europeus como
país ven de comprometerse con
nasos veículos. De Porto para
Franza, Grécia ou Portugal. Esnós". Sínala Malina que o merabaíxo estamos asociados con
te último ocupa unha boa porcado portugués estivo sempre
outra empresa"; di.
centaxe da facturación da empresente na filosofia de Carame-

eiro pola língua, entendémon s moi ben e, segundo
pola c nfianza que depositan
nas empresas galegas que, no
sector extil, son sinónimo de
serieda e e calidade. A nós non
nos co sideran españois e estou se uro de que é moi máis
doado ue nós teñamos relacións c n eles que unha firma,
por exe plo, madrileña", di o relacións públicas da compañía
para ex licar a importante presenza
sector da outra banda
do Miñ . Reseña o interese comercial ue se desprende do Eixo Atlá tico e o desenvolvimento "extr ordinário" de Portugal
nos últi os anos.

Se o te til' olla cara Portugal, o
limentário tamén leva
anos fa éndoo. · Coren ten importante intereses económicos
doutro 1 do do Miño. Primeiro
abriu i stalacións en Vila do
Conde, ara a distribución polo
Norte d s produtos que saen de
secta~

Pasa á páxina seguinte
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Ven da páxina anterior.

Vias ·de Comunicación para
·economias coñ1plementárias

Frigolouro, no Porriño. A necesidade de cubrir tamén o Sul fixo
que hai apenas .seis meses a
empresa de Ourense se instalase en Lisboa.

.;

Tres son os supermercados que
Distribucións Froiz ten en Portugal: o primeiro foi instalado en
ValenQa en Marzo de 1996, o
segundo inaugurouse en Marzo
do 97 en Braga e, por último, en
Novembro, abriuse un en Porto.
Segundo sinala Xoan Fariña,
responsábel da empresa, os supermercados non foron rendá- .
beis nun princípio mália ter feíto
un estudo de mercado, ainda
que as perspectivas son favorábeis en canto Froiz ten pensado
Maxin Froiz xa hai tempo que decidiu instalar os supermercados da cadea que dirixe
no Norte de Portugal.
A. IGLESIAS
seguir a expansión portuguesa
con novas instalacións no Norte.
da autoestrada é un vello anceio
Reseña as avantaxes económide todo o Norte e en concreto
cas que oferece investir no país
de Exponer, porque é unha vía
viciño. Os supermercados teñen
de comunicación moi importante
unha grande parte da sua oferta
que vai facer que aumente conAs empresas
centrada en produtos portuguesiderábalmente o tráfego entre
ses complementando cos que
alimentárias sinalan
as duas zonas".
se envían da Galiza.
No sector alimentário, a rapidez
das comunicacións é fundamental , segundo sinala Fariña. "A
apertura da autoestrada a Lisboa é moi positiva, pois reduce
o custe da distribución e o tempo en que podemos servir os diferentes pontos de venda, o cal
beneficia maiormente ao cliente", aponta.
O asesor de prensa de Exponor,
a Feira Internacional do Porto,
Pedro Correia, confirmou que a
organización feiral máis importante do Norte de Portugal ten
os ellos postes na Galiza e que
vai realizar tres feiras nesta
banda do Miño. "Asinamos un
acorde COil Ourense, outro con
Silleda e irnos pechar un convénio con Vigo", afirmou. A razón ,
explicou Correia, débese ao impacto que pode ter Exponor na
Galiza e porque moitas das empresas estranxeiras en Portugal
son galegas. "As relacións entre
Galiza e o Norte de Portugal
-<lixo Pedro Correia- son anti gas, pero non tacemos as feiras
só por afortalar esas relacións ,
senón polo interese comercial
que ten Exponor no marco da
sua de estratéxia de expansión".
Pedro Correia considera importante a inauguración da autoestrada até ValenQa, e abondando
neste aspecto dixo: "A apertura
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O achegamento entre os dous
paises mídese tamén no intercámbio de información. Hai vários meses que o diário Jornal
de Notícias do Porto comezou a
sua distribución na Galiza. Na
sua política de expansión, dotouse de correspondentes en
Ourense e en Compostela, pero
a verdade é que as venda son
moi cativas. Un exemplo é que
na cidade de Vigo -a-se cadra
máis relacionada con Portugal-,
a venda nunca supera os vintecinco exemplares diários. +

a redución dos
custes
de distribución
co remate
da autoestrada
portuguesa

Coa autoestrada, Porto e A Coruña fican equidistantes de Viga.

A IGLESIAS

a madeira, q calzado e a aliNun informe publicado en
1996 por Papeles da Economentacióñ 8oderian facerse
mia Española, financiado pola
unha compet' ncia de tipo médio. "En con unto, a situación
CaixaGaliza e realizado por un
ten un claro esgo de complegrupo de economistas galegas, no capítulo de análise da
mentariedade, que seguramente se abenturaria se o
estrutura produtiva da Gal iza e
a rexión Norte de Portugal e
exame desc~ndese ao nível
das suas relacióils económido peso relativo de cada prod uto na respeitiva estrutura
cas, que asinan Facal, Castro,
González, Meixide e Osório, ·económica".
indícase que "a cooperación
transfronteiriza de carácter
Por outra banda, . Portugal esprodutivo foi unha frente de
tivo no grupo de cabeza de
actuación descoidada en compaíses que realizaron investimentos directos de carácter
paranza cos investimentos en
infraestrutura viária, de instruindustrial na Galiza nos últimos anos. Se
mentación máis
en 1996 estivo
doada, efeitos
en cuarto lugar
máis imediatos
detras _de Ese evidentes, e IA
maior rendabi- ~ homoxeneización paña, Franza e
lidade política".
Alemaña; en
económica
19·9.7 só que"Existen factodou por detrás
da Galiza_e
res de aproxida Franza e situ o u s_e
mación ainda
por
Portugal virá.de
por explotar no
diante mesmo
que á homoxede España, sefactores como a
neizaci ón ecogundo indica o
autoestrada',
Informe
da
nómica da euEconomía Garorrexión se reinforme sobre a
lega
de
f i re -abonda
este informe-.
1996/1997'
economía galega que publicaron
A conclusión
conxuntamente
da autoestrada
de Papeis da
a Lisboa no o Instituto de
Economía
seu treito BraEstudos e Desenvolvi mento
ga-Valenc;a do
Española
da Galiza e a
Minho, a forte
CaixaGaliza.
capacidade de
atracción do
No referente
porto de Vigo
aos investipara caneen. trar o tránsito
mentos reaHzados pala Galiza nos sectointernacional de mercadorias,
potenciada pola transfeíéncia . res produtivos no estranxeiro,
en 1996 o primeiro obxectivo
da sua xestión ás institucións
foi Holanda , co 44,8% dos
a1.1tonómicas galegas, o premesmos, seguido de Portuvisíbel avance do proceso
descentralizador da Adminisgal, co 28, 1% do investimento. A situación mudou en
tración portuguesa, actual1997 e Portugal foi o primeiro
mente suxeito á controvérsia
Estado de destino dos invespolítica, cóntanse sen dúvida
timentos no estranxeiro nos
entre os máis importantes".
sectores produtivos, o pasado ano a porcentaxe das inNo mesmo informe indícase
versións que realizou o noso
. que a maíoria dos sectores
,, produtivos gal egos e do Norte
país en Portugal representou
o 37,29/o do total, seguida do
de Portugal amasan un grao
15,9% do mesmo, que se inmédio de complemeí'ltariedavestiu en Holanda.•
de e só alguns seitores como

Recuperar o pasado _
A pertenza común á Unión Europea, co arramble das
alfándegas trabucárias, está a producir un
achegamento económico entre Galiza e Portugal tan
rápido como acorde coa proximidade humana e
histórica entre os dous países. A millora das
comunicacións acrecenta e imprime unha velocidade
directamente proporcional á de comunicación á millora
e ao intercámbio destas relacións·.
O desenvolvimento do espácio económico galegoportugués que, abranxendo toda a fachada atlántica
da Península, reune a trece millóns de habitantes,
reequilibrando o espácio económico p'eninsular,
constituie unha referéncia singular na economia
europea. Non é que até de agora non existisen
relacións económicas, senón que estas estaban non
só dificultadas pelas lexislacións estatais', senón case
impedidas pola falta de vías de comunicación
.
axeitadas. Nesfos últimos doce anos avanzouse máis
nas infraestructuras viárias entre Galiza e Portugal que
non cen anos anteriores, cando unhas veces os
. picapedreiros galegas e outros os portugueses,
segundo andiveran as bonanzas económicas a un e
outro lado da raía, se afanaban en tender vias que,
moitas veces, paraban ao chegar á fronteira, ou se
pechaban máis da rnetade do dia.

Os intercámbios económicos, á maioria ilegais,
fácianse, polo tanto, pésie ás autoridades e, o tendido
das comunicacións, o que trataban era precisamente
de impedir o chamado contrabando, ainda que fora un
comércio natural, mesmo familiar na raía seca. O
centripisfno de Madrid e Lisboa impedía tamén este
desenvolvimento léxico e natural da rexión Atlántica.
Máis, o desenvolvimento da área do Porto, o grande
potencial económico de Portugal e a aposta por
achegarse a Europa directamente e non através ¡;je
Lisboa e Madrid, como marcaban as relacións entre -os
Estado español e portugués, foi determinante no
impulso das comunicacións coa outra beira do Miño.
Unhas comunicacións realizadas non é base a unha
demanda social, senón ao convencimento da
necesidade de desenvolvimento da. rexión miñota e á
natural interrelación económica coa Galiza.
A fronteira política entre os dous Estados foi unha das
causas determinantes da marxiriación política,
lingüística, económica e mesmo xeográfica de Galiza.
Nos séculas XIX e· XX, a procura de certo reencontro
con Portugal, constituiu un signo distintivo do
galeguismo, apresentándose tamén hoxe como un dos
signos diferenciais da cuestión nacional galega.
Estabelecida unha certa autonomía política na Galiza e

e_svaida a fronteira económic;a galego-poñuguesa, o
marco de relacións permite noves impulsos, ainda que
estas relacións estean eivadas pala permanéncia das
estructuras, dos hábitos e das ideoloxias xustificativas
de dous Estados peninsulares, cuxa fronteira dividiu á
Gallaecia histórica independente.
As -comunicacións con Galiza, que Portugal rematou
con celeridade, en contraposición coa pachorra con
que sempre enfrontou o Estado español tanto as
comunicacións de Galiza con Portugal coma coa
Meseta, pésie a ser idéntica a orografia, estan
permitindo uns intercámbios económicos que van
impulsar e mellorar as relacións sociais entre os dous
povos. Os empresários galegas poñen de manifesto
as ventaxas de posuir o mesmo idioma e a facilidade
con que son admitidas as casas comerciais galegas
frente ás españolas, vistas como colonialistas, como
se está a demostrar agora naExpo de Lisboa, ainda
que, ao comezo, non se fagan distingos. Aquela casa
·real galega que reinaba en Portugal ,·como ben
explica Camilo Nogueira, estase a reproducir a nivel
económico con asentamento§ de empresas dalá e de
acá a ambos lados dunha fronteira que só funciona
'"!º plano político.•
ANOSA TERRA
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Fomento non considéra necesário carpbiar os parámetros de perigosidade

Galiza mantén un nivel de sismicida-de moderada,
segundo o Instituto Xeográfico
-0-G. LUCA

O ministério de Fomento non
vai cambiar os parámetros
de perigosidade sísmica do
pais a pesar da série de 800
terremotos de Maio de 1977
en Lugo e da actividade en
aumento que se ven rexistrando desde 1979 na liña
que vai desde a Serrado Faro á Sárria. Desde o ponto de
vista da administración central, tamén non se considera
significativa a última série
de Ourense, con quince sismos
no prazo de duas semanas.
O 22 de Maio de 1997, o xefe de
Xeomática do Instituto Geográfico Nacional, Julio Mezcua anunciara que o forte aumento dos
tremares obrigaria a reyisar os
mapas de risco e relacionou as
séries de Lugo cunha "reactivacion de antergas fallas". Para o
catedrático de Xeofísica de A Coruña, Xan Vidal Romaní, a principal referéncia dos xeólogos ao
tratar de terremotos na Galiza estaba na falla de Viveiro pero os
últimos tremares tiñan como eixo
"a falla Leste-Oeste, prolongación
dos Pirineos e perpendicular á de
Viveiro, moi superficial, sub-horizontal, situada entre 1o e 12 quilómetros de profundidade''.
En relación con este aumento de
incidéncia que desde o pasado
18 de Maio extendeuse ao Suloeste de Ourense, o xefe do Servizo de Detección do Instituto
Geográfico en Madrid, Juan Rueda declarou á A Nosa Teria que
o grado de risco non vai cambiar
"Non debiamos falar de aumento
de risco porque os parámetros
de perigosidade non cambiaron,
nen se modificaron os mapas
que definen a construcción sismo-resistente". A consellaria de
Politica Territorial anunciara a
partir da intensificación dos movimentos de terra que os sitemas
de construcción das autovias
considerarian o aumento do risco
sísmico. "Cústame c~er que se
dese un cámbio dos sistemas de
construcción en Lugo para prever unha maior actividade sísmica porque non estaria xustificado", acrecentou Rueda.

É o Instituto Geográfico quen
dedde a perigosidade sísmica
en Galiza a partir da análise. da
actividade de dous anos anteriores, completada con estudos da
estructura cortical, atenuación,
sismotectónica e outras fontes.
A calificación actual está no degrao Vl-MSK pero a partir da série de Maio de 1997 o Instituto
anunciou novas estudos "para
determinar se este é o máximo
degrao que se pode esperar con
probabilidade alta nun periodo
de retomo de 500 anos".
A Xunta, o Instituto Geográfico e
a DepLJ1:acion de Lugo aportaron
recursos para a campaña sísrni-

A pe,sar dos múltiples tremares de terra deste último ano, nengun acadou a magnitude do de Maio de 1997 con epicentro en Becerreá.

ca que o departamento de Xeofisica e Meteoroloxia da Complutense e o lnstitut Jaume A/mera
de Barcrelona realizaron en Galiza desde o 14 de Xullo ao 25
de Agosto do 97. O governo de
Santiago anunciou que no prazo
máximo de seis meses poé:leriase determinar con precisión que
fallas estaban en actividade.
A equipa da Complutense ven
de entregar á Xunta un adianto
dos resultados da campaña, na
que recolleron millons de sismogramas e rexistros. "Levamos un
ano traballando con grande cantidade de información -declarou
Diego Córdoba- por unha parta
con dados do barco Ewing, que
estudou a estrutura da litosfera
con grande definición; por outra
con dados dos sismógrafos colocados en terra. Agora traballamos na definición do modelo da
corteza deica 800 metros".
Diego Córdoba ven de apresentar algúns aspectos deste traballo na reunión da European Ge- .
ographical Society celebrada en
Niza. "Adiantamos sobre todo
na definición da estrutura da litosfera -sinalou Diego Córdobaque agora nos vai permitir
avanzar na sismicidade. Podaremos definir con rigor que fallas están a moverse".

º

Na Secretaria Xeral de Protección
Civil indicaron que os cinco apartados do estudo recén entregados
deberán ser completados en prazo breve por unha valoración técnica e aprazaron a valoración sobre o traballo no entanto non dispoñan das partes que faltan.

O profesor Córdoba prefire relaQuince terremotos
cionar a intensificacion da activien duas semanas
-dade sísmica que Gal iza está a
padecer desde 1979 "coa sismi- - A relación entre os embalses e
cidade xeral da Península Ibérica
os terremotos recupera, con todo,
e con procesos a grande escala,
actualidade na recente série de
da tectónica de placas continenquince simos rexistrados desde o
tal". N~ste senso manifesta des18 de Maio en Cartelle, Ramirás,
confianza sobre outras posibeis
Padrenda, Quintela de Leirado e
causas sismoxénicas da actual
Celanova. Os epicentros están á
série sísmica, coma a dos embeira dos embalses de Castrelo
balses. "Está aceitado que hai
do Miño e Alto Undoso, algúns
embalses que cando se enchen
deles a catro quilómetros cando o
producen sismicidade e por iso
xeólogo Leonard Seeber, do laen todas as presas hai sismógraboratório de Lamont-Doherty ten
fos e cando se construe hai que
comprobado inducción de embalasegurar que non haxa no lugar
ses a 30 quilómetrtos de distándo encaro unha falla activa. Non
cia. No caso do encaro do Lima
me parece que os terremotos de
no Alto Undoso, dase asemade a
Lugo teñan que ver cos embalcircunstáncia de que os seus 350
ses pero en todo caso, para samillóns de metros cúbicos de cabela con certeza haberia que fapacidade completáronse no ano
cer un estudo específico".
1995. A inducción de movimen-

. A.

EIRÉ

/

Coincidéncias.ou tanteiSmo
Os nasos ancestros, panteístas eles, mesmo os cristianizados, reunían,
se á entrada do verán nos lugares sagrados (nos montes, nas fontes,
nos ríos e regatos ... ) para coller o orballo do solstício e cargarse de
enerxia vital. Algo semellante está a suceder coas formacións políti,
cas galegas que escolleron o San Xoan non seise para reunirse ou pa,
ra facer trasnadas. Secadra é unha chamada da T erra, ou unha coinci,
déncia que despois de fixar o BNG a sua Asemblea Nacional, o
PSdG,PSOE decidise para as mesmas datas a celebración das suas pri,
márias; que Anxo Guerreiro pretenda batizar nunha nova relixión á
sua formación política e, sobre todo, que Fraga alumease a idea da im,
periosa necesidade dunha catarse anti,BNG (como xa ensaiara con
Nuevas Generaciones ante a asemblea de Galiza Nova) que antece,
dese á asemblea nacionalista para diflindir urbi et orbe unha mensaxe
galegu.ista. Se non é panteísmo ou coincidéncia demostraria que o
BNG se convertiu no engonzo sobre o que xira a política galega.+

tos de terras por un encaro considerase de alta probabilidade nos
cinco primeiro anos de existéncia
ainda que estan documentadas
influéncias dos grandes embalses sobre os terremotoso despois
de 20 ou máis anos de funcionamento. O encaro de Alto Undoso
está a menos dun quilómetros da
extrema da Galiza e a sua cola
cobre un área de máis de mil
hectáreas en território galega. O
embalse é o quinto en importáncia da rede de 91 encaros de portugal, administrados pola empresa EDP. "É certo que hai dados
de actividade sísmica asociada a
embalses -di Juan Rueda- pero
iso non depende da loxitude do
encaro senon da altura da presa
e das caracterñisticas xeomorfolóxicas do terreo no que se asenta. Haberia que facer un estudo
da correlación entre o encaro de
Alto Undoso e os terremotos da
área que eu non teño. Pero quera salientar que con anterioridade
á terminación deste encaro, no
ano 1978, rexistrouse nesta zona
un sismo de 4.1 ".
Os xeólogos e o Instituto Geográfico Nacional discrepan sobre a
eficiéncia da rede sismográfica da
Galiza. Os primeiro coidan que as
catro estacións fixas non permiten
precisar os epicentros dos terremotos que se producen na extrE;3ma Leste do país; os responsábeis do Geográfico aseguran que
a rede peninsular atende necesidades básicas de detección . "O
.IGN non pode cobrer todas as fallas -di Rueda- nen todas as fallas
están activas neste momento. En
Galiza hai catro estacións que
abondan para o nivel de actividade que ali se da".•
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Vioque volve ao cárce~
4 DE XUÑO DE 1998

por non pagar . .
·unha fianza de 150 millóns

5

O impagamento dunha fianza de 150 millóns de pesetas
por parte do ex secre.tário da Cámara de Comérciq de Vilagarcia, Pablo Vioque, provocou _que o xui~ da Audiéncia
Nacional, Baltasar Garzón, ordenase o seu reingreso na
prisión. Vioque -que está implicado nunha operación de ·in.· trodución de· 1.700 quilos de cocaína- tivo un acidente cando ia depositar na Audiéncia Nacional os avais bancários
pertinentes e houbo de ser ingresado nun· hospital. Mália
que a Garda Civil avisou ao xuíz do acidente, Garzón decretou a prisión de Vioque "ao non ter constituido a fianza,
·e iso, non obstante á comunicación da Garda Civil". A avogada do presunto traficante entregou 9s avais bancários da
fianza ao maxistrado e este remitiullos ao fiscal para que lle
informe se considera suficientes as garantías de Vioque.
Nos días vindeiros Garzón decidirá o destino de Vioque. +

As liñas férreas á Meseta
non terán ancho eu~peu
'

A. IGLESIAS

'

OPP rebaixara acero pesetas ocánon nas eleicións municipais do 95
ante as protestas dos concellos

Os núcleos de máiS de 2.000 habitaotes
teran que pagar un imposto
de 9 ptas. por metro cúbico de auga ·
1

•

'* PAULA CASTRO
O chamado cánon de saneamento supón un incremento de 9
pesetas por metro cúbico de auga consumido e serán os concellos, através das empresas concesionárias do servizo, os
encarregados de aplicalo. Alén de incrementar os custes, a
lei obriga aos cidadáns a pagar os gastos derivados do mantenimento das depuradoras. Coa Lei de Acompañamento dos
orzamentos do ano 1998, o governo do PP aproveitaba para
introducir un novo imposto sobre o consumo da auga que
afecta aos núcleos de povoación de máis de 2000 habitantes.
As vivencias ubicadas en núcleos de povoación de máis de
2000 habitantes terán que pagar un imposto adicional de
nove pesetas por metro cúbico
de auga consumida , no momento no que comece a aplicarse o cánon de sanemanento aprobado polo PP através
da Lei de Acompañamento dos
orzamentos de 1998. Os ingresos obtidos através deste imposto dirixiranse ao mantenimento das depuradoras pero
gravan tamén a aquelas vivencias que teñan pozos negros
pero que estean a unha distáncia mínima dos sumidoiros. A
xustificación para incluir ese
gravámen ven determinada pala consideración de que existen filtracións q'Ue afectan á ·rede de sumidoiros públicos.
Mália ser o Parlamento, grácias aos votos do PP e coa
oposición dos grupos parlamentários do BNG, PSdGPSOE e grupo mixto, quen
aproba a imposición deste cánon, serán os concellos os encarregados de aplicalo. En teoria o imposto vai dirixido a qu~
sexan os próprios cidadáns os
encarregados de custear os
gastos derivados da ~nstalación
e mantenimento das depuradoras.
· · ·~. -· · " ·

Concesión das concesións
Quen se encarrega da construción das depuradoras é a Xunta de Galiza, que as entrega
aos concellos para que sexan
estes os responsábeis da sua
explotación e mantenimeilto.
Os concellos, a sua vez, concesionan a xestión a empresas
que se encarregan da explotación dos servizos de saneamento e serian estas, polo tanto, as responsábeis de cobrar o
imposto. As concesionárias,
para asegurar a aplicación do
cánon veranse abrigadas a incrementar o custe dos mínimos
que pagan os usuários particulares; uns mínimos· que non están en función do consumo senón que veñen prefixados. Así
pagarán a parte correspondente aos conc.ellos e estes, pala
sua b,anda, efectuarán os pagos á Administración autonómica, que, segundo o deputado
nacionalista Francisco Trigo,
acabará tamén por concesionar
o cobro.

Modificacións lexislativas
No ano 1993 introducíase por
vez primeira, coa Leí de Administración Hidráulica, o chamado
cánon de saneamento. Un im. pasto Eiirixido a-financiar os gas-

tos derivados da instalación e
mantenimento .das depuradoras .
de auga, que tiñan que pagar os
cidadáns e que se engatf ia aos
custes por consumo das pró. prias facturas.
Na lei explicábanse os obxectivos do cánon e especificábase
que este imposto gravaria a núcleos de povoación de máis de
500 habitantes. Ao- tempo, e
dadas as cáracterísticas de hábitat disperso de Galiza, definia
o que desde a administración
se entendía por núcleo de povoación, considerando como tal a
agrupación de máis de 1 O casas aliñadas. O prezo estipulado nun prinieiro momento era
de 13 pesetas por metro c9bico.
A medida foi rapidamente co(ltestada polos concellos, mesmo os governados polo PP,
que iniciaron unha campaña en
contra do cánon que se prorrogou até o ano 1995. Mália as
propostas apresentadas polos
grupos parlamentários da oposición, o Grupo Popular negóuse a aceitar a sua desaparición. Na sua vez é, para evitar
os enfrontamentos cos alcaldes do seu partido, xusto. antes ·
das eleicións municipais celebradas no ano 1995, introducian unha modificación na coritia citravés da Lei de Acompañamento dos orzamentos daquel ano. -0 cánon non desapa. recia pero pasaba das 13 pesetas por metro cúbico a cero
pesetas. A última modificación
supón un novo incremento, de
cero a nove pesetas que poderia volver provocar a oposición
dos concellos e mesmo unha
nova modificación de cara ás
- muAicipais do próximo ano.-+- ·

Segundo admitiu o Governo central, a liña férrea entre
Madrid e Valladolid, que é o primeiro treito das liñas
que continuan á Galiza, e que está en etapa de
remodelación, non terá ancho europeu, de modo que
quedará fora das rutas de mercadorias e pasaxeiros en
, Europa. O Governo tamén informou de que treballa
prioritari~mente no tramo de Valladolid a Madrid e que
ncm hai prazos nen orzamentos para o tren de alta
velocidade á Galiza. Con estes anúncios, o Executivo
deseña unha política ferroviária para Galiza subsidiária
da española, xa que non haberá~ de posibilidade de
incorporar a rede galega á europea.+

Inauguran o cárcere _de Cúrtis
co descontento dos funcionários
Desde hai un ano, os funcionários da prisión da Coruña
protestan ·palas condicións do seu translado a Teixeiro,
en Cúrtis, onde se inaugurou o novo cárcere o Martes 2
de Xuño coa presenza do ministro Jaime Mayor Oreja.
Mália ser. favorábeis ao cámbio de instalación$ , xa rque
consideran que _as da Coruña se atopan nunha "situación lamentábel", os sindicatos CCOO, CSl-CSIF, CIG ,
UGT e ACAIP, non están de acordo co sistema de transporte dos funcionários a Cúrtis. Os traballadores, case
150, formulan a reivindicación dun horário intensivo evitando a xornada partida e, polo tanto, máis despraza_mer:ttos dos necesários. Asimesmo protestan contra a proposta da Dirección Xeral de lnstitucións PeniJenciarias de
que sexa un autobus o que os leve todos os dias á prisión
e, en troques, piden que se lles pague a quilometraxe dos
veículos próprios "por motivos de seguridade". Reseñan
que non é un caso illado xa que en semellantes circµns-·
tancias atópase o traslado de reclusos e persoal de Vigo
ao novo cárcere da Lama. Sobre a situación dos presos,
non houbo declaracións por parte dos traballadores. +

AAudiéncia de Ourense paralisa
a eonstrución dunha minicentral
"Ninguén pode ser privado da sua propriedade senón
pola autoridade competente e por causa xustificada de
utilidade pública, prévia sempre a correspondente
indenización". Cesta mane ira a Audiéncia de Ourense
aceptou o recurso interposto por dous conce_lleiros do
PSOE de Maside e resolve a paralización das obras da
central do Barbantiño. A senténcia recolle o feito de
que se comezou a execución das _
o bras da central
antes de levarse a cabo o pr.oceso de xustiprezo dos
terréos, nunha superficie duns dez mil metros
padrados. O recurso, apresentado ademais de polos
dous concelleiros pola coordenadora Pro-Natureza fura
rexeitado anteriormente polo xulgado do Carballiño. +

Arquivan·_unha denúncia
contra Di~ Guedes pola tractorada
Ademais da críticas suscitadas tras a actuación policial na
tractorada do 20 de Xaneiro, o delegado do Governo Xan
Miguel Diz Guedes tamén foi obxeGto dunha denúncia apresentada por representantes sindicais no xulgado nº 4 da Co1ruña. Nela os sindicalistas sinalaban que se tiñan vulnerado
direitos fundamentais, concretamente referíndose ·ao direito á folga. O pasado 13 de Marzo o xulgado chamaba a
declarar a Diz Guedes como imputado ainda que, finalmente, arquivou a denúncia ao "non paracer' debidamente
xustificada a perpetración do delito que 'Cleu motivo á causa", ..

6·

GALIZA
ANOSATERRA

Nº 833 ·ANO XXI

4 DE XUÑO DE 1998

OPtNIÓN

A PRESENZA EN EUROPA: O lMPRESCINDÍVEL
XoAN M. RAMA TRILLO

Apontaba hai unhas semanas, nun artigo
publicado neste xomal que para o BNG a
presenza no. Parlamentó Europeu era prioritária, vital. Hoxe vou afondar brevemente
nas razóns que me levan a esta C<?nclusión.
Desde a entrada do Estado Español na Comunidade Europea, os sectores produtivos
sofreron e sofren unha agresión constante:
na pesca (caladoiros), na agricultura e gadaria (cota láctea), na indústria (construción
· naval), etc. · Motivo: as políticas desefiadas
pola onda de neoliberahsmo que actuamente invade grande parte
de Europa. O BNG denunciou desde un prime i ro momento -e
mesmo antes da entrada- estas consecuéncias ·negativas para a
nosa económia.

zación e, consecuentemente·, do noso país,
que nos permita, por un lado, unha mellar
defensa dos nosos. intereses,, e por outro, o
tan arelado ititercámbio político, económi. co, sociaLe cultural -imprescindível para o
desenvolvimento da nosa ·terra.
Mais, curiosamente, o debate .situa-se nun
segundo chanza, non p¡:i. importáncia vitaL
da· nosa presenza en Europa, senón en escoller entre apresentar unha lista própria e por
tanto .exclusiva do BNG, ou en coalición
con outras organizacións nacionalistas.
·A opción de apresentar
unha lista própria é a
rnáis ·axeitada das duas
opdóns, mais o campo
de xogo que nos marca
o Estado -circunscripción única- coloé
ca-no~ nunha posición
claramente desfav0rável pois cumpre obter
· unha alta porcentaxe
de votos para conseguir
un só deputado. Causa
que, até o de hoxe ,
obrigou a todas as organizacións nacionalistas
do Estado (PNV, EA,
- HB, 'CIU' ERC, ce,
... ) a chegaren a acordos eleitorais fóra das
suas respeitivas nacións, para <leste xeito,
burlar as trabas que os
Estados rnembros 1mpoñen para reducir notavelmente as posibilidades de alcanzar escano na cámara europea.
.
Esta postura dos partidos nacionalistas do
resto do Estado nunca puxo en dúbida .o seu
carácter de defensores da sua pátria, nen perante o seu povo, nen pe<ante o Estado, nen
fóra del. Ninguén puxo ou pon en cuestión
o compromiso co seu país, mais ben todo o
contrário: son representantes próprios, xenuínos, que deslexitiman e poñen en evidéncia calquer outro tipo de representación.

'Se entendemos
que o mellar
para o país apresentar ·
unha lista própria,
seria sempre-baixo
a condición
de termos 'garantida'
a nasa presenza
en Bnixelas"

O BNG-..postula unha
nova Europa plenamente democrática,
soci~l e participativa,
plural económica, política, lingüística e culturalmente, que recoñeza o direito á autodeterminación d~s povos, a desaparición das
estruturas militares, a
defensa do estado do
benestar, do meio arp_biente e dos dereitos
humanos. Todo isto
impulsado por un conxunto de medidas económico-políticas que hecesitan a concorréncia e o apoio doutros Estados e Nacións sen
estado que puxen por este mesmo proxecto .
Mais, perceb~-se hoxendia a posibilidade
de atopar estes apoios? Ao meu, entender;
si, Os cámbios político-sociais ocorridos na
ltália; na Gran Bretaña, ou na Fránza, os
económico-produÚvos (pesqueiros) en Dinamarca ou Suécia, máis a representación,
ainda non recoñecida, de Cataluña, Euska~
di, Flandes ou Escócia, entre outros, garantiria-nos un espazo no que tentaríamos levar a cabo o necesário proxecto dunha Europa dos povos. lsto non será <loado, mais
han ·de ser os primeiros pasos dunha v~rda
deira política internacional da nosa organi-

nosa presenza en Bruxelas. O apresentá-la
sendo conscentes de que nof). irnos acadar
representación seria unha irresponsabilidade pola trascendéncia .basicamente interior
e tamén exterior ·que ten para o noso país a
representación internacional e a defensa
dos nosos intereses nacionais e internacionai~ ~te a Unión Europea, asf corno a
construción da mesma. Da non representación só ficaria a reafirmación nacional inecesária tras o forte respaldo recebido polo
BNG nas últimas eleicións autonómicas.

. mento político ante sociedad.e, nengun tipo
de deixación nen debilitamento nacional. O
resto seria mirar unicamente para o embigo.

A apresentación dunha lista en coaligación,
na sua necesidade, non representaría a deixación das nosas propostas (defensa dos sectores estratéxicos, Europa dos povos... ,) debidamente explicadas na tese política da VIII
asernbleia nacional do BNG, xa que, no pior
dos casos, produtiria-se un reparto temporal.
Cada organización defen:deria os seus intereses dentro dos tempos marcados asi como as
propostas dos partidos da coali~ación.

Todos ternos a esp~ranza de con eguir rachar o poder municipal do PP, aumentar
consideravelmente o número de concelleiros/as e alcaldías, mais a guinda ha de er a
nosa presenza na UE. Aí non podemo escatimar esforzos, nen xenero idade. Ne e momento Galiza estará xa presente no Parlamento Europeu, con coaligación ou en ela.
T emos que agardar aos dados para tomar a
decisión, ma.is a no a hi tória indica-no a
diferenza de e tar ou non no distinto Parlamento . Non é un debate bizantino, a nasa presenza en Europa e imprescindível. •

O BNG apresentaria-se ante o eleitorado co
seu programa, coas suas siglas encabezando a
lista, isto permitiria-llo a sua situación de
posuir maior apoio social e eleitoral, polo
tanto non haberia nengun tipo de esvai-

Nestas vindeiras eleicións tanto municipais
como europeas xogamo-nos rnoito. O Partido Popular fará, todos os esfo:rzos posíbeis
para seguir tendo o 70% dos municípios,
cando menos. O Partido Socialista Obrero
Español agarda como auga de Maio os nosos erros -cara as europeas. Eles terian "representación", nós non.

XOAN °MANUEL RAMA TRILLO é Secretário de
Organización de Esqu.erda NacioruJ.lista e memhro do
Consello Nacional do BNG.

Suso Sanmartin
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Se entendemos que o mellor para o país,
logo de contrapar os pros e os contras, é
¡presentar unha lista própria seria sernpre
baixo a condición de termos "garantida" a

NOVIDADES DE A NOSA TERBA
·O

Sindicalistas e
Rebeldes

7i;arismo

de 11'1guel Cabo V~ll~verde

Baj~o o termo agrarismo designamos

yn movemento social que se desenvolve

de Dionisia Pereira

.

Crónica do proletariado galega que se
conformou preferentemente en tomo ás correntes
obreiras de raigame libertaria.
O historiador insiste no apaixonante perfil
dalgún dos máis sinalados líderes anarquistas
galegas e no contexto do seu labor societário
a xeito de-acción cultural, xomalística e sindical.

/ na Galicia a partir da última década do
século pasado e atopa o seu drástico final,
como tantas outras causas, o 18 de Xullo de 1936.
Un movemento que galvanizou ao campesiñado,
que encheu o país de sociedades e sindicatos,
_construindo unha epopeia que Miguel Cabo
analisa neste traballo.
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Case 5.000 persoas
maniféstanse
polo campus de Ourense
Un dia despois da eleición de
Domingos Decampo como novo reitor da Universidade de
Vigo, perto de cinco mil persa- ·
as manifestáronse o Xoves 28
de Maio palas ruas de Ourense convocadas pola Plataforma pro Campus Digno. Os
manifestantes pediron un servizo que proporcione igualdade de oportunidades para os
estudantes, asi como a posta
en marcha das cinco
titulacións aprobadas xa polo
Consello do campus:
Dirección de Empresas, Informática Superior, Enxeñerias Técnicas de Deseño
Industrial, lmaxe e Son e
Hidroloxia, e Xeoloxia e Ciéncias Ambientais. Representantes dos sindicatos, do PSOE e
do BNG estiveron presentes
na protesta, asi como o recén
eleito vicerreitor Xosé Manuel
Cid.+
Ramón Jáuregui resulta ser

"máis galeguista" que a cúpula do PSdeG.

Facendo unha desautorización expresa da política de Fran.cisco Vázquez

·Jáuregui considera
que o PSdG·PSOE debe aliarse co BNG
-e> A.E.

"É imprescindíbel ir realizando
entendimentos políticos co
BNG", con estas palabras pronunciadas por Ramón Jáuregui, responsábel da política autonómica da executiva federal
do PSOE, desautorizaba a política que ven impulsando Francisco Vázquez de confrontación co nacionalismo galego.
Ramón Jáuregui reuniuse coa
executiva galega para marcar a
política autonómica a seguir e,
segundo as suas próprias palabras, insistiu moito na idea de
que "o PSOE ten que ser un
partido vertebrador de maiorias ; centrado desde o ponto
de vista das aproximacións con
Nueva Izquierda , Izquierda
Unida e BNG ".
O responsábel de política autonómica do PSOE coincidiu coa
análise que realiza o BNG (o
PSdG-PSOE con Abel Caballero de voceiro rechazouna frontalmente durante as pasadas
eleicións autonómicas} ao afirmar que "acadar maiorias na
Galiza e arrebatar o poder á dereita é un obxectivo político absolutamente imprescindíbel para
esta comunidade".
Tamén lles recordou aos seus ,
compañeiros galegas que "hai
un feito que non se pode negar,
as eleicións situaron ao BNG
por riba nasa", asegur~mdo que
"hai moitas políticas que son
posíbeis co BNG". Contradecindo tamén a parte do grupo parlamentar socialista no Hórreo,
Jáuregui puxo como exemplo
de actuación conxunta cos nacionalistas galegas "a resposta
de unidade democrática que se
dá no parlamento ante a negativa de Fraga a modificar o re-

gulamento e comparecer na cámara".

gase pala devolución de protagonisn:10 ás cidades.

Jáuregui non quixo enxuiciar directamente as declaracións do
secretário xeral do PSdGPSOE, Francisco Vázquez, declarándose "azoute das autonomias", ainda que afirmou que
''.cecais non foi a correcta", querendo entendela no senso de
pedir máis competéncias para
os concellos. No documento
que está a redactar Jauregui sobre política autonómica, e que
discutiu con Pérez Touriño, Abel
Caballero e Miguel Cortizo, abó-

Foro do Socialismo Galego

Con ellaria de fa,
m ília marco u un
fito que é conside,
rado como histórico nos
cenáculos da burocrácia
autoctona. Un Oiário Ofi,
cial de Galiza enteiro coas
suas vintesete páxinas adi,
cado monograficamente a
órdenes que regulan a pro,
moción do emprego e sub-

Coincidindo coa visita de Jauregu i a Galiza, apresentouse
en Compostela o Foro do Socialismo Galego. Presidido polo polémico ex secretário xeral
das Xuventudes Socialistas,
David Balsa, contou co apoio,
entre outros, do ex presidente
da Xunta, González Laxe e do
intelectual Isaac Díaz Pardo.
Laxe referiuse á necesidade de
que o PSdG-PSOE "se reen-

A

ª

contre coa realidade nacional
de Galiza, como factor indispensábel para arte llar un proxecto con vocación de maioria
neste país". Díaz Pardo referirse a que existe no socialismo
unha tradicióA de "reivindicar o
naso", puntualizando que o Estatuto de Autonomía foi froito
da política posíbel e non da desexábel, criticando que se cedese moito e, agora, "co café
para todos, convertiuse .ás autonomias en rexións". Na sua
referéncia estaban expresas as .
diferéncias deste Estatuto co
de 1936.+

rante a sua vida laboral
pasou por dedicarse á cria
do mexilón en caldeiros
de ferver o polvo, ao
adestramento canino de
mascotas con pedigri en,
tre eles os Foxterrier do
Marqués de Rivadulla, a
fundar unha ·académia de
azafatas para asiténcia de,
corativa en congresos internacionais e ultima,
1-ll ~
mente a facer tarxetas de
visita en impresa popular
e con letra rococo. Atende en horário de oficina á
entrada da cafetaria e le,
va todos os bens mobles da sua empresa nun male,
tin de man. Xa antes foran de moita fama as a"cti,
vidades laborais, dun experto retomado, no campo
de criar emprego ainda fose simbiótico. O deste
era compaxinar o asesoramento en matéria de educación co mantemento de média dúcia de ovellas
nun pasteiro de titularidade autonómica, o reparto
de televisores a xornalistas e o transporte de feixes
de herba en coches oficiais.

Corte e co---- .eecci·0/ n

vencións para integra,
ción laboral. Como com,
plemento e dun xeito di,
<láctico e publicitário o de,
partamento de Manuela
Besteiro plantou en toda
canta oficina existe uns expositores de cartón a toda cor cun feixe de folletos aclaratórios sobre os
pasos a seguir para chegar ao obxectivo final de ser
persoa con ingresos próprios ou por canta allea.

É unha pena que á hora de elaborar estas propos,
tas de fomento do emprego, os asesores e cabezas
pensantes da Xunta nori tivesen en canta alguns
casos nos que se oferece unha ampla gama de experiéncias reais e de éxito con actividades que serviron para dar traballo polo menos ao pioneiro da
iniciativa.
Entre as situacións prácticas era un bo exemplo o
dun cidadán natural da comar~a do. Salnés que ~u,

Estes choios teñen ademais a ventaJCa de ser innecesária a cobertura de impresos, dispar de licén,
cias de apertura ou ter capital inicial mínimo.
Chega con posuir don de xentes e un contacto
que introduza nos ambientes. •

·Oconcello de Toen
sen rexisto contábel
O Consello de Contas
descobriu-que o concello de
Toen carece de rexisto con-·
tábel correspondente a
1994, que non aprobou as
contas dese 1988 e que non
pechou os exercícios contábeis a partir de 1992. Por estas razóns o Consello non
acedeu á información do
exercício de 1994, ano que
estaba fiscalizando. Segundo afirmou o Consello de
Contas, "non se respetou a
legalidade vixente en matéria económico-presupostá- ria". Toen está governado
por un independente e
segundo o PP, principal partido da oposición, o alcalde,
Xosé Luis Freixoso, ampárase na sua condición de avogado para botar man de argúcias legais para governar
incumprindo a lei. +

Xusto F. Haro, concelleira do BNG mindoniense. -

Racha o governo de
coa.lición de Mondoñedo
-oespois de tres anos de tensión, o concello de Mondoñedo quedou sen o governo de
coalición progresista, ao aban~
donar o BNG os tres departamentos que· presidia. A partir
de agora, o PSOE governará
en solitário. O BNG xa estivera a piques de abandonar o
governo hai un ano, xa que o
alcalde invadia constantemente as áreas que dirixia o
Bloque. Finalmente aquela rutura tora adiada e agora o governo municipal rematou por
rachar. A versión do l?SOE é
que o Sloque actuaba con
deslealdade.+
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comun1cac1on
nas mans
dos bancos
Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación da
Complutense critica nas páxinas de LE MONDE DIPLOMA..
TIQUE aos bancos como
novos proprietários dominantes da comunicación. "O Govemo pode dicer que o Estado
adelgazou pero o que fixo foi
transferir unha parte
importante do poder político
da soberania popular a
grandes grupos industriais e
especialmente á bancários. Intereses agradecidos coma os
cumios directivos acubillados
nas empresas privatizadas, que
xogarán á contra dun govemo
futuro de distinto signo. Electricidade e telecomunicacións son os seitores
nos que as comunicacións tiveran maior impcto. A irrupción das telecomunicacións
sobre os meios tradicionais é
insólita en Europa. O seu poder sobre os novas soportes de
televisión só se pode compa-rár ao de Alemaña, que está a
ser investigado pola Comisión
Europea. O seu peso económico trae séri.as dúbidas sobre a
competéncia posibel no mercado, pero sobre todo falsea
completamente as regras sobre
a competéncia nos contidos
da comunicación social. A
conformación dos grandes
bancos españois como auténticos grupos multimédia, suscita graves interrogantes sobre
o pluralismo político e de expresión que vai ser posibel
nun inmediato futuro na nosa
sociedade".•
EL GAT INVISIBLE/ EL TEMPS

Á INFO EUSKAL HERRIA, a
explicación 9ficial da
espionaxe do CESIO nas
sedes de Herri Batasuna
lémbralle ás de feitos que
sucederan antes. "Na sua
comparecéncia parlamentar,
o ministro Serra dixo que a
actuación do CESIO acaia
con obxectivos do ccmsello
de mi.nistros. O Ministro
aferrouse á mesma razón de
Estado da que outros botaran
man en circunstáncias
semellantes. Cando mataran
en Madrid a Josu Muguruza,
parlamentário de Herri
Batasuna; cando
sorprenderan coas mans na
masa a un oficial de
Cabaleiria no coche dun
membro da Mesa Nacional
de HB, hoxe na cadea; cand
asasinaron ao militante da
ETA Xabier Galpars ro nos
sotos da Policia Nacional;
cando Josu Zaba, tamén
militante da ET A, aparecia
suicidado misteriosamente á
quilómetros de distáncia de
onde supostamente recebera
o balazo. A esa mesma razón
argallada por un dos
ministros da lexislatura do
PSOE, José Barrionuevo, e
por todos os xefes dos GAL,
cando estes grupos da guerra
suxa, sen aforrar meios,
mataron a 28 bascos ou á que
levara o CESIO e a Guardia
Civil a receber adestramento
na Arxentina, nos tempos da
dita tura .de Videla". •

Novo grupo de
papel en Portugal
Margarida Cabeleira canta
no DIARIO DE NOTICIAS
que Portucel é a
denominación escollida para
o novo grupo da pa ta e d
papel de Portugal, no que e
integrarán Portucel e Sporcel.
((A Porcucel SGPS e a Sporcel
estáo a fazer algumas
alterac;:oes internas. A
primeira prepara,se para
limpar particic;:oes de m do
ficar apenas com tres grandes
áeas: o negócio branco, a
flor~sta e o negócio
castanho. A soporce l vai
aumentar a sua cotizac;:ao en
mais do 14%.
O ministério das Financ;:as
vai ainda definir como será
transferida a posi<;:a<!> que a
Partest detém na Soporcel
para o novo grupo já que o
bra9p financeiró do Estado
vai ser accionista da
Papercel. Em relac;:ao a
parceria estratégica com os
espanhois da Ence, em
estudo está urna integrac;:ao
das duas empresas e tudo
continua dentro dos prazos
previstos. Jorge Armindo
referiu que ainda naq
pasaram os seis meses
anunciados e em breve será
. aberto concurso para
enco!ltrar o consórcio ·
bancário que irá fazer a
avaliac;:ao financeira das
sociedades envolvidas neste
proceso".•
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A aplicación do seu traballo facilitari a e mesmo abarataria a
aplicación dunha proba "nada ·
invasiva coas mulleres, é dicer,
non agresiva, externa;" da que,
salvo nos casos de alto risco, se
tivo que prescindir pala saturación hospitalária. Traballa como
científica, cunha vontade clara
de contribución á medicina das
mulleres e formando parte dun
sector dominado por homes no
que ela encontra espazo para
talar da necesidade de "discriminación positiva".

Estamos a traballar en intelixéncia artificial aplicada a entornos clínicos. A investigación
que foi galardoada é un sistema experto para o control fetal
antes do parto. Cando unha
muller está preñada fanlle unha série de probas colocándolle un has bandas no abdome ,
unha cópia a frecuéncia cardiaca do feto e a outra controla a
actividade uterina. Oeste exam e sae unha t ira de papel
grande que o médico ten que
estudar. Nós tacemos unha interpretación de forma automática dos resultados da proba,
analizamos todos os sinais para ver se hai algunha anomalia,
algunha alteración que poda
derivar nalgun tipo de problema. Serve asi para axudar aos
cl ínicos, dá información cunha
série de recomendacións sobre o estado do feto , se hai
que facer un ha proba inter11a ...
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rio. Hai poucos traballos neste
campo dentro da informática,
pero cando buscas referéncias
case todos os dirixian homes
C!inda que traballaran mulleres.
E asombroso que nas carreiras
- científicas as mulleres estemos
· presentes nun 50% e que can- do se fai un ha estc;ití stica de
-cantos traballos dirixidos por
mulleres aparecen refer~ncia
dos por outrós colegas o resultado sexa de O, 18%.

Amparo Alonso,
.. prémio de investigación da Unesco

'8o~emos coñecer oestado eiacto do féto,

sen axuda médica'
*

En que consiste a investigación premiada?

Por que entón hai tan pouca
preséncia das mulleres na investigación?

CARME VIDAL

ACABA DE GAÑAR OPRIMEIRO PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN PARA MULLERES HELENA RUBINSTEIN-UNESCO POR UN PROGRAMA DE INTELIXÉNCIA ARTIFICIAL APLICADO ÁPROBAS MÉDICAS DESENVOLVIDA DURANTE OEMBARAZO. NA MESMA
SEMANA EN QUE TIÑA QUE RECOLLER O PRÉMIO EN PA"RIS TIVO O SEU PRIMEIRO FILLO,_CUN EMBARAZO XA CONTROLA-

-e

DO POLO " SISTEMA EXPERTO" NO QUE ELA TRABALLA. AMPARO ALONSO É PROFESORA DA,ESCOLA SUPERIOB DE IN~
FORMÁTICA O-A CORUÑA E DIRIXE UNHA DAS POUCAS EQUIPAS DE INVESTIGACIÓN QUE TEÑEN UNHA MULLER ÁFRENTE. -

Ampara asi unha das probas
máis coidadosas coa muller?
De certo a proba non é nada
invasiva pero as suas características non teñen que ver co
naso traballo. Nós aplicamos o
método a ese test porque é
moi utilizado. Os estudos que
se fixeron indican que esta proba se facia no comezo rutinariamente até que os hospitais
se colapsaron. A saturación
hospitalária levou a que non se
aplicara a todos os casos e se
seleccionasen só os casos de
alto risco para facer o test. Co
tempo viuse que se foron in crementando os problemas por
non haber o control suficiente.
A ventaxa deste sistema é que
complementa a axuda médica
e pódese aplicar, por exemplo,
en entornos rurais onde non
hai un especialista a man . Os
resultados pódense enviar ao
clínico sen que se desprace e
nin siquer ten que estar presente no hospital cando se fai
a proba.

Ás mulleres interésanos a in -vestigación, . pero poucas chegamos a dirixir algunha equipa.
Jnflue tamén que nas faculdades máis tradicior-tais nas qué
traballan á estrutura está montada ·e as equipas funcionan
desde hai fempo, e, claro, dirixidas por homes. Os que teñen
diante unha muller cóntanse
cos dedos dunha man. Cando
foi o da concesión do prémio,
-. Pedro Lain Entralgo comentou
no -seu discurso que as causas
estaban mudando. Sinalou que
por véz primeira_entrara unha
muller na Académia de Medicina de España e tamén unha
·mu-ller" gañou b prémio Gregório Mar~ñón; ademáis da criación do pºróprio galardón Helena-Rubinstein-Unes·co. As cou:sas van mudando , pero estamos 111oi lonxe de participar
dunha situación de igualdade.
Cando tiven o tillo, moitas persoas, incluso moitas mulleres ,
comentan que agora xa non
vou traballar tanto. Non é que
teñamos que estar demons:.
trando sempre a nasa valia ,
pero si é certo que nos ternos
que esforzar moito máis. Cando se tala de ciéncia, moitas
veces dise que tal muller se
adicou á investigación porque
non tiña vocación matrimonial.
Non entendo o que é iso. É necesário cambiar a mentalidade.

Xustifícase asi un prémio de
investigación só para mulleres?

É importante porque estamos
nun momento no que se debate
arredor da necesidade de talar
de discriminación positiva, da
represenfatividade das mulleres
nos distintos ámbitos . lstó en
canto á parte feminina, desde o
ponto de vista da ciéncia vemos
que non está nen apoiada nen
valorada, so_mos un dos paises
da UE que- lle adica unha porcentaxe do PIB máis baixa. Ternos moi pouco recoñecemento
social e . é preciso_un rnaior
· apoio tanto desde o governo como desde as institucións académicas e as empresas. É importante que se tome conciéncia de
que a investigación é importante
para un país. No que toca_ás
mulleres o ·dia que prém ios corno estes non sexan necesário
será porque teremos c~egado a
unha situación de igualdade.

Require moito investimento
económico?

É mínimo. No primeiro momento da investigación ainda se
precisaba de persoal clínico
para teclear certa información
médica, neste momento estamos a traballar cunha automatización completa. A história
clínica estaría disponíbel nas
bases de dados e só seria necesário conectala. Existe unha
manchea de · problemas que
poden aparecer nun feto que
até un certo momento estaba
ben, por exemplo, que teña enrolado o cordón, e iso vaise
apreciando nas respostas que
dá ao test. A aplicación da proba fai que se poda actuar sobre calquer incidéncia.

O campo da informática está
.desenvolvido na Galiza?

-

xecto de estudo?
As mülleres investigadoras
están ·máis sensibilizadas nos
temas nos que a muller é ob-

1

Facemos un traballo de equipo
pero os· dous grupos de investi-

gación, un na Escala Superior
de Informática como no Hospital Juan Canaleja, están dirixidos por mulleres. Particular-

A. PANARO

mente intere·soume o -tema tamén como muller e co afán de
facer unha contribución interesante a este aspecto hospitalá-

Somos unha poténcia a nivel
mundial, en especial en inxeneria biomédica. Seria interesante
que -a xente se enteirara de que
na Galiza a investigación está
tendo grandes avances neste
campo. Mesmo este sistema, en
distintos graos de evolución, xa
foi a~licado en dous hospitais,
aquí na Coruña e nun de Georgia pero no campo clínico pasa
bastante tempo desde que se
proxecta até que se aplica.+
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Mobilizados todos os sectores cidadáns, agás. o PP, que di que éunha protesta artellada polo BNG

A sociedade civil de Pontevedra convoca

Únha manifestación.pola defensa da comarca
..

O Venres cinco ·de Xuño ás oito e meia da tarde, parte da
praza da Ferreria de Pónteved ra unha manifestación polo
futuro da cidade e da comarca
e cont~a as agresións que ·padece. O que comezou como
unha campaña en contra da
segregación da Audiéncia Provincial, rematou coa convoca- ·
tória dunha mobilización en
defensa da comarca na que o
ton localista é anecdótico.
Todo tipo de colectivos cívicos e sociais participan nun actc;> no que se autoexcluiu o PP.

Manuel Soto,
Presidente de ADEGA
•..
·.

'A Consellaria criouse
para pór en marcha
oprano de resíduos'
Por que convocan a manifestación en Defensa da terra?

Hai tempo qué Pontevedra acusa unha crise económica e política por mor da que moitos sectores amasaban b seu descontento, pero foi unha. campaña
de tinfes pontevedresistas -como a oposición á disgregación
da Audiéncia- a que deu lugar
á organización desta protesta.
Ao final, a suma de colectivos á
mobilización anulou o carácter
localista do acto e converteuno
nunha manifestación na que o
ton que destaca é a defensa da
comarca e a denúncia da crise
na que está sumida.

O pequeno comercio de Pontevedra apoia a mobilización. Esta ilustración procede de Merca Yedra, xomal dos comerciantes, e nela
criticase a instalación de Continente.

Unha Plataforma Cidadá elaborou un documento titulado "En
defensa de Pontevedra e da
sua comarca" no que se enumeran as circunstáncias que
comprometen o futuro de Pontevedra. Mália que o documento conserva alguns. elementos
pro capitalidade, a maioria dos
pontos do texto inciden en aspectos como o abandono do
campus universitário, .a falta de
infraestruturas de comunicación, o recorte de servizos ou a

desaparición de departamentos
da Administración, a implantación do hipermercado Continente, a instalación da empacadora de Vilaboa e o alto paro
na comarca (o maior da Galiza)
debido ao desartellamento in dustrial. No mesmo documento
cítanse unha série de causas
entre as que destacan -a incapacidade do Governo local para impulsar alternativas, a inexisténcia de investimentos por
parte da Xunta non senda en

llfeVedra
obras de necesidade discutíbel
-como a ponte dos tirantes-, e
a tamén inexisténcia de investimentos por parte do Governo
central.

contra o Encaro do úmia, a
Plataforma Pro Campus Digno,
ou a Coordenadora contra a
Empacadora de Vilaboa ; pero
está ausente o PP. O alcalde
da cidade , o popular Xan Luis
Pedrosa, entre as iras dalguns
Na Plataforma Cidadá conviven _
empresários e sindicatos,
dos seus correlixionários -que
asociacións de· viciños e comuparticipan na convocatória- ,
nidades de montes, partidos
arremeteu contra a mobilizapolíticos, asociacións profisioción e dixo que é unha manionais e comerciantes da zona . bra do BNG e que todos están
monumental, e outras organimanipulados pola organización
zacións como a Plataforma
nacionalista.•

ENSINO

Diplomados, arquitectos eenxeñeiros té~nicos discriminados ar~speito dos europeospor non poder opositar ao grupo 1

Universitários de carreiras medias mobilízanse
en contra da reforma do Estatuto da Función Pública
*PAULA BERGANTIÑOS

Os campus de Ourense, Lugo e
Pontevedra acolleron na última
semana de Maio mobilizacións
en contra do proxecto de lei de
reforma do Estatuto da Función
Públiéa aprobado polo Consello
de Ministros. Os alunas sinalan
que o texto elaborado polo PP
discrimina ás persoas que estudan algunha diplomatura, arquitectura ou enxeñeria técnica
porque, a diferéncia do que
acontece no resto dos países da
Unión Europea, fican incluidos
no grupo 2 de funcionários en
troques do · 1. Con este texto,
que poderia debatirse nas Cortes antes do verán, o Estado español. pasaria de clasificar os
funcionários en cinco grupos a
catro para igualarse a Europa.
A Plataforma Galega contra a

Reforma do Estatuto .da Función
Pública -criada no mes de Maio
e na que est~n integradas asociacións estudiantis ·dos diferentes campus- exixe a modific::t-

ción _do artigo 31 de.ste documento en consonáncia cos requisitos que se solicitan a nível
europeu para o aceso ao grupo
1 das Administracións Públicas.
No anteproxecto do Governo
central estabelécese que os enxeñeiros técnicos, arquitectos
técnicos e diplomados, a diferéncia do res.to dos alunas con
titulación universitária, non poderán aced~r ao grupo 1 de funcionários. Estarían incluidos, coas
persoas que teñan cursado FP
111 ou Bacherelato, no grupo 2.
A sua situación non variaria a nivel de Estado a respeito do que
acontecia até agora. Nembargantes, segundo denúncia a Plataforma, á hora de opositar na UE; estes titulados ficp,rian discriminados porque terian unha consideración similar a dun bacherelato
europeu. Pola contra, calquer diplomado europeo si podería optar
por unha praza que no Estado se
ofertara para o grupo 1.
Neste sentido defenden que se

existe un regulamento xeral para a función pública na UE o léxico seria ter elaborado un documento acorde ao marco no
que, coa libre circulación de traballadores na UE: .estarán insertos os titulados. Na UE as condicións para formar parte do
grupo 1 son ter cursado como
mínimo unha titulación universitária de ciclo curto, cunha duración mínima de tres anos e con
carácter terminal. _

Constatamos unha série de
proxectos moi impactantes
como a incineración do lixo,
os encaros do Umia ou do
Sela, os problemas de contaminación das minas de Tauro, da ria da Coruña e a progresiva eucaliptización que
ameaza con entrar no interior
de Galiza coa prantación dunha espécie máis resistente ao
trio, que provocará unha redución progresiva de espazos
de vexetación autóctona.
Espérase que coa consellaria de Medioambiente se
atendan os problemas ecolóxicos?
A consellaria era necesária pero críase para pór en marcha
os proxectos máis impactantes
como o plano de Resíduos. Na
política forestal tampouco albiscamos unha mellara e mália
ter talado no Consello Galega
de Medioambiente deste problema, dubidamos que se dea
un avance real mentres consideren ao eucalipto unha espécie comercial que non provoca
problemas ambientais.
Facilita os contactos coa
administración?

desenvolvéronse en Pontevedra
e Ourense. Agora permanecen
á espera de que o delegado do
Governo, Xan Miguel Diz Guedes, acepte unha reunión coa
Plataforma.

Serviu para abrir unha base
de diálogo e para saber a
quen dirixirse. Tivemos , a princípios de Marzo unha entrevista co conselleiro e antes non
era factíbel. Un exemplo do
seu papel vai ser a decisión
que se tome a respeito dos
parques eólicos do Xistral.

'Un texto centralista e
centralizador'

Pídese a paralización deses
parques eólicos do Xistral.

"O Estatuto impide· ás Comunidades autónomas lexislar a respeito das suas competé11cias
-sinala Xosé Carlos Qrespo da
Por esta razón as CoordenadoCIG-Administración- E un texto
ras que funcionan nos diferencentralista e centralizador se.tes campus convocaron várias
gundo o cal moitas cuestións,
mobilizacións. En Lugo, os a:lucomo a retribución dos funcionos celebraron un peche nocturriários, quedan predeterminadas
no o Mércores 27 e o Xoves 28 -. polo Estado". Este sindicato,
máis de dous mil acudiron a un- · que rexeitou o acordo asinado
ha manifestación ao termo da
por CCOO, UGT e CSIF, sinala,
cal entregaron 6.000 sinaturas
entre outras críticas, que o do- ao subdelegado do Governo,
cumento consagra os princípios
Xosé Antonio Labrada Losada.
de mobilidade xeográf~ca e funEstas sinaturas enviáronse tacional, nega o direito á .negomén a ministra de Educación ,
ciación colectiva, á xornada de
Esperanza Aguirre e ao de Ad35 horas e inclue medidas como
ministracións Públicas, Mariano
a de ampliar a xubilación volunRaxoi. Similares mobilizacións
tária até os 70 anos.•

Non ten sentido producir enerxia eléctrica se non é para
substituir outros contaminantes
ou se nbn vai acompañado de
medidas de aforro enerxético.
En que centra ADEGA o
seu traballo?
O tema dos resíduos é ao que
adicamos máis esforzos. Tamén o espazo protexido para
as fragas do Eume o Caurel e
zonas como o Xistral e outras .
ameazaoas por minicentrais
como o Baixo Miño onde o encaro d_
o Sela vai ser de grande
impacto ou as repercusións
ecoló?<icas das pizarreiras no
caso do Caurel. +

GALIZA

11

ANOSATERRA

4 DE XUÑO DE 1998

Nº 833' - ANO XXI

C~MARCAS

.Oex aléalde de Boiro
denúncia a agresión
· dun ·simpatizante do PP ~ ·
A,beiramar

de Cesantes
nan cumpre
as excepdóns
previstas
pola lei pora
urbanizar
a costa.

Xesús Pérez Varela eAmado Ricón incitaron aurbanizar terreas afectados pala Lei de Costas

Reclaman a golpes ao alcalde de Redondela
licéncias prometidas para especular en.Cesantes

Manuel Velo Velo, ex alcalde
socialista de Boira, daba unha
roda de prensa o Sábado 30
de Maio para explicar a sua
opinión sobre a agresión recebida o Xoves 28 de Maió na
saida do salón de plenos. O
PSOE local ere que a
agresión débese á situación
criada polo PP "para presionar
ao voceiro da oposición". Velo
sinalou que xa atopara ao
agresor o pasado 14 de Maio
cando foi expulsado polo
alcalde, Xesus Alonso Fernández, pero que naque! dia só
foi insultado. Engadiu que o
agresor "e un militante do do
PP, ou cando menos unha
das persoas que traballan activamente nas campañas eleitorais pegando carteis e repartindo propaganda". Velo, que .
apresentará denúncia.no xulgado, indicou que a policia
municipal non fixo nada para
evitar a agresión e "incluso rí.anse dos feítos".+

Denúncian a etprobación
do orzamento
da Deputación de Lugo
sen pasar por com1s1on

..
~

-0- G. LUCA

Un grupo de viciños de Cesantes atacou a pancadas e
couces o coche da policía municipal no que tres axentes tiveran que protexer ao alcalde
Amado Ricón. Os manifestantes son na sua maioria proprietários de terreos xunto ao
areal da praia de Cesantes aos
que o Partido Popular prometera licéncias para construir
en altura. A irresponsábel promesa do PP dase de cabeza
contra a Leí de Costas que
afecta a estas propriedades.
A oposición coida que debe ser
o Alcalde quen atenda as consecuéncias do populista oferecemento que garantia aos titulares das leiras da beiramar os
beneficios da especulación en
altura, sen mirar que no Plano
Xeral de Ordenamento, en proceso de redacción , a beira da
praia está calificada como rural.

Non podia ser doutro xeito porque estes terreas están afectado pala Lei de Costas que impiden edificar dentro de cen metros da liña da pleamar.
O concelleiro de urbanismo de
Redondela Alonso Lemas asegurou aos proprietários que contaba co apoio do Alcalde e do
actual conselleiro de Cultura Xesus Pérez Va(ela para burlar a
Lei de Costas e promover a urbanización do areal. Para estes
valedores da especulación, a
Lei de Costas é un tres que se
pode matar co as da Lei do Solo
da Xunta que admite calificar
como edificábel na beiramar o
núcleo rural extenso tradicional.
Tamén a Lei de Costas establece como excepción edificábel na
beiramar a dos terreas que están consolidados como solo urbano, con auga, luz e alcantarillado, o que evidentemente non
acae cos campos de Cesantes
que están a millo.

Compra de votos

A Alcaldía sabe que o cumprimento da sua sua promesa poderia significar un proceso perdido contra a Lei de Costas, co
conseguinte custe político, polo
que procura gañar tempo contra
a indignación crecente dos donas das terras. Na oposición do
Concello califican o caso de Cesantes como unha compra manifesta de votos a cambio ·de licéncias para especular, que dispararían as terras de labor da
beira de Cesantes á 10.000 pesetas o metro cadrado.

lador conta coa intermediación
activa de Amado Ricón, presidente da Comisión de Cultura
_da Deputación de Pontevedra,
que-fixo no seú programa para a
Alcaldia, na moción de censura
que descadeirara ao socialista
Xaime Rei co voto do tránsfuga
Francisco Puch, promesa de
manter a ferro e fouce o tesauro
paisaxistico de Rendondela.

A urbanización de Cesantes promovida desde a alcaldia do PP
co apoio da Xunta, rep_resenta tamén unha proba trascendental
para a Lei do Solo fraguista,
redactada con ambigüiedade calculada para abrir mediante o faO mesmo conselleiro d.e Cultura
vor caciquil portelos administratique o Diadas Letras gababa na
vos que rompan a proibición de
llla de San Simón a paisaxe do
urbanizar zonas de claro interese
mar de Cesantes, diante dos espúblico. En todo caso, a Xunta
critores asistentes ao congreso
remite o regulamento que deberia
internacional sobre os trobadodesenvolver a Lei do Solo ás Cares da Ria de Vigo, está a defender de feito que a praia se _ lendas de Marzal para que o .estrago da costa se poda cobrar
opaque cunha cortina de cebaixo forma de votos.+
mento. Neste designio especu-

Francisco Bello (PP) asegura que todo éfalso eque ten licéncia de obras

Un concelleiro de Baltar

derruba un valado do Século XVI para ampliar unha casa
O concelleiro de cultura de Saltar, Francisco Bello (PP), derrubou un valado do século XVI do
adro da igrexa de Vilamaior da
Boullosa para edificar un muro
de bloca sobre o que botou unha placa para ampliar unha sua
casa. As denúncias formuladas
diante da Dirección Provincial
de Cultura foron arquivadas mália que un informe do arquitecto
aseguraba que se trataba dunha
agresión ao património.
Segundo algunhas fontes, o derrubamento de parte do valado
da igrexa -seis metros- produ-

cíuse hai dous anos, pero as
obras foran paralisadas polo
próprio autor das mesmas ante
algunhas protestas viciñais. Hai
unha semana reiniciounas e bot?u unha placafe formigón. Enri ba construe,,se unha parede
con duas fiesJras que dan ao
adro da igr.ex9. Previsibelmente
outra nova plaqa dará un segundo piso ao edificio, cuxa cornisa
quedará á altura igrexa.
A consecuéncia das obras producí ronse várias denúncias diante
de organismos provinciais, pero a
Administración autonómica na

província non deu resposta sobre
o estado dos expedientes tramitados, que finalmente foron arquivados. Mesmo o personamento
do bispado de Ourense non conqueriu unl¡a resposta positiva por
parte da Delegación de Cultura.

unha placa con todas as licén. cias para facer unha vivencia".
Bello explicou que o único va_lado
der:rubado tirouno o crego hai
quince anos para ampliar a cemitério "pero o pavo non llo con sentiu". En calquer caso, outros
viciños con propriedades arredor .
da igrexa tentaron edificar pero
non acadaron autorización.

Mentres as obras realízanse a
marchas forzadas, o alcalde da
localidade, Xosé García Sanmiguel (PP) dixo que as denúncias
Por outra banda, outras denúnson infundadas e que hai licéncia
cías apontan que as pedras do
municipal. O concelleiro Francisvalado do século XVI derrubado
foron desprazadas a unha canco Bello afirmou que "todo é
mentira", que "habia un baixo deteira que o próprio Francisco
trás-ae mure-e-al~ foi 0AE.le-se·=füm ---Belle-ten-At1A-mente corflunal. •

O grupo do BNG na Deputación de Lugo anunciou
que levará ao xulgado a decisión de Francisco Cacharro Pardo, presidente do
- organismo provincial, de
aprobar os orzamentos sen
ter pasado por comisión
prévia e por carecer do informe do secretário e interventor. No pleno do Venres
29 de Maio, PSOE e BNG
manifestaron a sua disconformidade co xeito de
actuar do presidente, quen
explicou que dera por finalizada a comisión de
contas "ao entender que se
abstiñan (a oposición) como fan habitualmente e dixen que o grupo do PP de·Sestimaba as suas
alegacións" .+

Cámbios de sentido
do tránsito
nas ruas de Lugo e Vigo
Por razóns diferentes, o comezo do mes de Xuño trouxo consigo un cámbio de sentido do tránsito nas ruas de
Lugo e Vigo. Na primeira cidade as modificacións débesen á peonalización do espazo interior da muralla e {J. necesidade, daquelas, de dar
v·ias alternativas aos
veículos. No caso de Vigo, o
concello reordenou o tráfego
do centro e da praza de
América nun intento de axilizar o tránsito, desconxestionar a comunicación coa autoestrada, potenciar o uso dalguns viais de comunicación e
incrementar a oferta de estacionamento nas zonas afectadas. Nos primeiros dias os
cámbios provocaron
ataseos . ....,._""-~.---,----..-.....-.-.,,.,_,...~~~~-,
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lmplicaria un ~ámbio na conceición das entidades edarlles unha consideración de sector público

OIGAPE anúncia a posibilidade de empregar
a Obra Social das C~ixas para promoción empresarial
Caballero, quen pola contra, subliñaba a oposición do seu grupo a un virtual cámbio de conceición ao "adicar a promoción
económica" a Obra Social, "porque non · seria tal". Co mesmo
posicionamento apresentábase
o deputado do grupo misto, Xosé Manuel Pazos quen tamén
insistia nos diferentes obxectivos da OBS.

'*-P.C.

Diego Diz, Director Xeral do
IGAPE anunciou, o pasado
Martes 2 de Xuño no . Parlamento, a posibilidade de que
a Obra Benéfico Social das
Caixas de Aforres galegas se
empregue como mecanismo
para subvencionar ás Peque- ·
nas e Medianas Empresas (PEMES). Oeste xeito os fundos ' das entidades servirian
como sistema de intervención
através de participacións de
capital nas empresas. A posi- .
bilidade de que se poña en
marcha este mecanismo de
intervención implicaria un
cámbio na conceición do papel que deben xogar a~ Caixas na dinámica económica
do país. Un papel que podia
terse explicitado na lei aprobada polo PP en Maio do 96.

Plano Adiante"
11

Maiores competéncias para o
Goyerno galega sobre os instrumentos creditícios e financeiros
e unha definición clara dos critérios orientadores do investimenNa ~U)terior lei a Xunta negaba calquer posibilidade de interve~ción pública na sistema de investimento das caixas. A. IGLESIAS
to, foran as principais demandas apresentadas polo ·portc;ivoz
do BNG, Xosé Manuel Beiras,
Diz, quen na sua comparecénblicas ou semi-públicas" e sen
dos de capital-risco.
no debate que sobre a Lei de
cia na Comisión de Economia
embargo agora anúnciase a poCaixas tivera lugar no Parlaapresentaba a posibilidade "en
Desta volta era o parlamentário
sibilidade de botar man da Obra
mento en Maio de 1996. Daqueestudo" de botar man á Obra
do BNG, Xesus Vega, quen na
Social para que se empregue
la, o PP negaba todo interven·
Benéfico Social (OBS) das enticomo "Servizo Público". Mália
sua. intervención lembraba que
cionismo nos mecanismos ecodades "para que teñan presen"este é o recoñecimento implíciconsiderar que a OBS nace con
nómicos e daba por aprobada __za" na economia. Esta presenza
to das graves eivas que ten- a fins diferentes Vega aseguraba
unha leí que agora pon de maniplasmaríase artellando novas
lei". Do ponto de vista do depuque ·O BNG nunca se vai opor a
festo a falta de definición coa
mecanismos para subvencionar
tado nacionalista, daquela "non
que desde estas entidades se fique foi criada.
· ás pequenas e medianas emse apostaba decididamente pola
nancie ás empresas galegas.
presas (PEMES), cun sistema
presenza das caixas na dinamiProba disto era o anúncio do Dide intervención através de partización da economia do país enNon era esta a visión que defenrector Xeral do IGAPE, Diego
ci pacións no capital como funtendéndoas como entidades púdía o deputa_do socialista, Abel

Este anúncio integrábase na
apresentación dun plano ainda
en proceso de análise pero co
posíbel nome de "Adiante", que
segundo o responsábel do IGAPE estaria dirixido a apoiar a
empresas de nova criazón en
base a proxectos apresentados
por empresários novéis, de alto
risco e en fase de proba. Proxectos que son precisamente os
máis necesitados do apoio do
"capital público" polo alto risco
que apresentan e que ao entender de Diz conlevaria tamén a
"transformación de SODIGA
nunha sociedade de capital-risco ". Para levar a cabo esta
transformación a pretensión do
organismo é a de contar cun
51 % de capital público e un
49% de capital privado, mentres
que até o de agora o reparto
mantense nuns dous tércios público e nun tércio privado .
Do ponto de vista dos representantes nacionalistas este cámbio
de definición de SODIGA poderia implicar unha perda das funcións actuais do organismo, nomeadamente a de servir como
instrumento de promoción económica da Xunta de Galiza. Unha función que pésie á comparecéncia e a cantidade de números apresentados por Diego
Diz "non permite coñecer o grao
de acerto das políticas que levan a cabo" explicaba Vega, sobre todo á vista de que "non foron quen de producir, con esas
actuacións, un cámbio na situación económica do país".

Converxéncia europea

...

Outro dos problemas funda ~
mentais cos que se enfrenta a
economía galega é coa capacidade competitiva que terán as
empresas do país frente ás europeas no momento no que se .
produza a converxéncia económica. Para o parlamentário
nacionalista o IGAPE deberia
estar avaliando, ou ter analisado xa, as pos íbeis repercu sións da futura reconversión,
artellando ao tempo os mecanismos que permitan facerlle
frente ás novas situacións e
sobretodo, definindo o conxunto dos instrumentos de promoción empresarial e económica
que empregará cando se dea a
converxéncia. Uns mecanismos que polo momento se limitan a unha hipotética transformación en sociedade de capital-risco e á necesária inclusión
dos fundos sociais das caixas
para que actuen de forma decidida na promoción e na vertebración das estruturas económicas do país.+
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Máis perigosos
os sindicalistas ·
dos piquetes que
os alcaldes con escopeta

A. IGLESIAS

Nos critérios para aconcesión non se ten en canta arealidade das explotacións

AConsellaria de Agricultura elabora unh~ normativa
que dificulta a obtención de axuclas por pOrte dos gadeiros
*

PAULA BERGANTIÑOS

A Consellaria de Agricultura
ven de elaborar unha normativa que vai dificultar seriamente a obtención de axudas
para ás explotacións agrogadeiras. Segundo denúncia o
SLG fronte "a bateria de informacións emadadas da Xunta
que tentan apresentar o agro
como un sector superprotexido" este texto, que circula por
organismos internos da Consellaria pero que non se fixo
público, vai limitar gravemente a obtención das axudas estruturais que para o sector estabelece o Real Decreto 204.
De aprobarse o documento os
títulares das explotacións só poderán recibir por cada 500 qui1os de cuota axudas para un
metro cadrado de establo. Por
outra banda para saber o número de vacas .pelas que terá dereito a axuda, deberá dividirse a
cuota da explotación por 4.300
quilos, e dicir pola vaca virtual.
"A normativa da Consellaria sinala Manuel Daca! do SLGsignificará que as explotacións
de 40.000 . quilos de cuota ou

menos non van poder pedir subvencións e que as explotacións
con cuota suficiente non van poder ter infraestruturas coas dimensións mínimas que recomenda a própria Consellaria,
que estabelece que unha vaca
ocupa no establo 15 metros cad r ad os ". O representante do
SLG explica cal será a situación
máis favorabel que se poida dar
nunha e_xplotación. "A un titular
con 140.000 kilos de cuota e 32
vacas, que seria o número de
animais que debería ter segundo a média da vaca virtual, corresponderianlle axudas por 280
metros cadrados. Sen embargo,
segundo as recomendacións da
Consellaria, por ese número de
vacas, o establo debería ter 480
metros cadrados, polo que ficarian 200 sen ax uda", sinala.

consulta ao sector senón que se
oculta a información".

Dificuldades para mellorar
As dificudades para facer mellaras nas explotacións súmase a
exixéncia da licéncia municipal.
Segundo á normativa que circula pela Consellaria, para poder
facer obras nas explotacións será necesário solicitar unha licéncia municipal pala que haberá
que pagar o dous por" cento do
t9tal do investimento da obra .civil. E dicir, nunha establo médio
de 5 millóns de pesetas, só pela
licéncia haberia que pagar
100.000.

to engádeselle outra limitación.
Non poden existir máis de 2 vacas por hectárea, co que para
poder ter 52 vacas seria necesári a unha explotación de 26
hectáreas. "E isto sen contar os
becerros -engade Daca!- Cada
becerro canta como 0.6 unidades de gando, polo que para catre becerros seria necesária unha hectárea máis".

üutro das cuestións que preocupan actualmente ao sector e
o da identific~ción da reses. A
normativa europea estabelece
que o gando bovino ten que estar identificado cun crotal en cada orella . Para facelo a Consellaria contratou veterinários colaÁ hora de obter o cese anticipaboradores, persoas que non son
do, que pode producirse ao infuncionários e que cobran 400
pesetas por mar.:car .cada anicorporarse un mozo á .expletación ou por venda ou aluguer a .maJ. O SLG pon de manifesto
que. pa~? os gadeiros do sectoroutra c;:¡ue xa exista, tamén ·xurOs SLG denúncia que esta nordirán problemas. Eh' ambolos
vacún isto supón un .novo gasto
mativa non se faga pública e que
obri.gatófío· se qLieren . colocar a
dous casos as explotacióps -9~
a Consellaria siga negándose a
sua mercancía no· mercado e .
manter contactos coas organiza- - carne resultantes do cese anticipado terán que ter 8 Ude"S :(Uriicións agrárias para negociar este
qLIEr pan~ os do sector do leit~
dade de Dimensión Europ.ea) ou · süpón menos axilidade na ventipo de medidas. "T erian que ter
o que é o mesmo '9.600 Ecus.
da. _Teñen que estar. pendeotes _
convocado aos sindicatos a unha
"Para conseguir 8 Üdes ·son ne~
de que estas persoas acudan a
reunión na que se explicara a
marcar o gando e is·o retrasa ·a
cesárias 52 vacas, unha canti-normativa para poder transmitirvenda·, provocando un gasto ~u
dade que é moi difícil atapar- nas
lla aos gadeiros -corrl'. -' ;ta Daexplótacións", sinala Dacal. A iscal- Pola contra non só non se
plementário.
-~
1

+

M. VEIGA

--· '·· ·

A importáncia do IRPF ~
A reforma do IRPF benefícia ás rendas grandes, segundo o PSOE. O PP, en cámbio, opina o contrário. Deixando a un lado a fiabilidade que cada quen lle outorga a cada parti·
do e baseándose só nos argumentos que se
oferecen non resulta <loado establecer un critério' próprio. En primeiro lugar porque a in·
formación que provén das empresas de co·
municación semella demasiadas veces unha
cortina de fume, en se_gundo lugar porque a
maioria dos expertos que poderian facer máis
intelixíbel a reforma non son neutrais e poucas veces mostran interese en que a xente
comprenda con máis claridade en que consisten os impostos. En terceiro lugar, porque
críticos desde a ~squerd~ como Borrell foron

antes ministros e tiveron xa boa oportunidade de realizar o que agora reclaman.
· Deixando a unha beira os piores ·tecnicismos
e as máis barrocas clasificacións, é un dado
obxetivo que os impostas ás rendas altas foron elevándose nos primeiros anos da demo·
crácia, para frear despois, de modo que a presión impositiva no Estado español está ainda
por baixo da da maioria dos paises da UE. A
reforma do PP rebaixou o tipo de gravame
máximo, o que claramente benefícia aos máis
ricos. Por outra parte as dificultades do pequeno comerciante e do asalariado ·cos impostas son o suficientemente visíbeis como
para que non seña necesário desmiuzar a leí.

A reform~ fiscaf-e ~; rebaixa de impostas ás
rendas altas custaralle· ao Estado este ano
400.000 ~iltóns de pesetas, perda só compensada pola venda de empresas públicas
rendábeis. A factura virá dentro de poucos
_anos. Cómpre, en todo caso, .ter en conta
que o IRPF é U!l dos poucos mecanismos de
solidariedade que existen, un dos poucos correctores da desigualdade que xera o denominado mercado libre. Defender un IRPF
máis progresista debería ser unha urxéncia
para todas as forzas que non desexan que
nesta sociedade as diferéncias sociais cheguen a ser tan grandes como nos Estados
Uhidos, onde o 10% da povoación posue o
45 % da riqueza. t

O Tribunal Constitucional
non admitiu a trámite o
recurso de amparo
presentado contra a
senténcia que condena _ao
secretário comarcal da CIG
de Ourense, Etelvino Blanco,
por coacións na folga xeral
do 27 de Xaneiro de 1994.
·oesta maneirá queda
confirmada a senténcia
condenatória da Audiéncia
Provincial e que constaba
dunha pena de catro meses
de arresto maior e 100.000
pesetas de multa. Con todo,
non existe a abriga de
cumprimento de condea por
reunirse os requisitos
exixidos no Código Penal
para obter os benefícios de
suspensión da mesma.
Cabe lembrar que Etelvino
Blanco fora absolto en
primeira instáncia polo
Xulgado do Penal número 1.
A CIG considera que a
senténcia posterior da
Audiéncia Provincial constituia
"unha aberración xurídica",
por canto "se modificara o
relato dos feítos probados que
se recollian na primeira
senténcia". A central
nacionalista sinala ademais
que non se tiveran en canta
as declaracións de numerosas
testemuñas.
"Contrasta esta condea
-sinala finalmente este
sindicato- coa ridícula
sanción económica de
- 150.000 pesetas, en xuizo de .
faltas, contra o alcalde de
Pereiro despois de que el e o
seu irmán recebiran con
disparos a un piquete da folga
do metal e-demostrando no
xuizo que colocou unha
escopeta na cabeza dun
compañeiro". +

OGoverno pide
·a redución
_de custos en Astano
Cómpre reducir custos en
:.Astano para que a factoria
ferrolana "acade o limiar
de rendabilidade e
competitividade necesário"
afirmou o Governo central
· en resposta a unha
pergunta formulada polo
deputado do BNG,
·Francisco Rodríguez.
Segundo o Executivo, "o
futuro industrial de Astano
depende da evolución que
apresente o mercado de
construción de plataformar
petrolíferas e do resto das
unidades flotantes".
Rodríguez lembrou, neste
sentido, que "Astan o é o
único asteleiro ao que se
lle impide construir
barcos", conforme advirte
das medidas regresivas
que prepara o Governo e
que poderian consistir na
privatización dalguns
departamentos ou na
diminución de persoal. O
BNG lembra tamén o
importante número de
subcontratas ás que xa
recurre o asteleiro. •
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Directivos emeios de comunicación apresentan os seus particulares intereses como se fosen xerais

A hipocresia dos dirixentes do fútbol espectáC:ulo

AANOC contra
o Dia das Forzas
Armadas na Coruña
A Asemblea Nacional da

imaxe. En suma, non se queren
dar canta que son sociedades
anónimas a todos os efectos. O
seu carácter de ben social é cada vez máis discutíbel.

9* PUCHEIRO

No Celta láianse da marcha de
lrureta, no Compostela ameazan ao Governo municipal, no
Deportivo non aclaran as cantas e Baltar Pumar, presidente
da Deputación de Ourense,
merca parte do clube sen explicar de onde veñen os cartas.
Cando Maguregui deu por rematada a sua etapa no Celta e deddiu fichar polo Atlético de Madrid , en Vigo montaron unha
churumicallada que facia chegar
o mar a Bauzas. Tamén semostaron abraiados cando Rojo, insultado unha tarde si e outra tam én polos de tribuna, decidiu
marcharse ao Osasuna. Agora,
con lrureta (outro basco) voltan .
os mesmos laios e os mesmos
insultos: "peseteiro", "desagradecido", "traidor" ... Nesta ocasión a aldraxe está agravado
porque o treinador, ao que estiveron nun chis de cesar hai só
tres meses, se vai ao ~eportivo.
Comeza deste xeito unha batalla
anticoruñesista na que se implican directamente os meios de
comunicación (algun con sé na
própria Coruña), para aproveitar
· o localismo como motor das
ventas uns e, outros, por non
medir as consecuéncias da sua
visceralidade rediofónica. Sempr~ hai médio cento de persoas
que se suman á cruzada local e
realimentan a información, facendo aparecer a indignación cidadá como realmente existente.
Danlle un carácter de representatividade ás equipas de fútbol
que non teñen máis alá do próprio campo de xogo. Esquecen
que é un espectáculo, tan profi~
sionalizado e tan deturpado como pode ser o strip tease, no
que os artistas teñen que buscar
a vida como millar poden, segundo a comenéncia, non sempre
económica (como explican no
Celta que se lle marchen sempre
os treinadores que triunfan?) . A
procura do localismo como motor é a da conciéncia máis primixénia. E son estes directivos que
se laian os que non teñen xenio

Sen bolsas
de axuda ao
estudo por ter
unha vaca ou
unhas galiñas
Estudantes e p·artidos da oposi,

Compostela
sen ximnásios públicos

César Augusto Lendoiro, presidente do
Deportivo da Coruña.

en encher de extranxeiros os clubes; os que, ·nun ano, queren facer patrón a calquera treinador e
poñen na peana, como santo
das eséncias, a un xogador recen chegado; os que se esquecen da canteira, sacrificando as
equipas das categorias inferiores, desfacendo as eqUipas da
localidade que non controlan, demandando da Administración pública instalacións que non poden
usar o resto dos cidadáns, mentres -tiran os millóns en gorr~s de

A.

Nesta guerra cos concellos é o
presidente do. Compostela o
abandeirado. Arremete publicamente contra o maior accionista
e, pofa boca pequena, tala de
pedir o voto para o PP nas próximas eleicións municipais se
non o apoian . Unhas veces é
pala pretensión de construir
campos en terreas non aptos urbanísticamente, outra polo mal
estado do terreo de San Lázaro,
porque non ten campos de treinamento, non recibe a fama que
demanda ou hai algunha crítica
máis que xustificada por parte
dos políticos. Tanto ten, igual
dá. Pero o concello de Santiago
gasta 'lª S.D. Compostela máis
de 4 millóns de pesetas ao mes,
en aspectos como o pagamento
da luz e a auga do estádio ou o
mantemento dos distintos campos, desde os de treinamento, a
- San Lázaro ou Santa Isabel. Este malbarate social é máis criticábel por canto en toda a cida-

ESTÉ\'EZ

Pais, fillos, negros e-fútbol
Imitan ao unísono o bramido dos monos cada vez que un xogador
negro da equipa rival toca o balón. Son un pai e un fillo no estádio.
Coma eles, miles de afeizoados corean o mesmo son. Ao tempo, o ár,
bitro, que pitou ao equipo da casa unha falta dubidosa, é un "mari,
eón" que seguramente "gosta de que lle den" nos vestiários, comenta
a voz en grito unha nai ao seu cativo de sete anos. "Me cagho no
neghro de Dios", sinalaban noutra grada un par de xubilados referín,
dose ao xa condenado. E, por rumores, sábese que o dianteiro rival é
un "cornudo" e que a suá casa é un "puticlub". Os nenas, que a miles
convértense nos novas siareiros do futbol, asimilan con rapidez, ani,
mados polo seus pais, que hai negros, maricóns e xanciños. Explícan,
lle que no futbol todo vale para que o' contrário amoleza. O difícil é
explicar, cando o partido remata, que non hai que confundir o fútbol
coa realidade. Ou se cádra, o comportamento do pai agacha ·unha
forma de pensamento que non se limita só ás du.as hora de partido.+

ción protestan polo rec6rte dos
cartas destinandos ás bolsas de
axuda ao estudo· por parte do
Ministério de Educación. Ter un
eido ou gado na casa poden ser
obstáculos para recebir a axuda
económica universitária? $egun,
do as denúncia, si. Medra o nú,
mero de universitários galegas e,
en troques, descende a cantidade
de beneficiários das bolsas. Nos
datos dados a coñecer polo de,
putada socialista Xosé Blanco, a
redución de orzamento das bol,
sas de Galiza foi este curso 1997,
98 dun 33%. Se no pasado curso,
destináronse 5.053 millóns de
pesetas, e no de 1995,96, 5.240,
neste reducíronse a 3.380 mi,
llóns.
As bolsas compensátorias, aque,
las que se destinan ás persoas
con menos recursos económicos
,aproximadamente cunha renta
per cápita que non supera as

250.000 pesetas anuais, son das
que sofren un maior recorte.
T rátase dunha axuda para o cur,
so de ao redor de medio millón
de pesetas. A orde que as regula,
publicada o 30 de Xuño do pasa,
do ano, sinala que se denegarán
estas axudas a quen dispoña de
"elementos patrimoniais", sen
contar a vivencia própria_ Estos
abranguen fincas urbanas, activi,
dades comerciais, industriais e
profesionais, explotacións agro,
pecuárias, e títulos, valores, di,
reitos de crédito de fácil realiza,
ción ou diñeiro en efectivo
éxistente en depósitos bancários
a disposición de calquer membro
computábel dp. familia.
Isto tradúcese en casos concretos: se os pais son pensionistas e
posuen algunha finca ou un mi,
llón de pesetas no banco, · os fi,
llos perden o direito á axuda ao
considerar o Ministério de Edu,

de non hai nen un só ximnásio
municipal· onde os cidadáns podan practicar deporte. E .esa si
que é a abriga dun concello.
As guerras de Lendoiro con Vázquez non foron obstáculo para ,
que se remodelase o estádio de
Riazor con cárrego aos erários
públicos, inutilizando as pistas de
atletismo e deixando aos atletas
sen ter onde practicar. Pero Lendoiro, tamén presidente da Deputación, négase a dar conta detallada de quen son os accionistas
do Deportivo, mália aos interditos
legais. Lendoiro, que olla o clube
como unha verdadeira empresa,
procurando a rendabilidade, non
se somete ás reglas das sociedades públicas nen tampouco ás
ánsias dos siareiros. Lendoiro caeu na autosuficiéncia.
Outro presidente da Deputación,
Xosé Luis Saltar, mercou a maioria das accións do Ourense a António Asénsio, 130 millóns de pesetas, pretendendo fusionar aos
tres clubes da capital (o de baloncesto, futbol e fútbol sá, o primeiro presidido por un seu filio que,
-cando descendeu, se deo canta
de qué é incompatíbel co seu cárrego como Delegado de Agricultura). Saltar non explica de onde
lle ven o diñeiro. As primeiras accións que mercara pretendeu logo venderllas á Deputación , ao
que se opuxo o BNG . Despois
decia que habia moito quen estaba interesado nesa compra.
'

.

Pero se o BNG se opuxo en Ourense a esta operación, a maioria dos políticos, incluidos os nacionalistas e de esquerdas, déixanse levar polos intereses particulares dos meios de comunicación. Confundindo a opinión pública coa opinión publicada, están convencidos de que a maioria da povoación é mimética do
localismo futboleiro que rezuman a maioria dos meios de comunicación e non se atreven (ou
non saben) contrariar a esa minoria localista e siareira, situando ao deporte na escada social
de servício básico e ao fútbol
das primeiras división na dimensión do espectáculo deportivo. •

cación que ten recursos de aben,
do para costearse o curso univer,
sitário- Pero, ademais, segundo o
BNG, que ven de apresentar un,
ha iniciativa no Congreso, no
rural danse casos máis incon,
gruentes. Os nacionalistas sina,
lan que ter unha canta corrente
é "o máis normal" e que non Pº'
de ser un motivo de denegación
de axuda "porque pode ter só
1.000 pesetas".
Por outra parte, S((g1Jndó esta
formación política, os critérios
de adxudicación non teñen· en
canta as moitas explotacións
agrárias galegas que contribuen á
economía de susbsisténcia. "Asi
pode darse o caso de estudantes
do rural galego que declaren que
a sua família ten algunha vaca,
unhas dúcias de galiñas e algun
cocho, e fiquen excluídos de per,
cibir axudas compensatórias",
din. +

Obxeczón de Consciéncia
(ANOC) amosou a sua
repulsa ante a celebración
con motivo do "Día da Forzas
Armadas" na Coruña o Xoves
4 de Xuño, que canta coa
preséncia do Reí Juan
Carlos. "Que Galiza sexa a
nación do Estado español
onde o rechazo ao exército
aumenta -como o
demonstran as cifras de
obxectores superiores ás de
quintos- eremos que ten
moito que ver coa visita dos
reís de España á Coruña
para ensalzar os valores
militares", sinalan_
Desde a ANOC convócanse
mobilizacións por diferentes
pontos do paf s contra os actos
militares, que culminan nunha
concentración na Praza do
Toral de Santiago ás oito e
media da tarde do dia 4 baixo
o lema "Galiza contra o
exército español". •

Pergunta
por unha empresa que
asume funcións da CRTVG
O grupo parlamentário do
BNG, a través do deputado
Eduardo Gutiérrez, ven de
interesarse pola empresa de
recente criación Retegal a
instáncias dos tres
membros do consello de
Administración da CRTVG
pola formación nacionalista,
Tareixa Navaza, Francisco
Pillado e Francisco Garcia.
Segundo os nacionalistas, a
criación desta empresa
supón "a asunción das
funcións que antes
desenvolvían traballadores
adscritos á CRTVG" e
sinalan que "existe unha
grande inquedanza entre o
persoal da rede sobre o seu
futuro laboral". O BNG
solícíta saber cal é o futuro
laboral destes traballadores
e, no caso de que se
integren en Retegal, en que
condicións o farian. •

Os parlamentários
cataláns peden o indulto
para un condeado
polo desaloxo de okupas
A excepción do PP, os
partidos representados no
Parlamento de Catalunya,
CIU, PSC, IC, ERG, PI e PCC,
solicitaron o indulto á ministra
de Xustiza, Margarita
Mariscal, para un mozo
condeado a raiz do desaloxo
do cine Princesa de
Barcelona, acontecido en
Outubro de 1997. A senténcia
sinala dous anos de prisión
por atentado e un al)o por
desordes públicos. E o único
dos ·rapaces xulgados que
pode ir ao cárcere, o cal é
considerado unha
"desproporción" polos
parlamentárins cataláns que
consideran os feítos de "pouca
gravidade". • _
·
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Uns cumprirori ordes, outros loitaroricontra ETA eVera eBarrionuevo non se enteiraron
./

As tres liñas do xuízo Marey
Nun xuizo non se busca a ver. dade, senón a verdade procesal. Pero no que se está a celebrar polo secuestro do cidadán basco Segundo Marey saen á luz argumentos das testem u ñas que non só aparecen
como verosímiles, senón que
se converten en evidentes.
Evidéncias negadas até de
agora incluso polos encausados convertidos e acusadores.

O veto imposto polo PP
débese a que noa ten votos
dabondo como para impedir o
triunfo destas proposicións de
leí, xa que a maioria dos
deputados do Congreso están
a favor da ampliación dos
supostos de aborto. O PSOE
indicou que pensa exixir que
se cumpra o Regulamento do
Congreso para que se
debatan ·estas duas iniciativas.+

Existen tres posturas claras entre os 12 encausados. Os policías e gardas que realizaron a
operación do secuestro afirman
que "cumpriron ardes " , acochándose na obediéncia debida.
Os mandos e implicados políticos (Alvárez , Sancristobal e
Damborenea) apreséntanse como "loitadores contra ETA" e
nada menos que defensores
das liberdades. Vera e Barrionuevo negan estar implicados ,
afirmando que eles non autorizaron o secuestro.

Se non se proba a existéncia
dese comunicado , non existirá
"secuestro", polo que o delito
prescribiu xa hai máis de catre
anos (aos dez de cometerse),
agás para Amedo e Domínguez
por ter o fiscal aberto dilixéncias
con anterioridade á prescripción. Se houbo secuestro, o delito está en vigor, porque a sua
prescripción non se produce até
pasados 15 anos. Garzón apurou por iso as implicacións de
Amedo e Domínguez tan pronto
saiu do Ministério do Interior.
A outra liña de defensa dos confesos, por iso asumen a sua autoría mesmo ideolóxica (Sancristóbal), baséase en implicar a
toda a cúpula de Interior e ao
mesmo Felipe González (no caso de Damborenea). Trátase de
que apareza como un crime do
Estado, cometido nunhas circuristáncias atenuantes de "servício á Pátria" para evitar a rebelión militar (Sancristóbal). O
tjue procuran é un indulto colectivo, unha Leí de Ponto Final
que esqueza a gue(ré!. suxa, como lles prometera Alvarez Cascos .. Só apresent?das .estas accións como crimes do Estado
poderian librarse das penas por
un indulto colectiv9. ~ _, .. , ~ ,,,

a lei do aborto:
Ante a eventualidade dunha
derrota, o Grupo
Parlamentário do PP no
Congreso rexeitou, na Xunta
de Portavoces da Cámara
baixa, incluir no pleno da
semana vindeira duas
proposiciórls de leí do PSOE e
. IU para regular vários
aspectos da interrupción ·
· voluntári;:i do embarazo,
meiante os que se ampliaría o
aborto dos tres supostos
legais agora existentes a
outros novos.

-0- A. EIRÉ

Tres son tamén as liñas de defensa existentes. A primeira,
por parte dos directamente implicados , confesos da sua participación , é a de negar que se
demandase nada a cámbio da
posta en liberdade de Segundo Marey. Esta liña de defensa non só non permitiría aclarar procesalmente os sucesos
que se xulgan , senón que
prescribiria o delito . O cerne
da cuestión está en probar que
existiu un comunicado remitido
á Cruz Vermella no que se demandaba a posta en liberdade
de catro Geos detidos en Fránc i a cando quixeron atentar
contra José Maria Larrachea,
ou se o secuestro de Marey foi
unicamente unha "acción" da
policía española, unha "deten ción normal " en chan francés
ainda que se violasen todas as
garantías.

OPP veta debater

Esquerda e direita
portug.uesa.a prol
,dun debate
para legalizar as drogas
Un acto convocado. pola
Asociación Portuguesa
Antiproibicionista
celebrado o Sábado 30 e
Dorf1ingo 31 de Maio en
Lisboa, serviu para que
partidos de esquerda e
direita pediren a
legalización das drogas e a
sua entrega de balde ou
moi barata aos
consumidores.
Amedo, á direita co seu avogado e a- sua dona, abñu as declaracións inculpatóñas conira a cúpula de lnteñor.

Tanto Rafael Vera como José
Barrionuevo negan toda implicación. Saben que é difícil probar a sua participación. Non
hai documentos, nen fotografías (senón xa terian aparecido) e será a palabra duns implicados contra a doutros, que,
ao ser encausados e non testigos, poden mentir. Como afirmou Rafael Vera nas suas declaracións, nen el nen Barrionuevo
ordenaron "actuacións fóra da
lei", pedíndolles aos demáis implicados que non acochasen a
sua responsabilidade nunhas

- M.

ardes que nunca existiron.

Recoñecemento explícito
Ao mesmo tempo que as desputas procesais, están a aparecer
corroboracións de análises políticos realizados con anterioridade por A Nosa Terra, e negados
pola maioria dos hoxe implicados e pola case totalidade dos
meios de comunicación. Relátase por parte de Sancristóbal e
Damborenea o clima existente
no PSOE e en boa parte da sociedade española, . que pedian
VEIGA

.

Fraga contra Pujol
Manuel Fraga, o presidente da Rioja e o de Valeñcia veñen de fa,
cer frente común contra a proposta de que o Senado recoñeza os
"feitos diferenciais catalán, basca e galega". Os tres presidentes
autonómicos do PP compareceron o pasado 2 de Maio ante a po,
néncia de reforma constitucional para opinar sobre a proposta de
Joan Rigol de CiU que viña apoiada por PNV e BNG. A iniciati,
va nacionalista pretendia que as tres nacionalidades históricas ti,
vesen direito a veto no Senado, así como_capacidade para estable,
cer recursos de inconstitucionalidade.

.

.

Manuel Fraga, pésie a representar a unha das tres nacionalidades
.históricas, foi o que máis afondo se empregou contra a proposta ao
entender qu~ "era un ataque aos princípios constitucionais".
Este debate produciuse carro meses despois de qtie o representante
de CiU presentase a sua proposta, o que levou a José Bóno, presi,
dente de Castilla,La Mancha, a opinar que "probabelmente o Go,
vemo non ten moito apuro en facer modifícacións para que o Sena,
da seña unha Cámara territorial".•

"acabar con ETA ·como fose".
Tamén se pon de manifesto nas
suas declaracións a "consonán. cia" destas medidas co que ._pedian os militares, ainda sen querer recoñecer que era unha imposición do 23-F (Vera quixo retrotraer os GAL, como sigla a
1979 confundindos cos Grupos
Armados Revolu,cionáríos).
Outra das circunstáncias que
quedaron reflexadas axeitadamente nas declaracións, sobre
todo de Damborenea, foi o motivo polo que saltou o escánda1o dos GAL. Afirmaron, en
coincidéncia co escrito daquelas nestas páxinas, que Felipe
González comisionou a Belloch
(poñéndoo á fronte de dous ministérios para poder realizar a ·
función) par~ q~_e producise unha "voadura controlada" (palabras de Damborenea) da cúpula do Ministério do lnteior pala
necesidade de facer unha limpeza para apresentarse de novo ante a sociedade, tal e como
prometera nas eleicións. Este
efecto contou .cunha forza inesperada, a de Mário Conde, que
multiplicou a vaga expansiva
producindo o derrumbe do
PSOE e a chegada do PP, que
usou a deflagración· como arma
eleitoral. O que pretenden agora os distintos. implicados é tentar salvarse da cadea. Pero es- ·
te só é o primeiro caso GAL
Seguirán máis xuícios que revelarán outros aspectos novos
e ademais con mortos e non
secuestrados.+

Mália esta manifestación a
prol do fin do
proibicionismo, o próprio
presidente da República,
Jorge Sampaio, que tamén
se manifesta ·pola legalización, terciou na
polémica e dixo que é
preciso o debate, pero que
debe ser meditado.
Abondando neste aspecto,
outro ministro afirmou que
a medida non pode ser
unha decisión unilateral de
Portugal.+

Esque~ Unida i

Alternativa referente
de Izquierda Unida
en Catalunya
E.squerra Unida i Alternativa é
o neme da forza política que
será referente d~ Izquierda
Unida en Catalunya, despois
de rachar esta última
organización con Iniciativa per
Catalunya. EUA naceu nun
- congreso constituinte
celebrado os días Sábado e
Domingo, 30 e 31 de Maio. A
nova organización,
ideoloxicamente moi plural
-hai militantes e dirixentes
procedentes do Partít
Socialista Unificat de
Catalunya, do Partit deis
Comunistes de Catalunya e
mesmo de ámbitos libertáriosaspira a algo máis que ocupar
?.espazo polí!ico de IC.+

16

·MUNIJO

N 2 83 3 -ANO XXI

ANOSATERRA

CD-ROM

4 DE XUÑO DE 1998

}:

:~

:t

<<Arte Barroca>> ;
f

j~

~

(.Jnha viaxe apaixonante pola
l
arquitectura, escultura e pintu,_ra . I;
nos tempos do barroco.

Hispanas diante un mural do One Stop lnmigration and Educational Center de Los Angeles.

A. IGLESIAS

.~.-

A arte barroca galega e a arte barroca universal
en máis de 300 imaxes, anímacióhs infográficas.
video e .a udio e xogos de aprendizaxe. Unha
viaxe apaixonante .Pola arquitectura, escultura_
1
e pintura rú>s tempos do Ba .r roco.
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.· 3.900
ptas

Rúa de Laracha, 9 -baixo •
Tel./fax: 981 278 269
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Califórnia suprime oespañol das escalas

O·fracaso do Melting Pot

)

meteu nengun delito- é aprender inglés. Sen o coñecemento
Los Angeles ~ unha cidade · preciso dese idioma non se
pode deixar de ser un marxinade casas baixas. Só no cendo.
tro financeiro hai un grupo
de rañaceos que serven de
carátula a multitude de séAs falsas noticias
ries de televisión. Os bairros
que se dan en España
hispanos son os máis extensos. Dise que un 40% da poO resultado do referendo cele. voación é desta orixe étnica
brado o pasado 2 de Maio sobre
e a maioria sabe que aquelo
o bilingüismo mostra o fracaso
lles pertenceu. Non por cado cruxol étnico (melting pot)
·sualidade a orixe da urbe está
moitas veces voceado palas auen Pueblo Nuevo de Nuestra
toridades e os meios de comuniSeñora de Los Angeles, hocación norteamericanos. A
xe o bairro antigo da c.idade.
maiona· cfa-povoación votou contra as escalas en español e inNo One Stop lnmigration and glés. Sy o Senado dá .o visto
Educatianal Center, un edifício
bon á lei emanada desta votaque pala sua concurrénéiaJ ta- . ción, .1,4 millqns de nenes espaboleiros ·de anúncios nas pare- . ñol fala~tes deberán mergullardes etc.; sernella o equivalente
se nunha escala onde só se tala
a unha das nasas asociacións
inglés. A experiéncia bilingüe tode viciños, chaman atención
ca fin ou cando menos queda
os avisos de clases de inglés.
seriamente ameazada.
O seu director Juan José Gutiérrnz, ·ó lider da protesta máis
Os xornais de España pregoan
numero~a de hispanos que se.
a importáncia do español en
lembra nos Estados Unidos
USA e prevén a existéncia de
-un millóns de persoas en No80 millóns de talantes naquel
va lorque hai un par de anospaís dentro de trinta anos 1 conexprésas~ en inglés, ainda que
tando a tendéncia inmigratória
por suposto domina o español.
e o crecemento xeneracional,
No centro e nas R.alabras de , pero esquecen o dita ao princíG·utiérrez respírase conciéncia
pio: todo o inmigrante quere
étnica e mesmo se diría que
que os seus tillos aprendan o
de esquerdas, coa sutileza nemáis de contado pbsíbel o incesária para non causar ·alarglés. De teito, os hispanos de 1
ma nos bempensantes consersegunda xeneración apenas
vadores a·nglos. Pero todos
coñecen 'o español e os de terconsiderañ que o primeiro que
ceira ignórano completamente.
debe facer o inmigrante, mesO Estado español tampouco tai
mo o ilegal -que eles chaman
nada por defender ou prestixiar
simplesmente indocumentado,
o seu idioma nos Estados Uní- ,
pasto que xulgan qule non co- · dos. lnsístese moito na. supos-e>

M. VEIGA

a

ta importáncia do español en
Norteamerica, pero só dentro
das fronteiras peninsulares . En
Califórnia, por exemplo, pou cos saben sequera onde queda
España e moito menos teñen
notícia de algo chamado Instituto G_ervantes, organismo destinado a promocionar o castelán en todo o mundo.
En Santa Bárbara, unha localidade tranquila, famosa pala
sua praia por contar no território do condado co rancho de
Reagan, o restaurante do Hotel
Califórnia está atendido por camareiras de rasgos hispanos.
Pas cociñas saen ecos de español, pero cando nos diriximos á camareira fai que ignora
o que decimos e responde en
inglés. Só despois de moita insisténcia e unha vez que se
decata de que somos europeos
e polo tanto inofensivos para
ela a efectos laborais ou sociais, aceita respondernos en
castelán. A diglósia é un feíto
moi real e facilmente perceptíb.el para un galega, acostumado a recoñecer a estigmatización social da sua língua.

e

Claro que os perxuizos contra
o español en Estados Unidos
son ben máis fortes que os que
exi~ten contra o galega hoxe.
en dia. Pódese dicer que un
equivalente haberi.a que buscalo na situación da nosa língua
nos anos coarenta ou cincoenta. Isa explica que unha boa
parte dos votantes contra o bilingüismo fosen precisament~
hispanos.+ ·
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Para moitos críticos o cinema nace e engrandécese
con Eisenstein. Os s~us máis sonados filmes son
considerados como obras mestras do século xx.
Unha etapa histórica que coñeceu tamén a Revolución de Outubro e dela o cineasta letón considerá- ·
base protagonista e debedor. Proceso revolucioná-

rio que arrastrou as vangardas literárias e artísticas
e ao que Eisenstein dota dunha linguaxe renovada
servíndose da arma do cinema. Unha ferramenta
que utiliza en defensa das-conquistas individuais e
col~ctivas dos soviets e como denúncia radical a
calquer forma de explotación do home polo home .

sentido de Einsenstein
X. ENRIQUE ACUÑA

En p lena guerra contra o nazismo, antigo studante de enxeña ria arquitectura Serguei Einstein entia o problemas estéticos relegados para mellar ocaión . Naquela confrontación bélica, a d f nsa da pátrias e da Humanidade viña a ser tarefa p rincipal dos progresistas. Era un ha
loita épica contra a barbárie e e l
asumiu un papel de vangarda.
De resistente na defensa da democrácia e do socialismo.
Época para facer chamadas a non
abandonar o rraballo criador e teórico mentre os combates ameazaban a inregridade dos territórios
letón e ru o . Baixo o perigo dos
bombardeos do exército alemán,
Ei enstein escrebeu o mellar e o
máis compacto dos seus discursos con vistas a ser divulgados
en Ocidente, sobre o entido que
tiña que romar o cinema. E plásmao infecto dun víru criativo
derivado da irrupción do sonoro
e a toma de con ciéncia por parte
do cinea ta da re olución audio¡ ual que en dúbida ia ignificar. O leitore americano , os estudosos do cinema sentiron o impacto da idea de Ei en tein urprend idos do s u coñecimento
antolóxico da cultura o id ntal.

p erdido de Milton , libro que consideraba escola de primeira orde
para o estudo da montaxe e as relacións individuais, en Tolstoi ,
Gork i, n a poesía. de Pushkin e
Maiakovski ---con Machado aproveita para considerar máis comoved ora unha vitória repu blicana
que u nha obra de Beethoven ...ou nos relaros de Lewis Carroll.
Do mítico contista recolle o significado do azar e a du alidade n a
escrita para rransmitilos á montaxe
cinematográfica.

Fontes que mesmo bebe na pintura. Na de Van Eyck e Delacroix.
E concentra a disección
e n d ou s pin tor es e
duas obras mestras: o
Dilúvio de Leonardo e a Vista e plano de Toledo de
El Greco. Peza
que Eisenstein
consideraba
un tesauro
onde extraer constantes da
montaxe
fílmica .
Chegada a
cor ao cinema baséase
na imboloxias de Picase Van Gogh
- o sol e a estre1a- de cobrindo

a correspondéncia das cores coas
épocas -ao igual que o jazz e o
século XX- e os sentimentos -citando a Grosz e Rod chenko. En
Machado e Whitman le o a marelo
-nesa cor quer os traxes dos verdugos, dos traidores, dos enganados, dos sindicatos vaticanistas- e
co vermello -contundente- séntese filio de Marx e de Zola:
Na tradición de Rimbaud sabe do
todo orgánico que son a palabra,
a música e a cor e reitera en
1929 , con Pudovkin e Alexan-.
drov , a impor-

táncia da presenza da música no
cinema. Algo que se converte
nunha obsesión .
Partindo dunha formulación musical · clásica, o encontro con Prokofiev vai ser definitivo. Un irrepetíbel músico quen de comprender o
universo eisensteniano con só ver
unha série de fotogramas prévios.
Tradutor, o compositor, dos volu,.
mes, as frases e as intensidades
dun cineasta que teimou coa atmosfera musical dos filmes de Eisenstein. O mito do cinema non tivo reparo en pór por escrito a sua
admiración polos recursos musicais
empregados nos filmes animados de Walt Disney. Aquel
que representaba o outro sentido do mundo m ais o dun
mesmo camiño
para o cinema.+

Serguei Eisenstein no ano 1928.
Na fotografía pequena, xunto a
Maiakovsky; Lili Brik e Pasternak
na época da revista LEF, órgao da
"Frente de Esquerdas da Arte"
que dirixe Maiakovski.
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enxeñeiro das ímaxes
XOSÉ NOGUEIRA

Escena de Outubro (1927).
Abaixo, secuéncia das escalinatas
de Odesa do Acorazado
fotemkin (1925).

Cúmprense cen anos do nacemento de Serguei Mikha'ilovitch
Eisenstein (Riga, 1898-Moscova,1948). Unha conmemoración que
ven de apontoar a condición do .
seu ptotagonista como un dos ci:..
neasta-s máis coñecidos, citados,estudiados e revisados áo longo
dos _case setenta e cinco últimos
anos (26 tiña Eisenstein cando ro. dou a súa primeira longametraxe,
Afolga),-que,é como dicir ao longo de toda a historia do cine desde que este medio acada a súa
primeira etapa de madurez expresiva. Cómpre eritón, entre outras
moitas cuestións, referir as causas _
da pervivencia dese universal interese, do porqué desa· fasci nación inesgotábel pola súa obra,
da posición de S.M. Eisenstein no
devir da evolución da linguaxe
cinematográfica. Á - sucinta- ex- mesmo· que as demais artes, · o ci- achegamento ao cine, ca~do en
posición dalgúns deses aspectos nema -na Unión Soviética concíbe-=- 1923 publica o seu famoso texto A
montaxe de atraccións: "A atrae-:
adicaranse as liñas que seguen. se, agora e_'despois, qon -como _un
nego-cio senón como un -,servido lA?n (no seu aspecto teatral) ·é toO cinematógrafo Lurniere chegara presta§lo ·a sociedade. A non exis- - <:lo momento agresivo do espectáá Rusia tzarista en maio de 1896, tencia d,µhhas Leis de mercado, o 'clllo, é dicir, todo elemento que
co obxectivo de filmar a coroación advimento dunha transformación ·someta ao espectador a unha acde Nieolau II. A partir daquela, a social e política de sernellante en- ción sensorial ou psíquica, experi·súa penetración como espectáculo vergadura, a necesida,de das expre- mentalmente verificada e matemapresentou máis o menos as fases sións e medios artísticos cómo ins- ticamente calculada para obter deacaecidas noutros lugares (á súa trunÍ.éntos políticos, comunicativos terminadas conmocións emorivas
inicial condición de moderno e so- e educativos, abriron un terreo iné- do observador, conmocións que
fistic;ado entret~mento para as cla- dito para a experimentación cine- asemade, condúceno, todas xunses elegantes seguiu o seu progre- matqgráfica, para a transición cara tas, á conclusión ideolóxica fmal.
sivo afianzamento como espectácu- un novo tipo de cine e"De todas as [. ..] É un carniño que libera comlo popular), ben que neste _caso artes, o cine é para nós a máis im- pletamente ao teatro do xugo da
desenvolvéronse cunha mañifesta portante'', Lenin en 1922}
'figuración ilusoria' e da 'represenlentitude dado o estreito contrQl
tatividade', ata o de agora decisiva
oficial que se estableceu cara á súa Comezaba unha etapa, coincidente e inevitábel, para pasar á montaxe
explotación e temáticas. Daquela, a coa do cornisariado cultural de Lu- de 'cousas reais ', admitindo ao
produción cinematográfica realiza- natchars~ , na que a liberdade para mesmo tempo a inserción na mon~ vocación investigadora dos noda baixo o réxime tzarista -de fortaxe de 'fragmentos figurativos '
ma regular desde 1907- non foi, vos creadores chegou tamén ás ar- completos e unha trama narrativa
desde un punto de vista cualitativo, tes escénica e cinematográfica. En · coherente, mais xa non como algo
grande cousa: tratouse na súa mei- 1919 entra en funcionamento en suficiente e determinante [.. .] Unha
rande parte dun cinema decadente ~oscova _a primeira Escola de Ci- escola para o montador son o cine
e parasitario, debedor, por unha ner:na to grafía do mundo; dous e sobre todo o music-hall e o cirbanda, -dese modelo de .film d'art anos des_po.k; fúndase a FEKS (Fá- co". Vai ser precisamente a mani(aquí coa adaptación fílmica dos . brica do Actor Excéntrico); nese festa dimensión realista da toma
clásicos da literatura rusa) do que mesmo ano -1921-, a aparición da cinematográfica (sobre a que estatanto gostaban as clases acomo- NEP (Nova Política Económica) ba a traballar Vertov), mais ramén
propiciou a estruturación dunha in- as súas potencialidades narrativas
dadas do occidente europeo, e,
pola outra, colonizado polos novos dustria cinematográfica na que os e comunicativas (demostradas xa
imperios do celuloide como Pathé. novos cineastas puideron traballar por Griffith), as que despracen denas súas ideas fílmicas . Unha nova finitivamente a atención de EisensEsta situación mudou radicalmente situación política, económica e cul- tein cara ao novo medio tentando
co estoupido da Revolución de tural da que van xurdir as propos- de superar as convencións teatrais_
Outubro, que había traer unha se- tas máis rechamantes, xunto ás do
rie de consecuencias inmediatas cine alemán, do mundo do cine en A faceta de Eisensrein como teóripara o campo que nos ocupa. De Europa _d urante . a década dos 20. co (que se delongará no tempo e
a través da cal aportará reflexións
entrada, houbo unha dispersión
xeral -agás dalgunhas excepcións, E neste contexto agroma a figura moi importantes sobre a linguaxe
sobr.e todo na esfera da produ- do letón S.M. Eisenstein. Pillo da do cine) permítenos recordar que,
ción- das xentes que at~ entón tra- alta burguesía, estudiou ria Escola contra o que se quixo dar a enballaran no cine, o cal demandou de Enxeñería de San Petersburgo tender moitas veces no pasado, a
o acceso á cinematografía de no- ao tempo que frecuentaba a Facul- personalidade do cineasta de Riga
vos creadores. É así como irrompe tade de Belas Artes antes de se non foi nin moito menos monolía nova xeración que había modelar alistar no -Exército Vermello en tica (Eisenstein = Acoirazado Poo novo cine soviético e influír deci- 1918. A súa definitiva vinculación temkin = montaxe analítica). Dasivamente na historia do medio: os co mundo artístico establécese quela, a unha mentalidade técnica
Vertov, Kuleshov, Kozintsev, Trau- dous anos despois, cando ingresa e matemática adquirida nos seus
berg, Pudovkin, Dovjenko ou, por no Teatro Obreiro do Proletkult, estudios de enxeñería incorporáonde comeza a traballar como de- rase unha ampla bagaxe de preosuposto, Eisenstein. Todos eles,
provenientes doutros campos téc- corador e escenógrafo para logo cupacións culturais (a literatura, a
nicos ou artísticos -por entón ta- pasar á dirección, labor no que xa pintura, a arquitectura, o movemén en plena época de renovación demostrou o seu seguimento das mento renacentista italiano, a psie experimentación nas súas técni- prácticas teatrais máis ·avanzadas canálise, o achegamento a outras
cas e recursos, que non,dubidarán (sobre todo a de Meyerhold e á cúlturas -é coñecida a súa paixón
en aplicar ás súas manifestacións súa teoría biomecánica) e unha polo teatro Kabuki-, etc.) que forcinematográficas- e inscritos nün vocación experimental na busca necerán as súas actividades teamomento no que unha nova socie- de audaces solucións para a p0sta trais -primeiro- e cinematográfidade demandaba novas formas ex- en escena das historias do xeito cas -despois- dunha rica gamma
presivas. Un conteXt:o que resulta máis verista posíbel. Nesa procura de matices alén do dialéctico.
fundamental para mellor entender- inscnbense as súas primeiras reflemos esta explosión creadora: o xi óns teóricas e o seu primeiro Máis arriba mentábase a D.W. Grif-

fith. Ao igual que os seus compañelros de xeración, Eisenstein foi
un gran coñecedor das aportacións
do cineasta norteamericano, co
que gardaba non poucos paralelismos, xa qúe logo ambos os dous
formáranse no mundo do teatro e
nel desenvolveran as súas ideas
sobre os recursos escénicos, ben
que por vieiros diferentes: o primeiro cara ao carácter narrativo da
representación; o segundo cara ao
carácter escenográfico e "excéntrico". Pola súa banda, Griffith xunguira as úas preocupacións narrativas co estudio e de envolvemento dos recursos técnicos da imaxe,
isto é, das posibilidades da planificación (diver idade de planos) e
. da montaxe (narración cada ve z
máis complexa), de codo o cal derivaran os seus principais achádegos: unha elaborada montaxe (coa
que se presentaban varias historias
á vez) que producía un impacto
. sobre o espectador (sobre o que
se creaba unha tensión). O esquema arquetípico desea proposca sería o do salvamento no último minuto. Eisenstein tentará trascender
estes logros por dous carniños fundamentais: a procura dun sentido
máis profundo dalgúns elementos
técnicos e, en concreto, da montaxe ("América -con Griffith- non
comprendeu a montaxe . .iµrtérica
mantense narrativa, non redistribúe as súas imaxes figurativas ,
amosa simplemente o que pasa",
escribiu) e máis a xa aludida exixencia verista da imaxe, a posibilidade de que sexa un reflexo da
nova sociedade circundante.
O punto central vai er, entón, a
importancia da montaxe como
base narrativa dun filme . De maneira que os seus estudios teóricos e filme farán fincapé nunha
erie de clave da me ma :

l. A POSIBIIIDADE DE 1RANSMJTIR UNHA SERIE DE IDEAS A TRAVÉS DAS IMAXES. Idea que e n determinadas ocasións tán in eridas dentro da propia imax , pe ro
que noutras non están explícita
nunha prim e ira lec tura , enón
que xurden da xustapo ición de ·
dúas imaxes distintas (por ex mp lo, ollo+auga=chorar). Unha
propo ta tQmada do e tudio do
ideogramas xapone !.! coa que
abandona a montaxe clásica. Entón: transmisión de ideas en base
á produción de sentidos connotados. Un exemplo: os planos de
Kerenski enlazados cos dun pavo
real mecánico (símbolo da vaidade) en Outubro (Oktiabr, 1927).

2. As POSIBILIDADES PARA A MANIPUIAOON ESPACIAL A montaxe pode crear unha serie de relacións co
espacio en ó.ff(espacio ausente pero suxerido, que está a incidir sobre o espacio físico que capta a cámara), incrementando o interese
do espectador por coñecelo. Entón: Espacio novo. Exemplo: os soldados disparando na escaleira de
Odessa en O acoirazado Potemkin
(Bronenosez Potemkin, 1925).

3. As POSIBILIDADES PARA A MANIPULACION TEMPORAL. A montaxe
pódese utilizar para dilatar o tempo da acción. Entón: Tempo novo.
Entre outros moitos que se poderí-

3
an elixir, o exemplo máis senlleiro
constitúeo a secuencia da xa citada escaleira, a cal nunca se remata
de baixar, creándose unha tensión
psicolóxica no espectador.
Como é sabido, estes principios foron postos en práctica polo seu
enunciador -coa inestimábel axuda
do seu fotógrafo Eduard Tissé- durante os anos 20 en catro filmes: A
folga (1924), O acoirazado Potemkin (1925), Outubro (1927) e A liña xeral (O vello e o novo) (1928).
Neles, a épicq revolucionaria e o
protagonismo das masas, do pobo
(oposto ao concepto do star system
norteamericano), constitúen os alicerces dun cinema entendido como arma revolucionaria, vencellado a uns planteamentos ideolóxicos nos que o criterio de verdade
deriva das leis do materialismo dialéctico e histórico: a idea de "conflito" xurde directamente do concepto de "con tradición". Así, o filme é considerado menos como repre entación que como discurso
articulado que ten ao seu cargo influír, modelar ao espectador. Ben
que non e pode discutir a centraLidade do modelo narrativo institucional na posterior evolución do
cine, o certo foi que, sobre todo a
partir do Potemkin, a influencia
-formal e ideolóxica- de Eisenstein
no cine de entreguerras foi grande
tanto en Hollywood (onde a aplicación das súas técnicas de montaxe e de construción de espacios
foron asumidas colateral pero significativamente por unha serie de
importantes cineastas) como en
Europa (incluído o cine nazi), e
mesmo foi inescusábel punto de
referencia para os nosos máis significados realizadores (Román, Velo e Suárez). Supuxo, en definitiva,
un elo fundamental na evolución
da linguaxe cinematográfica.
Con todo, o citado conxunto de filmes non resultou homoxéneo. O
mecanismo fílmico dos dous primeiros, centrados na pre-revolución funciona á perfección; pero
con Outubro comezaron os problema para Eisenstein, tanto políticos (o novo réxime de talín uprimiu do filme todas a secuencia n que apare ía Trotski, mutilando alvaxemente 1.600 do
3. 00 metro da copia orixinal isto

é, arredor de unha hora das tres de
metraxe) como formais (as investigacións lingüísticas e conceptuais
de Eisenstein, e mais o carácter
conmemorativo do filme, implicaron un afastamento cada vez maior
do realismo a prol da metáfora visual e dun omnipresente simbolismo). Problemas que se repiten en
A liña xeral, ben que aquí comeza
a aparecer un personaxe protagonista (a campesiña Marfa Lapkina),
no comezo dunha evolución que,
polo demais, xa intuiran Dovjenko
e Pudovkin con anterioridade. Nesa dupla dimensión realista e simbolista/expresionista da imaxe ci-

Mais Eisenstein non quedou atoado aquí. Fronte á nova situación
política e interesado pola nova
técnica do cine sonoro, iniciará un
periplo primeiro penoso por
Hollywood e logo frustrante en
México que -o deixará marcado.
Así e todo, aínda foi quen de levar
á práctica, de volta na URSS, a súa
famosa teoría do contrapunto orquestral en Ale.xandr Nevski
(1938), na que a súa concepción
da montaxe audiovisual como
conxunción ou contrapunto de
dous elementos de distinta natureza, a imaxe e o son (neste caso: as
imaxes deserradas por Eisenstein e
fotografadas por Tissé e a partitura
musical de Prokofiev), acadou as
súas máis altas cotas. A súa filmografía pecharase con lván o Terríbel (lvan Grosni, 1943-46), unha
experiencia sublime ~ traumática á
- vez. Sublime no cinematográfico,
· porque con esta obra Eisenstein
foi quen de superar o seu desaforado culto inicial pola montaxe así
- como a excesiva frialdade que
irradiaban as súas - tecnicamente
perfectas- propostas fílmicas pos·teriores; sen renunciará enxeñería
artística que caracterizara a práctica do seu realizador, as <lúas partes do Ivan Grosni amosan a posibilidade de conciliar dous dos estilos máis radicais da cigematografía
(a vangarda soviética e mais o expresionismo centroeuropeo) nun
discurso integrador de impresionante forza. Traumática no persoal, porque significou a súa definitiva condena ao ostracismo por parte do aparato estaUnista: concibida
como unha triloxía, a· rríagna biografía do atormentado tzar non
-puido pasar da segunda parte (A
conxura dos boiardós, 1945-46),
nernatográfica in~cribirase , polo
demais, a tensión do cine eisenste- dada a progresiva distancia que foi
niino. Quizais o problema estriba- tomando o enfoque do cineasta
ba, como sinalou o teórico Jesús con respecto ao tratamento (moGonzález Requena, en que o dis- nolítico, exemplar) que para tal ficurso de Eisenstein deixa de fun- gura histórica desexaba Stalin.
cionar, empeza delirar, cando remata de expor o choque dunha Perdido o favor político, Eisenstein
refuxiarase en <liante nas actividaviolencia contra outra violencia e
ten que representar o novo univer- des docente e teórica, prematuraso xurdido no lugar do anterior: o mente interrompidas polo infarto
novo discurso é moi eficaz, moi ra- que lle sobrevén durante o invercional, pero incapaz de encher o no de 1948 no seu despacho mosespacio simbólico (algo que pode- covita, xusto cando reflexionaba
ríamos estender ás posteriores rna- por escrito sobre as posibilidades
nifestacións artísticas soviéticas e expresivas da última incorporación
técnica ao cinema, a cor.+
ao proxecto político xeral).
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Esc~na ,de Outubro (1927).

Nadal Vermello na Terra Cha
PEPE COIRA

A min quen me falaba mal de Franco cando neno era, sobre todo, un cura. Era, e
que iga a í por moito anos, un curabastante rebelde, amigo dos meus país. Falaba moito de cousas coma o terceiro mundo, o capitalismo e a comunidade fronte ó
individuo. Era un cura rojo. Eu estaba moi
atento ó que dicía e creo que lle caía ben.
Que eu saiba, o que menos lle gustaba de
minera a miña afección polo cine.
Algunha vez chegou a poñerse <liante da
pantalla da televisión, interrompéndome
e dicindo que deixase de ver aquela parvada. O cine, na súa opinión, non valía
nada. O cine sempre contaba a mesma
historia do home branco -John Wayne:
odiaba a John Wayne- que é quen de
saír adiante por si só e que está rodeado
de seres inferiores, os indi9s. Se non fose
tan perverso, o cine só sería un frívolo
xoguete infantil. Eu non o daba convencido do contrario, ata un día de Nadal.
Aquel día, cando pasou pola casa, chameino para que viñese ver algo que lle

había gustar. Un amigo deixárame unha
copia en súper 8 de O acoirazado Potemk-in para vela durante as vacacións. E cadrara a chegada do cura cunha daquelas
proxeccións domésticas.
Empezou a dicir as súas típicas barbarida:des sobre o cine, pero pedinlle que c_alase
e prestase un pouco de atención, porque
aquela película non tiña nada que ver con
John Wayne, sentou e mirou a película. Eu
falle contando algunhas cousas sobre Eisenstein, sobre a época e as condicións en
que se fixera a película. Quedou entusiasmado. No que a el se refería, O acoirazado
Potemkin abondaba para que o cine cobrase toda a dignidade ata entón insospeitada.
O seu entusiasmo foi tal que acordamos
unha cousa: durante os días que tivese no
meu poder aquela copia íamos proxectar a
película nas parroquias que el atendía.
·
E aquelas vacacións de Nadal paseinas
proxectando O acoirazado Potemkin pola
Terra Chá adiante, en compaña do cura, e
para uso e disfrute dos seus fregueses.
Foron carro ou cinco sesións, todas elas

moi semellantes. O cura facía unha pe- por Eisenstein cando · aínda era un rapaz.
quena introducción ("sempre pensei que -E, naturalmente, ás discusións que O acoirazado Potemkin provocaba na audiencia -._ o cine era unha parvada, pero esta pelícunon .era especialmene enriquecedoras ne"'"
la .. ."), víamos o filme e logo discutíamolo.
Sempre tocaba falar da indignante actitu- se sentido, só falabamos do argumento.
de dos oficiais do barco, da xusta rebelión dos mariñeiros, da solidariedade dos Pero logo penseI se serfa idiota. Había
cidadáns de Odessa e da terrible maqui- ben pouco que dicir. O p(lblico, sen dúnaria represiva lanzada cofltra eles. Moitas bida ningunha, entendera a ira do· mariveces era o propio cura quen cb.amaba a ñeiro que racha o pr-ato, acompañara a
atención sobre a figura do pope, o sacer- nai se guindo coa mirada a ·terrible carreidote ortodoxo que se pon ó lado da auto- ra do cochiño escaleiras abaixo, sentira
ridacie e fronte ós marineiros, entrando renacer a esperanza e a necesidade de
no tema da relixión como mecanismo loitar fronte a tanta destrucción. _
non liberador, senón de control. E gustáballe explicar aquelo de que a película Deus me libre, n~m & que aquel Nadal a
non tiña protagonista, que o protagonista Terra Chá se volve_se revolucionaria (soera a xente, todos e cada un dos mariñei- bran motivos para cerciorarse -de que non
ros e cidadáns de Odessa por igual; entón foi así), pero si foron días en que Serguei
adoitaba intervir eu para falar da curiosa Mikhailovich Eisenstein andou por aqueeconomía interpretativa empregada por tas parroquias cos seu paso enérxico e
exacto, co seu porte moderno, elegante e
Eisenstein, a base de xestos únicos.
atrevido, coa súa voz nidia sobre palaEn fin, non me sentía cómodo de todo bras que se ensamblaban construíndo
con .aquelas sesións. Por · entón, andaba formas novas, terriblemene expresivas.
tentan'do iniciarme na semiótica. A miña Aquel Nadal o seu acoirazado '.navegou
idea era dedicar as vacacións a esculcar pola chaira a toda máquina, como se os
anos non pasasen por el. +
n~quel brillante texto fílmico executado
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viaxe -ao mu-n do exterior
participar boa parte dos máis importantes e inquietos cineastas de
Nos primeiros días de Agosto de Europa: León Moussinac, Jean-Ge1929, animado polas novas posibi- orges Auriol, Walter Rhutmam, Allidades do son coma canle de re- berto Cavalcanti, Hans Richter, Benovación expresiva, Eisenstein so- la Balasz, Ivor Montagu ... Con eles
licita e obtén da Sovkino, organis- SME asinará un filme experimental,
mo centralizador da cinematografía colectivo e inconcluso, "Tempere
soviética, un permiso para facer sur LJ.l Sarraz", curtarfletraxe do que
unha viaxe indefinida ao estranxei- apenas quedan notícias cerras
ro. As autoridades acceden, entre (nunca foi montado e o negativo
outras cousas, porque precisan desapareceria pouco despois) e no
apontalar unha indústria demasia- que se produce unha crítica sobre
do suxeita ás dependéncias das o combate que ten que librar o cipatentes foráneas en canto a cá- neasta independente contra as prámaras e película virxe. O 19 de ticas de produción cinematográfica
Agosto, acompañado polo seu foque rexen no comércio monopolistógrafo, Eduard Tissé, e o seu axu- ta. Tamén, durante o tempo que
dan.te de dirección Gregori Alexan- permaneceu na Suíza, dirixirá unl1a
drov, Eisentein sai da URSS. lnícia- peza de teatro "No", colaborará
se así un periplo de dous anos e nunha película sob~e o abo1to asinove meses que Domenec Font nada por Tissé e polo operador
califica de "nomadismo intelectual" · suízo Emil Berta que SME nunca
e que le.varia ao autor de "A Fol- aprobaria totalmente e pronunciará
ga" a percorrer Alemaña, Suíza,
unha serie de conferéncias, antes
Franza, Inglaterra-, Bélxica, Estados de ser expulsa9.o do país polas deUnidos e México. Os tres cineastas mocráticas autoridades confederais.
levan 75 dólares no peto e terán
que repartilos a partes iguais.
En Outubro de 1929 e logo dunha
fugaz visita a París, onde coñece a
A primeira etapa da súa vfaxe será ]oyce, Cocteau,. Léger, Desnos,
Alerriaña e durante a sua estadia en Cendrars, Col ene ... marcha cara a
Berlinº Eisenstein entra en contacto Bélxica, onde pronúncia conferéncon intelectuais e artistas da impor- cias en Bruxelas sobre o cinema
táncia de E. Piscator, W.L.Pabst, soviético e visita a James Ensor.
F.Lang, EinStein ou Brecht e acode Invitado polo partido comunista
ao Instituto de Sexqloxia coa idea inglés viaxa a Londres, onde fala
de elaborar un estudo científico so- . na London Film Society e na Unibre a homosexualidade. En setem- versidac;le de Cambridge. Ten 32
bro Eisenstein e os seus colabora- anos e xa lle chaman a Sua Madores chegan á Suíza e entre o 2 e xestade Eisenstein. A finais de
o 7 dese mes asisten en La Sarraz a ano, no Nadal, regresa a París e
un Congreso de Cine Independen- amplia o abano das súas relacións.
te. Na sua presidencia estaran, en- Coñece e trata a Éluard, Aragon,
tre outros, Ramón Gómez de La Gertrud Stein, Malraux, Abel GarrSerna, Stefan Zweig, Pirandello, ee ... , entra en contacto co Partido
Marinetti e André Gide e nel van Comunista Francés e participa nas
- tertúlias dos cafés coa plana maior
da intelectualidade parisina . Visita
con frecuéncia os núcleos fabris e
non interrompe os seus estudos
teóricos nen as suas leituras.
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Á direita, en México no ano
1931 durante a rodaxe de Que
viva México. Abaixo, en 1925,
cando a filmación do
Acoirazado Potemkin •

Tempo de fracasos
Nos anos trinta procura apoios financeiros para rodar "Le chemin
de Bu enos Aires " baseada nun
texto de Albert Londres sobre a
"trata de brancas" e unha versión
do "Ulysses" de ]oyce, quen semicego quixo ver "Potionkim". Tanto
estes proxectos como a realización dunha biografía sobre o magnate do petróleo Basil Zaharoff, a
versión de "A guerra deis mundos"
de H.G. Wells e a montaxe da comédia de Bernard Shaw "Arms
and the men", nunca poderán ser
concretados e Eisenstein, que non
encaixa demasiado ben os fracasos, sofre fondas depresións.
Mentres, Alexandrov e Tissé realizan, por razóns alimentícias, un'ha breve película musical "Romance Sentimental", filme experimental financiado pola cantante
rusa emigrada Mara Griy para o
seu próprio lucimento. A única
condición que a cantante imporá
será que Eisenstein figure xunto a
Alexandrov como director nos títulos de crédito. Eisenstein accede pero a sua contribución limitarase tan só a unha breve consulta
sobre a montaxe do filme.
Durante o tempo que durou a ro-

<laxe, Eisenstein, en compaña de
Jean Mitry e de León Moussinac e
a sua dona, percorre a Franza en
automóbil. Desde Chartres até
Bourges, desde Verdun até Limoges e a Costa Azul, nada escapa á
ollada do realizador soviético.

México:
epopeia do máis fermoso
dos filmes inexistentes
Tan pronto como Eisenstein e os
seus colaboradores poñen o pé en
terra mexicana son arrestados pola
policía nos seus cuartos do Hotel
Imperial da cidade de México. Secuéncia esta moi pouco coñecida
na biografia do cineasta soviético,
o seu paso primeiro e último por
un cárcere parece que foi debido
ás denúncias que os cineastas máis
fascistas do universo hollywoodiano fixeron chegar aos despachos
da policia azteca, a quen non e
lle ocorreu nada mellar que reter
por unha noite e de forma cautelar
a tan teffiloeis artistas bolxeviques.
Durante tres meses SME percorre
Mexico. Fanlle de guias o etnólogo Agustin Aragón-Leiva e o escritor Adolfo Best Maugard, dous
"conselleiros" postas ao seu servizo polo governo do país.Tissé,
Alexandrov e Eisenstein mistúranse coa, xente, falan, observan, estudan ... ollan o país. Asimesmo
entran en contacto cos grandes
muralistas e artistas plásticos
Orozco, Siqueiros, Rivera , Monte-'
sinos e Jean Charlot e Eisenstein
descobre o libro de Anita Bremer
"Ídolos detrás del altar", que haberia de servirlle como un dos elementos inspiradores cío su filme.
~tantear aquí o relatório pormenorizado das vicisitudes potas que
houbo de pasar SME para realizar a
rodaxe de "Que viva México", longas, confusas e chea de sucesos
pouco claros, asi como a indagación sobre os conflitos mantidos co
seu produtor Upton Sinclair antes
de que este ordenase a paralización da rodaxe, é unha tarefa que
escapa aos limites esencialmente
divulgativos deste estudo. Mesmo
os historiadores e especialistas non

se poñen de acordo obre alguns
aspecto esenciai da xéne e e rodaxe do ftlme, máxime cando este
foi obxecto de sérias mudladóns e
manipulacións logo de que ME
fose apartado polo produtor estadounidense do control personal do
material rodado. Baste sinalar a este respeito que non existe acordo
entre os expertos sobre a canddade
de metraxe rodada: Georges Sadoul fala de 35.000 metro ; Leon
Moussinac de 60.000, os mesmos
que Marie Seaton; Ro tilav Iurenev
de 70.000 e Emilio García Riera
desde México alonga a cantidade
até 80.000. O me mo ocorre co títulos dos episódio e a sua división. Ainda que a maioria do estudo os falan dun prólogo, catro episódio (Sandunga Fiesta Maguey
e Soldadera) e un pílogo outro
engaden un quinto episódio d titulo Calavera (ca de L ita Ramos e jerzy Plazewski). En todo
ca , o l it r · mpr p derá rec
rr r á cronoloxia que elab ra la
por min m smo acompaña st ~s
pecial aclicado ao am r d " ac irazado P temkin".
O prox ct d " u viva M ~ xic "
vai ter l e.las as trazas de e nv rterse nunha p peia · ·n parangón na história do cine. " av ntura d Eisenstein
cu filme
mexicano -e cr b Marie Seatoné, sen dubida, unha das máis
complicadas da história do cin ma. Non chegaria un volume inteiro para desenredar as dificuldades de Eisenstein co seu produtor
Upton Sinclair e ordenar os acontecementos que levaron a algunhas persoas, como eu mesma, a
montar fragmentos do filme (. .. ).
Se Eisenstein tivese podido montar o seu filme e dar unha versión
definitiva, é seguro que esta obra
teria desempeñado na história do
cinema un papel polo menos tan
importante como o seu famoso
"O acoirazado Potemkin".

En efecto, no proxecto inicial de
"Que Viva México", finalmente
mutilado o mellor, asasinado, como di Matías Antolín, SME, que
tiña agora 35 anos, intentará profundizar no estudo e na invystigación do son dentr0 das reflexións

sobre a arte audiovisual e a montaxe tonal e, ao tempo, proporá
un estudo antropolóxico e etnolóxico empapado de constantes
referéncias, relixiosas, estéticas e
psicanalíticas.
Através dun prólogo histórico, carro episódios arquetípicos Sandunga, Maguey, Fiesta e Soldadera e
un epílogo contemporáneo, trátase
de sintetizar a cultura mexicana e a
história do território através dos séculas, desde o pasado até o presente, desde a cultura milenária e
precolombina até a ditadura de
Porfirio Díaz e os sucesos da revolución mexicana. Será unha história impregnada de catolicismo colonial e de tradicións precolombinas, de paganismo primitivo e misticismo cristián. En conxunto "Que
viva México" conformaría .pois un
norme fr . co histórico, un amhicioso mural en imaxes (xa e citou
a importán ia do grandes muralistas no primeiro coñecimento que
do país tivo erguei Mikhailovitch)
que cJá forma ao gosto eisensteniano pola diver idade, polo exód.co
polo ' pi o p ro todo transpasado pola cotidaneidade.
Eisenstein pretende falar do nacimento dunha nación através do
desacougp dun povo, que fai a
ua hi tória, como todos os outros,
pero que tamén é a sua história
dun modo absoluto. Como anos
máis tard declararia Alexandrov,
"queriamo amasar sucesivamente
ao país dormido, asoballado, conqui tador e, por fin, en revolea".
Os carro episódios citados estaban
ambienc:ados en épocas distintas
xirando dun xeito ou outro, en
tomo á natureza, os ritos pagáns,
a exaltación festiva, a vida, a mor-

te, o amor, a sensualidade, o universo do cotián e os conflito sociais. No meio de todos eles unha
história de amor dramático e apaixonado con personaxes individualizados pero situados ao carón
dun trasunto coral.

Sandunga é un poema lírico referido á civilización primitiva e matriarcal combatida polo colqnialismo español. Atopábase nese episódio o matrimónio ritual dunha
parella índia cheo de sensualidade
e simbolismo psicanalítico. O
alento litúrxico de todo o episódio
entróncao claramente con non
poucos elementos presente en "O
vello e o novo" ("A liña xeral").
Fiesta está consagrado á corrida de
tauros e a cerros ritos de entroido

mexicano, moi cheos de paganisasi a ambos unha clara continuidamo indíxena. O cerimonial da co- de como reflexión social-histórica,
rrida, o ritual da cruz e da espada ·non só nunha dimensión cronolo(simbolismo da conquista españo- xica, a insurrección popular contra
la) e a procesión relixiosa de pere- a ditadura de Porfirio Díaz, serrón
grinos saudando aos deusses azte- tamén política e revolucionária
·cas e axoellándose <liante do Gól- (colectiva) . Precisamente aqui,
gota (secuéncia que figura nos neste episódio, é onde haberia
plans de rodaxe e que non se ro- que situar aquel México "en revoldaria finalmente) dan. ao episódio ta" do que falaba Alexandrov, ese
un alento evidente de evocación _ México non durmido, senón o Mébarroca e achégano a ese sentido xico vivo que pretende construir o
litúrxico e místico de asociación ri- seu futuro e a sua história . E é
tual entre a morte e a vida.
exactamente nese momento, cando ia comezar a sua rodaxe e canMaguey, episodio inacabado, é un do ainda faltaba por rematar o terrelato dinámico ~obre unha revol- ceiro episódio, "Fiesta", cando Sin- ·
ta de peóns mexicano~ en tempos clair decide, o 15 de xaneiro de
da ditadura de Porfirio Díaz. O
1932, suspender a realización do
motivo é a vinganza. A noiva dun filme e cortar a entrega de diñeiro.
peón é violada polo seu patrón e
O material filrriado queda sen
amo cando aquel acode á facenda
a pedidle permiso montar, nas mans exclusivas de
para casar. Os peóns Sinclair (que o venciera pola sua
conta e risco). e abortado un profracasan na sua revolta armada e son xecto que non nunca veria a luz
tal como foi concebido polo seu
cazados como animais. Os patróns e
criador, serrón adulterado e espifacendistas entérrado do contido primixénio con
nos até a cabeza na
que o xénio de Riga quixo dotalo.
terra e cabalgan ao
Decepcionado e deprimido, Eisenseu redor ata que os
tein decide voltar aos Estados Unicabalas lles destrodos, pero as autoridades nortezan os cránios. Estas
americanas néganlle o permiso de
escenas dos sepultamentos dos peóns e entrada. Regresa a Moscova en
os cabalos· trotando Maio e unha vez ali, co ánimo moi
dolorido polo cúmulo de fracasos
sobre eles quizá sexan as mais emble- forzados, de desexos non cumprimáticas e coñecidas dos e polas incomprensións das
do filme, ou do que que fora obxecto, cos seus proxectos rotos, mutilados ou sinxelaqueda del.
mente esquecidos e silenciados,
A continuidade desta unha certa soedade invade o seu
historia (individuali- ánimo e entra nunha fonda deprezada) deberia- de ter sión. Ingresa .no ce·ntro Psiquiatriproseguido no últico de Kislovodsk, na Crimea, e ali
mo episódio, Solda- permanecerá durante os meses de
dera, o que lle daría Abril e Xuño de 1933. +
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Na rodaxe de

Que viva México (1931 ).

L.

ijn soviético en Hollywood
Durante a ua estadía en Paris, e
no me · de Maio, Ei enstein receb a vi ·it.a de je
L. La ky, alto
e 'ec utivo da Paramounl que lle
~ re e un c ntrat para traballar
en 11 lly
d unt a
eu olaboradores habituais, Ti
e
Ak an<lrov. Solicita aut riza ion
á ' vkino e a. ina un compromid traballo p r
is m e a
razón de 900 d ' lar · emanai
para os t.r durant a pr paraci n do film e .000 durant o
·ur dar da e. O int nto da indú tría in matográfi a norteam ricaria d contrataar a ME
non ra novo. Ant qu a Paramounr a a M tro e a Columbia
barallaron a p sibilidade el levar
aos E tados Unidos ao recoñ cido autor d "O acoirazado Potemkin". Era unha cuestión de:;!
prestíxio intelectual e, ao tempo,
unha moi estudada operación de
rentabilidade económica que poderia ser moi proveitosa xomalistica e publ.icitariamente.
Unha vez nos Estados Unidos
SME segue as mesmas pautas que
tiñan caracterizado a sua estancia
en Europa. Coñece a Chaplin,
Fairbanks, Mary Pickford, Dysney, Sternberg, Marlene Dietrich ... entra en contacto cos intelectuais de esquerda e os líderes
obreiros (estamos nos anos da
depresión) e pronúncia conferéncias nas Universidade de Columbia, Chicago e Harvard, instalan-

ricana '', segundo a novela de
Theodore Dreiser, nunca serán
realizadas. Porén, as preclaras
mentes dos executivos hollywoodienses oferécenlle, a xeito de
consolación, unha série de proxectos absolutamente descabelados, como por exemplo un filme
sobre "o martirio dos país misioneiros da Compañia de Xesus
polos índios de América do Norte", ou un filme sobre o xudeu
Süss. Eisenstein rechazará tales
ideas, sobre todo a segunda ,
nun ataque de hilaridade e, ao
mesmo tempo de frustración.

suas conceicións da arte cinematográfica, inspiradas nos princípios do cinema soviético e nos
avatares e nas urxéncias da revolución triunfante (con todos os
matices que se queiran) cos modelos xerarquizados e mercantilizados do aparato cinematográfico
americano, quintaeséncia e paradigma máximo das fórmulas capitalistas de produción industrial.
Unha vez que Paramount e SME
se separan, o Departamento de
Traballo dos Estados Unidos négalle a prórroga de permiso de
estáncia no país, tanto a el como
a Alexandrov e· Tissé. Porén a
casualidade ponse por unha vez
da sua parte e, gracias á mediación de Charles Chaplin, que tiña polo autor de Potiomkín verdadeira admiración, coñece ao
novelista de tendencias socialistas Upton Sinclair e á sua muller
Mary Graig cosque o 24 de Novembro de 1930 asinará un contrato para realizar en México un
filme, ainda sen concretar, en carro meses de rodaxe e cun orzamento a cargo do peto do escritor por valor de 25.000 dólares.

Unha vez,que o guión de "Unha
traxédia americana" é rexeitado e
xa transcor-ridos os seis meses de
contrato, a Paramount, que está
-dirixida por unha asociación de
Con Marlene Dietrich e Josef Von Sternberg.
produtores controlada pop William Hays (o criador do código
do a sua residéncia en Hollywo- as descalificacións aparecen de censura que leva ó seu nood nunha vila de estilo colonial constantemente na prensa de di- me), decide rescindir unilateralespañol no 9481 de Readcrest reitas máis belixerante . Como mente o contrato que o une a
mínimo, ademais de homosexual Serguei Mikhailovich. Esta situaDrive, en Coldwater Canyon.
e comunista, chámanlle asasino ción vaino colocar nunha posiComo seis anos máis tarde lle ia bolxevique, espia roxo (insulto ción moi delicada, xa que <liante
ocorrer a Luis Buñuel, ese perío- extensivo a.Tissé e Alexandrov), do aparato cinematográfico soviético non resulta politicamente
do americano vai estar cheo de , - bastardo asiático e "can roxo".
fracasos e frustracións criadoras . Un a un todos os seus proxectos moi oportuno un período tan
Ademais, como xa lle ocorrera serán rexeitados _polos altos exe- longo de auséncia e inactividade Seis meses despois da sua cheen Europa, vai ser alvo de cons- cutivos da Paramount: a adapta- . cinematográfica e, por outra ban- gada aos Estados Unidos, Eitantes ataques por parte da pren- ción de "A guerra dos mundos", da, non desexa voltar de vacio ao senstein, Alexandrov e Tissé
sa de dereitas e polos sectores "A casa de cristal" do ruso Za- seu país . Contado, non será difí- abandonan en tren Los Angeles
para dirixirse á cidade de Mexifascistas e máis ultraconservado- miantin, "O ouro de Sutter", ba- cil supor que para Eisenesteiri e
res , só que aqui estes serán moi- seada nunha novela de Blaise os seus colaboradores non debeu co, ·a onde chegan o 5 de Detomáis furibundos. Os insultos e Cendrars e "Unha traxédia ame- ser nada fácil ter que adaptar as • cembro de 1930. +

,
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s anos -30. Son e realismo socialista
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-..,dovkin e Alexandrov,- .tiñan asinado
o seu manifesto do son, coñecido
Malia que a súa preocupación pqla como "Contr;;iponto orquestral" - ia
monta.Xe como célula fundamental
permitir a Eiseinstein investigar asda arte. cinematográfica e unidade pectos da montaxe non tan visíbeis
básica sobre a ·que esta op~ra as -nen tan molestas- para o espectasúas estratéxias de sentido nunca dor comun como nas complexas
deixou de ser central na teoria e na experimentacións visuais dos seus
práctica fílmicas de Sergei Eisehs- filmes dos anos vinte . Por iso, e
tein, mesmo nos hostís anos 30 e
malia a que para destacados analis40 soviéticos; reacios á experimentas, como Noel Burch, Alexander
tación formal (mal avinda, para a Nevski e Iván o Terríbel non son
cultura oficial, co pretendido didac- . outra cousaa que a versión rusa da
tismo do realismo socialista) , é in- máis académica moritaxe analítica
discuttoel que, desde 1930, se pro- americana, Eiseinst.e in intentou
duce no cineasta unha ruptura
transladar á relación son-imaxe no
-máis ou menos gradual- co cine- interior do encadre.alguns dos efecma que tiña realizado, cada vez tos antes obtidos pola confrontamáis con maiores problemas políti- . ción e choque de distintas unidades
cos, na década anterior.
plásticas, buscando sempre influir
emocionalmente no espectador. O
Simplificando moito, dita ruptura son, na súa vinculación estrutural e
podería ser explicada sinalando o
rítmica coa imaxe, debe afectar.a.os
cambio. que se produce cando as diferentes componentes do plano,
chamativas irivestigacións de
"mesmo -son as súas proprias palamontaxes entre planos (cuxa rela- bras- nos casos de invaria~ilidade e
ción dará lugar_a un c.o ncepto imobilidade da imaxe", pondo en
non presente previamente en cada caso a acentuación necesaria
nengunha das duas pezas) da dé- en deterrllinados elementos do encada anterior ceden o seu prota- - cadre, incluídos na imaxe mesma, o
gonismo a outras nas que, sen de-· que ·era para el o-sentido derradeisaparecer a conciéncia do hetero- ro do concepte de contraponto esxéneo, Eisenstein gardarase de
tabelecido xa no 1928.
mostralo tan aberta -e arriscadamenté..:. na superficie ~o texto.
Ainda q-µe a simplicidade argu- mental -exaltadón patriótica do
A montaxe é ainda a raiña , mais herói nacional Alexander contra o
non ten por que manifestarse vio- . invasor alemán e despois o non
lentamente nun primeiro visionado, menos exaltado canto do labor
ou á marxe da anális@: Asi, a unha histórico de Iván rv, trasuntos amprimeira montaxe disruptiv& que bos da figura de Stalin- e a maior
Octubro exemplifica á perfección, sínxeleza da montaxe con respecsegue agora outra -que o mesmo to a os seus filmes anteriores non
Eiseinstein denomina polifónica- oferece dúvida, Eiseinstein procuque, de xeito máis oculto, goberna ra outras fórmulas para crear una coordenación, selección e organi- ha _"extravagante simplicidade" ,
zación de todos os elementos com- que, sen facer desaparecer por
positivos en xogo. E, especialmente iso alguns princípios que lembran
visíbeis desde 1930, aqueles inter- directamente os seus grandes filnos ao plano. En definitiva, se a mes silentes, ·debe responder a
súa poética do conflito non se refe- unha situación da política e a ciría só .á relación enfi'e planos, é nematografía soviéticas totalmenagora cando -outros áspectos da
te diversa da de entón.
mesma (conflitos ' gráficos, lumíni.cos, compositivos, espaciais, sono- A partir de personaxes traballanros .. .) semellan adquirir vantaxe.
do, a xeito de iconos -como taCalquer elemento novo que veña a llas de pórtico ou figuras de retáenriquecer as posibilidade-s estéticas bulo direétamente vinculadas á rido cinema (son en Akxander Nevs- caz tradición da arte figurativa rukí, son e cor en Iván o Terrfbel e A sa-, o interese da posta en cena
conxura dos boiardos) poderá in- desprázase ao interior do plano
corporarase á dialéctica da montaxe onde, ademais do son, o pictórieisensteir)iana.
co_, o rítmico e o plástico, encerran na súa formulación conxunta
De feito, a utilización do son -so- unha reflexión sobre á-s máis arbre a que Eisenstein, xunto a Pu- caicas formas do espectáculo épi-

paciais) para a formulación dun com- ·
pl exo, reflexivo e
fortemente condicionado drama histórico
soviético.

JOSÉ CASTRO DE PAZ

Debuxo de Eisenstein para fixar as
posicións dos movimentos
de cámara en lván o Terríbel.
Á direita, un intre da rodaxe
desta fita (1943-45)

co e folclórico ruso que a inspiran.

Alexander Nevski constitue para
Einsenstein oportunidade de levar á prática as suas ideas acerca
do contrapunto sonoro, sen esquecer os ruídos diexéticos e os diálogos, que na sua dicción operística
condicionan frecuentemente o
canibio de plano de xeito diferente
pero semellante ao modelo clásico,
é na partitura musical de Prokofiev
onde debe buscarse o miolo da
construción sonora do filme. De
f eito, este depende en grande medida da própria estrutura da partitura -melodía e coros-, qu~ organiza os diferentes episódios que o
compoñen. É na célebre secuenaa
da batalla de xelo onde o cineasta,
segundo os seus próprios textos indican, desenvolve con maior intensidade as investigaciónss acerca da
"montaxe individual". Asi deben
entenderse as constantes alternativas da banda sonora entre fragmentos musicais e protagonismo
do son diexético (obstina/o acelerado acompañando os primeiros
movimentos dos alemáns; desaparición da música e presenza dos
ruídos da batalla coa chegada das
forzas de Vassili, etc.), con.xugándose todo iso cunha conceición visual de planos moi longos, primeiro estáticos, logo en rítmicos movimentos de batalla (picados, amplísimos planos da batalla, xeométricas composicións con lanzas e escudos, división do campo en marcadas diferencias cromáticas e es-

a

. En Iván o Terríbel
(Ivan Grozny), 194448, unha lóxica marxista ven de permitir
-dada a similitude
formal das imaxes
que acompañan os
créditos coas de Outubro- relacionar a
figura de Iván coa
revolución bolxeviqu e... se esta libero u Rusia do poder
zarista do mesmo
xeito a constitución
da nación rusa en
tomo a un poderoso
monarca emancipouna dos señores feudais. Mais
tamén aquí os poderes patéti os e
extáticos da escritura eisensteniana, absolutamente presentes xa
nos seus grandes ftlmes dos anos
vinte mália a teórica dixitalización da imaxe, desprégase moito
máis alá do que González Requena chamou o "sentido tutor" do
texto e non é de estrañar que Roland Barthes argumentase o seu
concepto do terceiro sentido a
partir da célebre secuencia da coroación do zar que abre o filme.
A interpretación dos actores -a todas luces sobreacruados desde unha cerra perspectiva realista-, traballa, por exemplo, cunha xestualidade estilizada, de fonda -pregnancia significante, modulada plástica e musicalmente, encadeándose por montaxe, á manee de todo
psicoloxismo. Non hai aquí, pois,
renúncia nengunha con respeito
aos princípios últimos da montaxe
de Eisenstein, apesar da aceptación dos actores profisionais ou a
renuncia ao protagonista colectivo
en favor do herói individual .
e todo texto artístico leva inserir
no seu corpo a pegada do contexto hi tóric qu o viu na
Iván o Terríbel semella alzar
paradigma de dita afirmación a
traxectória fílmica de Eísenstein
haberá de considerars así, para a
sua correcta comprensión, en directa relación coas transformación ·
históricas do réxime soviético.+

encontro de Velo coa sua obra
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

Unha das maiores ilusións do cineasta galego Carlos Velo seríá tercoñecido á Súa Maxestade Eisenst€in.
Conformouse, autodidacta como foi,
con aprender das súas películas e
reflectir esas leccións máis tarde nos
seus filrlles . Quedoulle tamén a pequena satisfacción perso<!1 de seguir
moito do rastro deixado polo gran
mestre letón na súa desafortunada
peripecia en México. Velo atoparíase
por varias veces coa obra de Eisenstein. Ainda que tamérí confesaría a
influencia de Flaherty, Pudovkin ou

Dovjenko, o cineasta galego se.mpre que Eisenstein .traballou moito temlle tivo unha partícu1ar estima ao aupo sen moviola, a man como Flator de O acorazadó Potemkín. Non herty, por iso fixo o mesmo no seu
era para menos, pois foi esta pelícú- piso madrileño, aprendendo a "ver
la "a que decidiu a miña vocación"
en que dirección vai a cámara para
cando a tivo na súa casa, entre as poder cortar e seguir o movemenmans, sendo un activo cineclubista to". Poi cando Velo e os seus comnos anos trinta, "conteille os fotograpañeiros do Cineclube Español premas un a un ( ... ), foi unha revela- . sentaron a película en Madrid en
ción e~traordinaria ( ... ) porque o
1931, GOU caracter de estrea en Esmestre Eisenstein cortaba un cadriño paña porque non tiña autorización
das súas esceas, púñao sobre un vi- oficial para exhibirse nas pantallas .
dro con fondo branco iluminado e comerciais. Houbera de todo, mesmanexaba as esceas decidindo a súa mo control policial. Máis tarde, cansecuencia para que proc:Iucise un do era comisario xeral da Unión?Fe·determinado efecto". Conta Velo
deral de Estudiantes Hispanos

(U.F.E.H.) aínda tería que impor o
seu -criteiio para que se proxectase
en Valladolid en contra da opinión
das autoridades académi<;;as locales.
Por ese tempo sería un vello montador alemán fuxido do nazismo quen
lle ensinou a VelG moitos dos segredos da montaxe, tomando como base a clirtametraxe Romance sentimental, que Eiseristein fixo en 1930
durante a súa estadia ep Francia por
encargo. da cantante rusa emigrada
Mara Griry e produGida polo seu home, un acaudalado xoieiro. · Conta
Velo que pasou "domingos enteiros

analizando a película, fixen gráficos,
calculeina matematicamente ( ... )
porque a mlña obsesión era cómo
expresar o paso do tempo, non me
gustaba aquilo de mover as follas do
calendario, que_ era o sistema da
época". Feita esa aprendizaxe, compleinentacla coa visión de ducias de
filmes, Velo e o seu asociado Fernando Mantilla, afrontan en 1934 a
primeira curtametraxe, La ciudad y
el campo, para a que Velo tomou
como referencia La línea general, de
Eisenstein, " a historia dun tÍ'actor
que se entrega a unha comunidade
labrega despois da Revolución para
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espois de Eisenstein
JAIME J. PENA

Haberían de pasar dez anos, doce
desde a seu remate para que Jván
o Terríbel-A conxura dos Boiardos
coñecese por fin a súa estrea mundial. Aconteceu na Exposición Universal de Bruxelas, cando xa Stalin
morrera e Khrushchev ascendera
ao poder. Simultaneamente, a cñtica internacional ali reunida, votaba
ao Acourazado Potemkin como "a
mellar película de todos os tempo ". A reputación de Eisenstein,
que tocara fondo na época da súa
morte, fora recuperándose ao longo da década do cincuenta. Contribuíra a iso a publicación de diver o traballos a cargo de anrerio- ·
res colaboradores seus, como Marie eton o Jay L yda -qu xa nos
ano 40, recopilaran varios dos artigo do cinea ta en O sentido do
cinema e A forma do cinema, e
qu en 1960 publicarla Kino, a súa
historia do cine oviético con Eisenstein como figura senlleira-, así
como o lugar central que a súa
obra pasou a ocupar en moitas historias do cinema ~aso da de Sadoul Manvell, Knight, etc.- ou a
tradución sistemática en occidente
dos seus ensaios teóricos. Así, no
curso de tres décadas, Eisenstein
pasou de ser un dos cineastas rnáis
influíntes do mundo -so pode ser

comparado a Griffith e Chaplin- a
ser tachado de "formalista" no seu
país e de "vendido" a Stalin en oc- .
cidente, para de novo ser reposto
no seu trono. Non só o coñécemento da segunda parte do lván,
tamen a difusión masiva das súas
ensinanzas teóricas constituiu un .
factor determinante para facer qué
a partir daquela a súa influencia
se deixara notar en duas vertentes.
Poucos cineastas teñen reflexionado tan certeira e fondamente sobre
o seu proprio medio expresivo.
Quizais só Godard sexa un exemplo comparábel, · coa diferencia de
que o director franco-suizo o fai
case sempre, non sendo a súa _primeira xeira como crítico, a través
do cinema, o vídeo ou a televisión.
É esta combinación de cineasta e
teórico a que transpasa actualidade
a Eisenstein nos anos 60 e a que o
converte nun dos paradigmas da
modernidade. De tal xeito venno
escritores como Noel Bürch, Roland Barthes ou Peter Wollen, entre outros moitos, que analizan xa
indisocíabelmente a praxe e ateoría fílmica do que comeza a ser
ollado como un dos primeiros antecedentes da semiótica contemporánea. E a raíz do maio do 68,
Cahiers du cinéma, convertida ao
marxismo-leninismo -en divertida
confrontación coa
maoista Cinéthiqu<r proclámase
fervente seguidora
das ensínanzas teóricas dos cineastas rusos dos anos
20, con Eisenstein
á cabeza, do cal se
traducen os seus
ensaíos.
Moda
continuada e propagada nos países
anglosaxóns pola
revista Screen.
En paralelo, a influencia directa
sobre outros cineª tas faise notar
cada vez dun xeito máis explícito:
Resnai no arranque de Hiroshima
mon amour, por
suposto Godard, e
Alexander Kluge
que retoma o concepto de "montaxe dialéctica", va-

traballar a terra. Fixemos algo semellante pero coa incubadora ... ". Ao
ano seguinte sería a mentada Romance sentimental a que lle daría a
idea para sincronizar música e imaxe en Almadrabas. Di Velo que naquela os ritmos visuais viñan marcados por un nocturno de Chopin e
"con moito medo acoplei os acordes
da guitarra de Sáinz de la Maza ás
imaxes da miña película. Para min
foi unha revelación das novas posibilidades da montaxé. Eisenstein,
como Flaherty ou Dovjenko, voltañan a aparecer en Galicia. O primeiro estaría novamente presente con
.lcl línea general, na filmación dos
labores do campo polas paraxes ourensás de Cartelle e Lobeira, no xogo dos planos, nos contraluces. Pero
houbo críticos que volveron celebrar
a aparición de Romance sentimental
nesa excelente curtametraxe sobre o

no~

país, agor parcialmente desapar cida. E pouco despois, a comezo da primavera de 1938, cando estaba no centro de recollida de SaintCyprien e escoitou as verbas do presidente mexicano, xeneral Lázaro
Cárdenas, ofrecéndolles aos internos
a man amiga do seu país, Velo- confesa que lle viñeron á mente as imaxes de Tormenta sobre México resultantes da montaxe que fiXeron en
Hollywood con boa parte do segundo episodio, anacos do prólogo e
do epílogo da ·lamentabelmente inconclusa ¡Que Viva México/, que visionara en Madrid o 13 de xullo de
1936, data que lembraba ben porque fora o dia que mataran a Calvo
Sotelo: · "Magüeyes e pirámides, caveiras de azúcar, rebozos e cananas,
os rostros impasíbeis dos peóns e
ollas profundos das mestizas, galos
de prata e serpes de pedra volcánica ·
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ríos dos novos cineastas latinoa- rosselliniano, que rexeita a montamericanos -Glauber Rocha, Fer- xe en beneficio de planos máis
nando Solanas, Manuel Octavio
longos e que, de xeito explícito
Gómez- etc., etc. Non son alleos . nos seus escritos, oponse á contampouco a esta influencia cineas- cepción fílmica: eisensteíniana, Cotas experímentais que, como é o . mo el, en Paradjanov, no desde
caso de Stan Brakhage ou Bruce hai tempo afincado en Francia IoConner, empregan moitas das téc- seliani, ou nos máis recentes Klinicas de montaxe de Eisenstein.
mov o Ka:nevski é pouco menos
Mais non se recoñecen só desde a que imposíbel atopar sinais que
vangarsJ.a ou desde a práctica fíl- nos lembren xa non a Eisenstein,
mica de esquerdas. Con posteriori- senón ao cine silente soviético badade, incluso dentro clo cinema seado nas investigacíóns da monmáis estrictamente éie consumo, taxe que, practicamente, foi liquidirectores como Woody Allen ou dado non só polas imposicións esBrian de Palma, ou realizadores de téticas de Stalin, senón tamén pola
vídeo, como Rybczynski, permiti- chegada do sonoro, que facia ata
ranse citar -xa sexa desde a paro- certo punto incompatioeis os diádia, a emulación ou en homenaxe logos e a hipertrofia na fragmentarevisionista- a célebre secuencia ción dos planos. Poida que p.or
da escalinata de Odessa, un dos iso, esta concepción do cinema,
iconos rnáis recoñecíbeís da arte que nós saibamos, só ten un continuador verdadeiro, o armenio Ardo século XX.
tavazd ·Pelichian, que, desde co- ·
Con todo, na propia Unión Sovié- mezos dos anos sesenta, non re.alitica o seu influxo foi ben dispar.
zou rnáis de unha duda de cortametraxes, todas elas de carácter
O realismo socialista impuxo un
distanciamento dos grandes achá- documental, carentes de calquera
ldegos formalistas do período mutipo de-texto ou comentario, sen
do, baseados primordialmente na asomo ningúµ de diálogos e cuxas
montaxe. E isto rematou por afec- imaxes só se apoian na música.
Inicio (1967), por exemplo e non
tar a case todos os seus compañeiros de xeración, os integrantes por casualidade, está dedicado ao
da gran escola soviética dos anos
50 aniversario da Revolución de
20, que por unhas ou outras raOctubre; O Noso século (1982 zóns non puideron desenvolver 1990) constitúe unha meditación
unhas filmografías moi estensas.
sobre a conquistas do espacio; Nós
Vertov, Pudovkin e Dovjenko, por (1967), quizais a sú3: obra mestra e
exemplo, sobreviviron en moi unha das mostras rnáis pertinentes
poucos anos a Eísensteín e, aínda do que debe de ser un filme naque o segundo e o terceiro segí- cionalista, no que se presenta a
ron rodando, con problemas, maís historia do pobo armenio desde o
rodando ata a súa mbrte - acaeci- presente, a partir da filmación dun
das en 1953 e 1956, respectiva- enterro, por aquílo de que a dor é
mente-, Vertov -que morrerá en o que máis une aos pobos ... É en1954- asinou a súa derradeira rea- tón Pelechian o herdeiro de Eilización en 1947; Kuleschov, que senstein? Ben, non exactamente.
viviu ata 1970, realizara a súa últi- Pelechian, como non podía ser
ma película en 1942. Ainda que se menos, tamén se opón a Eisenslles seguiu estudiando, non pode tein e, na súa dobre faceta de reaafirmarse que creasen "escola" en- lizador e teórico, desenvolveu a
tre as novas xeracións de cineas- súa propia teoría da "montaxe a
tas soviéticos. No caso de Eisens- distanda'', que explica así: se a
tein, tras a súa reabilitación _post , montaxe ao Kuleshov xustapón o
1958, o seu grau de influencia foi
plano do disparo dun canón e o
moito maior no plano teórico que dunha explosión, a mont<U!;e a disno fílmico.
tancia constitúe ullha especie de
reacción en cadea: unha glorificaÉ por iso que resulta difícil atopar ciónn do movemento que sobarda
algún cineasta soviético, entre os e arrastra consigo ao espectador.
xurdidos con posterioridade a Quizais non estarnos <liante do
1950, que poida ser considerado máis puro e aplicado seguidor de
un continuador directo do autor Eisenstein, pero Pelechian demosdo Potemkin. De entre todos eles, tra que, aínda que só sexa desde a
o máis notábel, Andrei Tarkovski, polémica, as súas ensinanzas seplantexa un tipo de cinema máis guen vivas e teñen continuidade. +

ao pé duriha fachada barroca ou
perdidas na selva impenetrábel".
Quizais foron estas jmaxes de Eisenstein as que o levaron a decidirse
polo exilio en México renunciando
á alternativa da Arxentina.
Pronto descubríu no país azteca a
poderosa influencia que Eisenstein
e o seu operador Tisse deixaran ·no
gran fotógrafo Gabriel Figueroa,
posteriormente amigo e tamén colaborador de Carlos Velo en Pedro
Páramo. O uso dos primeiros planos, a foto de intensos brancos e
negros contrastados, os pl?-nos angulados1 impresionistas ou expresionistas, serán os elexidos por Velo
no seu Noticiero Mexicano e despois no memorábel Cine-Verdad,
para os que percorría o país cos
seus camarógrafos como fixera Eisenstein de xaneiro a decembro de

1931 por encargo do escritor de esquerdas e produtor norteamericano
Upton Sinclair, ata que finalmente
ordenara a suspensión da rodaxe,
negándose despois a cederlle as
imaxes a Eisenstein para a súa montaxe. A sombra de ¡Que Viva México/ perseguirá a Velo para o seu
frustrado México Mío que lle escribirá o neorrealísta Cesare Zavattini a
mediados dos.anos cincuenta, como
antes estivera presente xa na salient<Íbel Raíces. Non é complicado prolongar ambos filmes nos temas e
nas imaxes filmadas por Eisenstein.
Pero é importante salientar que na
época da aprendizaxe de Velo, riaqueles intensos anos trinta de nacentes curtametraxistas, mentres os
. outros ficaban nos segredos da linguaxe ci.n ematográfica practicada
polos mestres soviéticos -Eisenstein,

Con Serguei Prokofiev cara o ano
1938. Abaixo, Einsenstein
montando Outubro (1927).

lván o Terríbel.

Dovjenko ou Pudovkin- e outros
como Flaherty ou Grierson, o · cineasta galego engadía ás leccións a
importante componente política
desprendida do traballo dos primeiros. Había unha formulación ideolóxica que non pasaba desapercibida
para aquel mozo ourensán formado
nos segredos da terra, entre labregos e galeguistas, que xa comezaba
a ter conciencia de país e de fala
propia, un matiz diferenciado que
escapaba ao resto dos seus colegas
cineastas. Compartira co seu paisano Antonio Román a mesma paixón
xuvenil polo cine, a mesma admiración por Eisenstein ou Flaherty, as
mesmas ganas por filmar. Pero na
· Galicia de Carlos Velo hai xa toda
unha declaración de principios que
ninguén soubo reflectir do mesmo
xeito en imaxes. Eisenstein non foi
alleo a eses principios.+
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CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
1898 Nace en Riga o 10 de Xaneiro (quer p o lo calendário Xuliano v ixente en Rusia) ou o 23
(quer polo Gregoriano q ue entrara en vigor en 1918), fili o único
de Mikhail O sipovich Eisenstein,
enxeñeiro e arquitecto municipal
d e famíli a xudeo alemana e d e
X ulia Konetzkaia, membro dunha
familia da burguesia eslava.
1905 Cando Sergu ei Mikhailovitéh
Eisenstein (SME a panir de agora)
ten sete anos os p ais deciden separarse. O pai queda en Riga e a
nai transládase a San Petersburgo.
Eisenstein vive entre ambos. Adem ais do ruso, SME fala co pai en
alemán e coa nai en francés.
1908 Outono. SME ingresa na Escola ¡:lea l de Riga p ara realizar os
estudos d e Ensin o Secundário.
1910 Tra s unha reco nc ili ació n
non moi duradeira, os p ais sep áranse definitivamente. A nai marcha cara Franza e fixa a sua residéncia defirµti va en París.
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NOTAS

'"'·

(1) Co negativo rodado por Eisenstein para
"Que viva México", que Upton Sinclair, proprietário do mesmo, vendeu sen escrúpulos
ao mellar postor, (as autoridades soviéticas
negáronse a mandar o diñeiro que Sinclair
pedía para remitir o material a Moscova) fixéronse .várias montaxes fragmentárias onde se utilizou de forma ignominiosa o nome
· publicitário de Eisenstein, senda os máis coñecidos ''Tormenta sobre México" (''Thunder
over Mexico", 1933) con produción de Sol
Lesser, montaxe de Don Hayes e Howard
Ices e cunha duración de 72 min, e que ten
como apoio a fraudulenta manipulación do
episódio ''Maguey" planeado por Eisenstein,
"O dia dos mortos" ("Kermesse funébre",
1933) tamén de Lesser, "Tempo ao sol" (''Time in the sun'', 1939) segunda montaxe de
Marie Seaton e Roger Burnford, sonorizada
e cunha duración de 55 min, e "Eisenstein's
mexican film: episodes for study", ordenación cronolóxica do material filmado realizada por Jay Leyda (discípulo de SME) e o
Museu de Arte Moderna de Nova lorque en
1957. Eisentein só poderia ver as duas primeiras en Moscova dous meses antes da
sua marte. Nunha carta dirixida a Georges
Sadoul en 1947 dirá das montaxes de Lesser e Seaton: "o que fixeron coa montaxe é
mais ben doloroso". Logo do asasinato
perpetrado por Sinclair contra o filme, este
fo i desmembrado e alguns dos seus fóto- .
gramas e secuéncias foron empregados en
documentais científicos, divulgativos e mesmo como material de documentación dal guns filmes de ficción (de ínfima calidade)
de tema mexicano. En. 1979 e despois de·
máis de catro décadas de esforzos e de
búsquedas, Grigori Alexandrov, ca-realizador con Eisenstein ao longo de case toda a
sua filmografía e protagonista tamén do periplo mexicano, pudo por fin recuperar o material rodado en México - ou parte del- e
montar en Moscova para Mosfilm unha versión que pode considerarse como a máis
achegada ao proxecto inicial eisensteniano.
"Unha lita honesta", di dela o historiador
francés Georges Sadoul.
(2) Segundo Jacques Aumont, un dos seus
biógrafos, nestes meses de reclusión habería que situar a sua correspondéncia con
Wilhelm Reich e a sua tentativa de suicídio . .
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Eisenstein no ano 1920.
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1915 SME e o pai viven en San
Petersburgo e en Setembro 'ingresa no Instituto de Enxeñeiros Civis
para seguir a carreira de arquitectura. Acode tamén á Escola de Belas Artes e apaixónase polo Renacimento italiano e pola figura de
Leonardo asi como po la Commedia dell 'Arte. Descobre a Freud.
1917 Estala a revolu ción e ingresa nas Milícias Populares. Comeza
a colaborar como caricaturista satírico na "Petersburgskaia Gazeta". Dese ano son os seus primeiros bocetos e graffiti para decorados teatrais.
1918 AJístase voluntário no Exército Vermello. O seu pai faino cos
co ntrarrrevol ucionários e anos
máis tarde exiliarase en AJemaña.
1919 Lenin asina os decretos nacionalizadores dos teatros e das
indústrias fotográfica e cinematog ráfi ca. Serguei fai amiza de cun
comisário po litis.:o que ll e apren- de xapon és e coñece os princípios do teatro " kabuki ". Pinta e
debu xa carteis de propaganda.
1920 Desmobilizado ao finalizar
a guerra inst:j.lase en Moscova e
continua os estudos de xaponés.
En Outubro in gresa, en calidade
de d ecorador xefe e director anís:
ti co, no Teatro Obreiro do Proletku lt (Cu ltura Proletária).
1921 Como decorador e cenógra fo participa na posta en cena· de
"O rei fame" de L Andreev "Macbeth" e "O mexic~no'~ ver~ión teatral dun relato de Jack London.
En Seteinbro incrébese como aluno no curso superior de dirección
cén"ica difixido por Meyerhold .
1922 Prosegue os cursos de Meyerh old e con el deseña as montaxes d e "O precipi cio" de Val eri
Pletnev e "A casa dos corazóns rotos" de G.B. Shaw. Nengunha das
du as ob ras chegará a estrear-se .
Traballa como decorador, figu rinista e axudante de dirección n o Teatro do Proletkult e no Teatro-TallerExperirnental de N. Foregger, coñéce a Grigori AJexandrov e en Outono remata o curso con Meyerhold.
1923 Dfi'ixe para o Prol etkult,
"Mudrech ", versión libre dunha
obra de O strovski , nunha pista.de
circo segundo os princípios bi omecánicos de Meyerhold. Para esta obra realizara ui1ha curtametraxe de dous minutos, "O cine diári o de Glumov", o seu prim eiro
encont ro coas imaxes en movim e n to. Public a n a r ev i sta da
" Frente de Esquerdas d a Arte"
q ue dirixe Maiakovski, o anigo " A
montaxe de atraccións", primeira
pedra do seu edificio teó ri co. D irixe p ara Proletku lt, "Moscova escoita", espectaculo de "agit-prop"
esc rito por Serguei Treti a kov
1924 Na Fábrica de Gas de Moscova represéntase "Máscaras antigás", de Tretiakov, interpretada
po r obreiros e co n d irección <je
Eisenstein. A fins dese mes colabora co n Esther Sch ub na rnontaxe da versión rusa de "O Doutor
Mabuse", de Fritz Lang e escrebe
con Valeri Pletn ev, G. Alexzan-

Receb e o grau de ·doutor honoris
causa da Académia de Artes e
Ci encia s e é nomeado m embro
d a Comisi ó n Directiva d os EstLl dios de Mosfilm. En colaboración
con Tissé, comeza unha viaxe por
Ásia. O obxectivo é eswd ar o fu turo trazado d o gra n ca n al de
Fergana , sobre o que pretende
rodar unha p e lícu la. V. Meyerh o l d e Serguei Tretiakov ·on
arres tados. Ambos d esaparece n.
En Outubro roda p lanos de ensaio de "O canal de Fergana", pero o traba llos de reali zación quedan interrompidos debido á g rave
situación internacional.

drov e Esther Schub o guión de
"A Folga " ("Stack a") a súa primeira longametraxe, concebida como
o primeir_o · epi sódio dunha série
de sete que co título "Cara a ditadura do proletariado", deberia recoller os aspectos esenciais da actividade revo lu cionária anterior a
1917.- De todos eles só "A Folga"
chegaria a reali zarse. En Decembro aband ona o Proletkult.
1925 Pro'xecta un film e sobre as
xestas do Exército VermeUo baseado nos !elatos de Isaak Babel. En
Abril ten lugar a primeira proxección pública de "A Folga" e pouco
desp ois recebe o en ca rgo de rodar
a película "O ano 1905", p ara celebrar o vinte caqodano do primeiro
intento revolucionário. Debería estar composto por oito ep isód ios,
con guión d e Nina A gad jan ovaChutko. Unha série de circunstáncias adversas farán que só se poda
. realizar un d eles,"O acoirazado
Potemkin " ("Bron enoze Potiomkin "), que comeza a rodarse en
Odessa en Setembro e que se
apresenta ofici almente o 21 de
Decembro n o Teatro Bolshoi. A
pesar da calurosa acollida que tivo, a Sovkino, organismo' centralizador do cinema, só decide aprobar a su a exponación a partir do
apoio decidido dos intelectu ais
encabezados por Maiakovski. SME
publica un dos seus textos fundamentais, "Para un achegamento
materialista da forma" .
1926 O 18 de Xaneiro ten Jugar a
primeira exhibición pública de "O
acoirazado Potemkin". Eisentein,
xu nto con G. Alexandrov, o seú
colaborador en ".Potiornkin", escrebe o guión de "A liña Xeral "
("Generalnaia linnia") sobre a colectivización do campo. A Sovkino encarrégalle a realización dun
filme comemorativo d a revolución de Outubro. Nos derradeiros
meses dese ano continua a rodaxe de "A liña xe ral " e xun to a
Alexandrov traballan no guión de
"Outubro"CUOktiabr").

194 0 Trnballa nun proxecto ,
abandonado pm.1co d pois, sobre un filme biográfico sobre Alexander Pushkin qu ia ser rodado
en cor. En Maio i nicia as memorias e com za a escreb r o g ui - n
de "lván o T rríbel" ("lvan Grozni "). O 21 de Novembro ten lugar
a repre nea i n no Teatro B 1 hoi de "A Walkiria " de Wagner.
ME é o dir ctor, o cnógrnfo e o
autor do vestuário . Nesc mesmo
ano "Alexander Nev ki " é retirada
de circula ión como consecuéncia do pacto x rmano -soviético.

Edward Tissé, á direita, e Serguei Eisenstein rodando
A pradeira de Bezhin (1935-36)
seu propósito, nunca realizado, de
levar ao cinema "O Capital " de
KarlMarx.

sado de tránsito para circular polo
país. Nun almorzo de despedida
que se lle oferece en Nova. Iorque, chega a un acordo con Sinclair para este lle enviar á URSS o
negativo de "Que viva Mexico".
En Maio está de regre o en Moscova. Cando o barco que transponaba as cabcas co negativo da
película fai escala no pono de
Hamburgo, Sinclair envia un telegrama ordenando que devolvan a
fita aos Estados Unidos. O material rodado para "Que Viva Mexico" nunca chegaria a Moscova (1).

1930 Pronúncia conferéncias en
Rotterdam, Bruxelas e Berlin. En
Paris fala na Sorbona pero as autoridades proiben a proxección de
"O vello e o novo", que debia ilustrar a sua intervención. Traballa no
proxecto de levar ao cinema "A
guerra dos mundos" de H.G. Wells
e na adaptación cinematografica do
"Ulysses" que nunca chegarian a
realizarse. En Mar-zo .expúlsano da
Franza. A intervención de numerosos intelectuais (Malraux entre eles)
1933 Traballa nun proxecto de
comédia e nun filme sobre a revoparalisa a devandita orde. O 4 de
1927 Ano adicado íntegramente á
Abril Maiakovski suiádase en Moslución do Haiti. En Abril sofre unrodaxe de "Outubro", que acapaha forre depresión e decide intercova_ En Maio Jesse 1.. Lasky, prora toda a aten ción e obrigas de
nase nunha institución p iquiácrica
dutor executivo da Paramount ofeSME quen~ por i ndicacións da
en Crimea durante tres mese!:i.(2).
récelle un contrato para uaballar en
Sovkino, veuse obrigado a aban- - Hollywood. Prévia autorización da
donar -a rodaxe de "A liña xeral".
Sovkino, asina un conuato por seis
1934 Impane clase5 de estética e
Rodaxe de "Outubro" en Leninmeses a razón de 900 dólares cada
dirección no Instituto de Cinema
grado. Participa a poboac_ión, que
semana mentres durase a preparade l\10 cova e en Outubro ca a
dez anos antes fora protagonista
ción do filme e de 3.000 durante o
con Pera Attaseva a quen coñece
dos feitos narrados na fita. O 7 de
curso da rodaxe. Unha vez nos
desde 1926.
Novembro. estréase con toda soEEUU pronúncia conferéncias na
lemnidade "Outubro", no Bolshoi.
Universidade de Columbia, Har1935 Celébrase a Confcréncia
O filme é rec ibido co n aberra
Construtiva do Plenum dos Trabavard e Chicago e instála e en
hosti lidade polas autoridades, que
lladores da Cinematografia oviéHollywood, nunha villa de estilo
o obrigan a realizar unh a n ova
tica e é nomcado Presidente, ao
co lonial. Os proxectos apresenwmontaxe onde quedarian suprimidos por Eisenstein aos executivos
tempo que é obxecto de dura ·
das todas as secuéncias onde
da Paramount ("A guerra dos muncriticas por parte da delcgaciún
aparecese Trotski.
do PCUS . que cen ura "a inexactidos" "A casa de cristal" "O ouro
tude das sua · teorías " e "a súa
de S~tter'', "Unha traxédi~ america1928'·Logo dunha nova montaxe,
cendéncia intelectual". ó Lcv Kuna" ... ), son sistematicamente rexeiprincípia en Marzo a carreira nos
lechov ai na sua defensa. Boris
tados. O 23 de Outubro a Paracines de "Ouwbro". SME é nomeChumia ki , director xeral de Cinemount anúncia unilateralmente a
ado profesor de dirección na Esmarografia, oferécelle o proxccto
rescisión do contrato con SME. En
col a T écnica Cinematograficado
de "A pradeira de Bejín" (" Bejin
Novembro o Departamento de TraEstado. En X ullo reanúdase a roLug") traxédia campesiña baseada
ballo dos EEUU négase a prorrogar
daxe de "A Jiña xeral", agora co
o permiso de residéncia de Eisennun conco de Ivan Turgueni v
novo título de "O vell o e o novo" .
que comezar á a rodar en Maio .
tein , pero gracias á mediación de
Con Alexandrov e Pudovk in reCharles Chaplin asina un contrato
dacta o anigo "Manifesto do son".
1936 A rodaxe de "A pradeira de
coa esposa do escri tor socialista
Bejin" é moi conflitiv a, ben por
norteamericano Upton _Sinclair para
1929 Aparecen alguns textos funinxerencias oficiai , ben polo
realizar en México un filme en cadamentais de SME: "A cuarta diconstan tes problemas de saúde
tro meses de rodaxe e cun custe
m ensión do cinema'', "Perspectique
padece SME (varicela, gripes).
aproximado de 25.000 dólares. O 5
vas", "O principio cinematografico
de Decernbro Eisenstein e a súa
e o ideograma". Con AJexandrov- e
1937 En Marzo por unha deci equ ipa chegan a México. HospedaTissé emprende unha viaxe ao essió n de Ch umi aski, suspéndese
dos no Hotel Imp~ ri al son detidos,
tranxeiro co fin de estudar as posidefi nitivamente a rodaxe da fi ta e
pasan unha noite en prisión e son
bilidades d o son. Esta saída ao
Eisenste in redacta unha autocrítiliberad?s ao dia seguinte.
mundo exterior levarao a visitar
ca qu e, co título de "Os erros de
Alemaña, Suíza, Franza, Inglaterra,
1931 En tre Xaneiro e Marzo SME
A pradeíra de Bejin", apa rece no
Bélxica, os Estados Unidos e Méxinúmero 8 d a revista "Internatioe a sua equipa percorren México
co. En Setembro intervén no Connale Literatura". Tras serll e rexeipara .documentarse e buscaren cegreso de Cine Independente de La
tados vários p roxectos, recibe aunários para o filme que debera tiSarraz-Lausana (Suíza) x unto a Letorización p ara reali zar "Alexa ntularse "Que viva México". Estaon Moussinac, Alberto Cavalcanti,
der Nevski". Publica n a revista
blece contacto cos grandes muraH ans Richter, Walter Rutmann, Be"Itsvutsko Kino" a versión definili stas mexicanos Siqu eiros, Orozla B al asz, Gimenez Caballero, Ivor
tiva do " Programa de ensino da
co , Rivera e Montenegro. Entre
Montagú.. Entre todos fan un fiiteoría e técnica da rea li zació n".
Abri l e Decembro Eisenstein roda
me colectivo, inconcluso e perdido
35.000 metros de negativo para o
"Tempete sur La Sarraz". Durante a
1938 En Xane iro Chumiaski é
se u filme e en v ía o materia l a
sua estadía en Suíza colabora nun
desprazado do se u posto á fren te
H oll ywood para ser impresionado.
filme sobre control de natalidade
da Dirección Xera l d e Cin ematoasinado por T issé e polo operador
gra fí a. Eisenstein decid e abando1932 En Xaneiro e sen ningun tisuizo Emi l Berra (n unca aprobado
nar vários proxectos, entre eles
po de explicacións Upton Sinclair
por Eisenstein), ademas de dirixir
"A organización do Exé rcito Verdecide suspender a realización de
unha peza de teatro NO. .En setemmello en 1917", "A guerra civil en
"Que viva Méx ico", cando ainda
bro expú lsa no do país. Viaxa á
quedaba por rematar o episódio
España" e "A condición humana",
Franza, Bélxica e Inglaterra, dando
segL1ndo o texto d e André Malterceiro, ·~ F i esta", e comezar o
conferéncias en Bruxelas, Londres
raux. En Maio comeza a rodaxe
cuarto e úl timo, "Soldadera ". Eie na universidadc de Cambridge.
de "Alexander N~vski" que a fisenste i n acode des de Méxi co a
Estréase en Ouwbro no Bolshoi
nais de ano estréase no Bo lsh o i.
Hollywood, para entrevistarse con
"O vello e o novo". Pasa o Nadal
Sinclair, néganll e o visado de en- · .
en Paris e, nunha xunta n za con
tracia. Grácias á i ntervención de
·1939 O dia 1 de febrei ro o Presimembros do PC francés anúncia o
dium concédelle a Orde de Lenin.
22 senadores, concéden lle un vi-

1941 Autorízano a abandonar a
dirección de Mosfilm mcntr 'S dure a realización de "Ivan rozni ".
O 1 de Outubro diant do avance das tropas alemana~ as autoridades deciden trasladar as equipas de Mosfilm a Alma-Ata , en
Kazaquistán e recebe o encargo
de organizar o devandito translado. E crebe o ensaio " Dicken -.
Griffith e mai eu", te to capital
sobre a metáfora cinematográfica.
Roda o documental bélico "Moscova resiste" e • Alexander evski " vol e ao cine
194 2 Remata a redacción do
guión e comeza o rraballos preparatórios de "Ivan Gro7_ni". Mentres en ova Jorque publicase o
seu primeiro libro orgánico obre
o cine, "The film en e" ("O entido do cinema").
1943 En abril iniciase en Alma-Ata
a rodaxe de ·rvan Grozni". Prokofiev encarrégase da mú ica da fita.
1944 Entre Xanciro e Xuño proegue e remata u rodaxe de ca:;e
codo o material nccc ário para a
duas partes de " !van Grozni" (u
segunda parte levara por título A
conxura dos boiardo. ) . o \eran
vol ve a Moscu ·monta a primeira
parte de "! van rozni''.
1945 En aneiro produ Clic a
proxecci6n publica da primeira
parle de "!van o Terribd" no cin ·ma damik O e ·ito ., absoluLO.
Pala na rádio sobre o que vai ser
a segunda parle de " I an rozni",
e no inverno rod:i ·n Moscova algunhas sccuéncias para cst • film •
con película gfa -color tomada
aos alemáns. A finai:, dl' ano reanuda asimesmo as suas Jases no
In titulo Cinematográfi o do Estado e comcza a preparar a terc..cira
parre de "[van r zni".
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1946 O 26 de an iro r 'Cebe o
Gran Prémio talin pala primcira
parte de "!van o T rríbcl". ofre
un infarto de mio árdio e ten que
ingresar na clínica do Kremlin . s
médicos obrígano a un rcp uso
absoluto. A primeiros de setembro unha re so lu ción do PCUS
condena e prohibe a segunda
parre d e Ivan, que non chegará a
estrearse até 1958. O filme é acusado de" anti -históri co" . Publica
unha nova autocrí tica na revi sta
"Cu ltura e Vida". Remata a redacción do seu libro autobiográfico.

Até
ano,
non

1947 É no meado membro d o Conscllo directivo da Sección Ci nematográfi ca d o Insti tu to de História
das Artes. Ordena texros cscollidos
p ara seren publicados en francés,
ao tempo que prepara apontamc ntos para outros escritos ("A arte do
director d e film es" e "Teoria da
montaxe cinematográfica")

xet

1948 Febreiro. O dia 10 p asa todo.
o dia e parte da noile escrebendo
un texto falto d e correcció n e inéoncluso,"Da color no cinema". Na
mad ru gada do 11 falece en Moscova víti.ma dun ataq ue ao corazón. ·
O día 13 clan ll e terra no cemi tério
d e Novo-Dev itche ren dédoselle
honores de herói nacional.•
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O99% dos ensaios atómicos realizados desde 1945 son responsabilidade dalgunha das 5grandes poténcias
.

,

.

As probas nucleares da India e Paquistán
mostran a invalidez do sistema da guerra fria
.

*

Setenta mortos
nun acidente
ferroviário en Alemaña'

.

M.V.

"Cómpre negociar unha nova convención nuclear que
poña fin á desigualdade e inxustiza do Tratado de Non
Proliferación vixente e conduza a. un verdadeiro desarme nuclear global", ven de
afirmar Atal Behari BajP,ayee,
primeiro ministro da India.

· O sinistro producíuse cando o
tren que faeia o percorrido
Munich-Hamburgo, circulando
a douscentos quilómetros por
hora, descarrilou e chocou
contra unha ponte en
Eschede, vila do Norte do
país. A causa do acidente
débese a que un automóbil
cruzouse na via. Todos os
·servizos de socorr.o da zona
foron chamados para
translado dos cadáveres e os
traballos de resgate dos
feridos.+

Para Robert O'Neill, profesor de
Hístóría da guerra en Oxford, as
probas nucleares, realizadas en
dias pasados na India e Paquistán "demo"'stran que o réxime
nuclear vixente desde a Guerra
Fria fracasou e representan unha oportunidade para establecer
un novo acordo".

o

A unionista -

O sistema de non proliferación
herdado da Guerra Fria e prolongado indefinidamente en 1995
baséase no princípio de que as
poténcias nucleares son responsábeis e poden ter armas atómicas. Os demais países non poderian telas porque son irresponsábeis. O gran debate que se agacha tras o conflito é o da ampliación do Consello de Seguridade.

Orde de Orange
p..Ovoca enfrentamentos
·no Ulster
A Orde de Orang~ volveu a
. provocar aos repubJicanos
do Ulster o Sábado 30 de
Maio cando a sua sección
xuvenil pretendeu facer
pasar unha marcha polo
bairro católico de
Portadown.

Sancións ocidentais
Poucos analistas xulgan que a
idea de sancionar á India e Paquistán resolva nada. A asimetria entre as grandes poténcias
e os paises emerxentes do terceiro mundo é tan notória e difícil de soportar que de seguir así
as causas ben pronto o mundo
poderia encontrarse con probas
nucleares tamén en Irán, Israel ,
Brasil, Arxentina e mesmo Suláfrica ou calquer país árabe.
A prepoténcia dos cinco gran des: Estados Unidos , China ,
Reino Unido, Fráncia e Rúsia,
ponse de manifesto ao comprobar que das 2059 explosións
nucleares efectuadas no mundo desde 1945, incluidas as
once últimas de India e Paquistán, aos paises mencionados
correspóndelle a responsabilidade de 2047.

.A colisión dun tren de alta
velocidade cunha ponte en
Alemaña o Mércores 3 de ·
Xuño causou un acidente no
que se rexistaron setenta
mortos e douscentos feridos,
ademais de que cen persoas
sofriron algun tipo de lesión de
carácter menor.

A policia norirlandesa,
Royal Ulstet Constabulary,
denunciaba moitas veces
por pro-unionista, non
interviu para deter a
provocadora marcha, pero
si o fixo cando se
manifestaron os
republicanos. Esta
intervención provocou un
__ enfrentamento que rematou
con catorce feridos.
O xefe da equipa cientifica paquistaní, Sornar Mubarak Mad, foi recibida can honores en lslamabad.

1996 que proibe novas probas
e os Estados Unidos seguen se
facelo. De todos modos, ainda
que o ratifiquen, só están renunciando a unha forma de probar as suas armas, dado que os
ensaios de laboratório continuan febrilmente. Por outra parAté primeiros de Abril deste
te, os orzamentos da Axéncia
ano, Grande Bretaña e Fráncia
non ratificaran o acorde de · Internacional de Enerxia Atómi-

M.

ca, · encarregada de inspecionar
as plantas nucleares, leva quince anos conxelado en cen millóns de dólares, e nengunha
das poténcias nucleares permite a inspeción das suas plantas
militares. Ademais está o arsenal de arma"s biolóxicas e químicas destes mesmos paises
que, en mo.itos sentidos, pode

ser considerado tan ameazador
como o material nuclear.
. A surpresa actual das grandes
poténcias pala aétitude de Nova
. Delhi non está xustificada, porClue a India viña denunciando
sistematicamente desde hai
moito tempo o apartheid riuclear
internacional.+

VEIGA

·Para que serve ·ª .UE?
Un dos argumentos máís usados polos apoloxetas da actual Unión Europea é o de que tal
unidade conseguirá formar unha masa crítica
que nos convertirá aos europeos en poderosos competidores dos outros dous impérios, o
estadounidense e o xaponés (o resto do
mundo simplesmente non existe). A cidadania europea 0ferécenos un paraugas para estarmos no mundo e garante: nivel de vida
alto, soberanía e, moi pronto, un aparato de
seguridáde próprio. Para iso cómpre -insisten as mesmas fontes- un esforzo unitário e
o esqi.Jeceinento das contradicións menores
entre os paises membros do continente. To- do isto foi posto sen embargo en solfa o pasado dia 25 de Maio, cando os ministros de

Asuntos Exteriores da UE asinaron un acorde para a "proteción dos investimentos en
Cuba", eufemismo que supón a aceitación da
lei Helms-Burton que, como se lembrará, está baseada na extraterritorialidade e na ameaza a terceiros paises, dous · princípios que
contradin todos os acordos legais internacionais en vigor.
O escándalo é tan maiúsculo: que vários eurodeputados do Estado español, entre eles
lgnasi Guardans de CíU, acaban .de afirmar
que · tal acordo supón "a voadura da posición común da UE sobre Cuba" e entra en
·contradición "con tratados internaCionais
vixentes suscritos por España, Reino Unido

e Fráncia con Cuba". "A partir de agora cada un dos membros da UE, sinala Guardans, comprométese a impedir os investimentos alí onde un cidadán norteamerica- ·
no considere que aquelo é seu". A actitude
de CiU ven xustificada pola defensa dos intereses hosteleiros dos empresários cataláns
na il.t'a que agora poden quedar babeo a potestade arbitrária dos norteamericanos. En .
Galiza ainda lembramos como nos defendeu· a .WE cando a guerra do fletán co
Canadá . .P.0stos a estar no mundo dos grandes conglomerados nacionais quizá seria
máis apropriado pedir directamente á cidad.a nia estadounidense, no canto da desta
devaluada e· submisa Europa.+ .

Estes son os sucesos máis
graves ocorridos desde o
asinamento do Tratado de
Stormont para a
pacificación de Irlanda do
Norte.+
·

Os Estados Unidos
recoñecen
que Iraq cumpre coa ONU
Os Estados Unidos xogan á
cerimónia da confusión. Un
dia animan a continuar co
bfoqueo de venda de
petróleo sobre 1raq e ªº
outro din que o país do Golfo
Pérsico cumpre os acordos
asinados coa ONU para
permitir o traballo dos
inspectores que controlan a
presenza de material para.
producir armas
bactereolóxicas e químicas.

-f.

Ao tempo que recoñecian .
que o Iraq cumpria, os EEUU
dician que responderán "a
calquer provocación". Pola
sua banda, o chefe dos
inspectores da ONU dixo
que no outono apresentará a
Kofi Annan un. plano para o
levantamento das
sancións. •
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A Suso de Toro

1
1
"1
1
1 .O neoliberalismo
1 é o futuro, gritan.
1 Privatizar é .o
moderno, privatizar
incluso en anacos a
seguridade social.
Non lembran que a
telefónica foi
american~, os
ferrocarris ingleses e
.que a medicina
. privada era até ·hai
1- poucos anos a .única
1 existente. Calquera
·I dia descubren que o .
máis in é suprimir o
parlamento ~ que o
rei se traslade en

carroza.

Vo~es

ho!lestas,

pero
·desmemoriadas,
·· claman contra o
traballo infantil.
iRecentemente en
•• .Xenebr:a, ,na
1
1 Asamblea da
1

1 O~ganización
1 ·Mundial da Saude,
1 Fidel Castro lembrou
1
1 que cada ano

·1 · morren 33 mil nenas

' " por fame e 500 mil
: quedan cegos por
1 falta dunha vitamina
1 que custa menos ao
•• mes que unha caixa
•• de cigarros.
1

1
1
1 .Pasou polos .cines,
1 como un raio, o filme
1
1 Mambí, relato da

•• guerr4 de

1 :
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Cuba.··Fálase de
1
·1 Cánovas,o
•• presidente do'
• • governo .español,'"'
1 .· sobre todq pala sua
1 célebre afirmación:
1
1 "Defenderemos
1 Cuba até a última

Lín várias veces o teu artigo: "A
ver si ahora", na revista Ajoblanco e cada vez alucino máis. Das
tres páxínas de artigo eu· só tfro
tres conclusións:
a) Que os de sempre aínda non
se enteíraron de que estamos
nun país soberano que escrebe
nun idioma normalizado.
b) Que os fíJlós novíños dos de
sempre
xa
son tan burócratas e reacionários co- Estou certo de
mo os seu·s
maíores e por que o mérito é
ÍSO
montan teU,dOteU
un ha
asociación para traballo. Pero
matar ao pai.

ese éxito seria

c) Que os de imposíbel no
sempre son
todos profeso- panorama que ti
res de institu - debuxas
to, autopromoci onados
en A Nosa
Terra ~ reacionários, resentidos
contra ti' porque trunfas no estranxeiro. ·

como o Quijote, e así continuou
debuxar:ido adxetivos até que ao
final da reseña, xa quente, afirA ver se agora nos situamos.
mou: '.'e ainda digo máis: é meNesfe momento ou faí uns mellor que o Quijote". E o mundo
ses_estaban en distribución tres
ignorante de todo isa". Como
obras de teatro baseadas en
imaxino que este parágrafo fai
textos teus; A sombra cazadora
referencia á miña novela Un
é leitura recomendada para mígo de ·apócrifos e á crítica de X.
lleíros de escolares; Tic-Tac seM. Eiré aparecida· en A Nosa
gue enfre os libros máis· vendiTerra, en defensa da miña dignidos, e deron-che o prémio Blandade e da dignidg.de do crítico
éo Amor. Estou certo de que o
quera manifestar; non
mérito é teu, do teu traballo. Pero ese éxito seria imposíbel no
coñezo
de
panorama que ti debuxas no arnada a x.-M. Eu escribo
tigo de marras.
Eiré e, ademáis, tampou- acato
Só..quero dicer-che que me paco fu n com- escrupulosamen.
rece moi mal que desaproveites· pañeiro seu
· a oportun1dade de analisar, (xa- de Facuttade. te os olvidos e,
non digo-promocionar) a literátuAta o momenra galega actual e, sen errlbarto no que es- xuízos, positivos
go, aproveites para soltar esas
cribo esta car- ou negativos,
neuras egocéntricas e infantís.
ta (25 de
Maio do 98) queasmiñas
Sinceiramente' Suso, saian-éhe
non crucei obras merecen
mellar as croquetas de mómía. +
unha palabra
con el e, polo
Luís REI NÚÑEZ tanto, as ase(ÜGROBE) . veración s do
señ,or Toro definen perfectamente a súa inicua personalidade: propia da máis absoluta malicia e perversidade. ·

xo-

e

·A Suso de. Toro,
sobre un artigo
de Ajoblanco

Esta é a prirneira vez que escribo.en A Nosa Terra e, créanme,
dóeme ter que facelo polo asunto que me ocupa. Procurareí ser
breve: no número 107 da revista
Ajobfanco, asínado por Suso de
Toro, aparece -un artigo de opinión sobre a nasa ·literatura.
Non entrarei en consideracións
discursivas sobre o tal artigo: a
categoría intelectual do autor
non as merece.. Só aclarar e
desmentir unhas apreciacións
crueis, insultantes e calumnió-'
sas, que nel se afirman. As seguintes: "A xente de letras, hoxe, aquí, cada día é menos diversa e se coñece máis entre
ela. Só . así se comprende que
un xoven crítico dixese hai unhas semanas do libro dun compañeíro de facultade que, ainda
que alguns resentidos non o
cresen, aquel libro era tan bon

E agora, Toro, para marcar distancias, permítame unhas breves puntualizacións entre o meu
Estado Permanente de Fracaso
(t,ítulo da miña autoría) e o seu
presuntuoso "éxito relativo" (sic.
Ajoblanco). Saiba país, dunha
vez por todas, ao que se dedica
o que asina a presente mentres
vostede, ·experto en pose e cosmética, quita e pon gafas negras diante dos fotógrafos: eu
escribo. Correcta ou incorrectamente, pero sen preocup~rme
polos avatares comerciais nos
que vostede parece estar tan in. te.resada (un pode preteQder unha certa imaxe de escritor e,
sen embargo, quedarse nun petulante cromo cte revista). Escribo, en Verín, consciente de que
na escrita vai a miña propia vida
· e manténdorrie á marxe, na
periferia, dos grupos s correntes
e capelas que circulan palas vías literarias do Estado. Escribo
e acato escrupulosamente os olvidos e xuízos, positivos ou negativos, que as mi ñas obra$ me-·

recen aos homes e mulleres
que desde a crítica \pretenden
normalizar as nasas letras (aínda que o ·meu criterio e estima,
en moitas ocasións, non coincida coas argumentacións dos especialistas e das especialistas).
Escribo perseguindo a idea de
Literatura que levo na memoria,·
e no corazón. ·Escribo (e leo)
sen desfalecer, con fanatismo, a
pesar de que algúns, como vosted~, quixer.an ver fundidos e
aniquilados aos que profesamos
. ambicións diferentes ás súas: o
importante é intentar escribir
ben, non exercer de papanatas
profesional (eu tamén quero vivir da literatura -da literatura
non do sucedáneo literario- pero, mire que cut·o~idade, os profesores e prófe ofas licenciados
en galego que ostede denosta
en Ajoblanco non recoméndan
os m~~ libros; ?S profesoras e
profesores qua; por innumerables razóns, merecen o respec- .
to que vostede lles nega) . Pouco favor, por outra parte, lle fan
as súas opinións á nasa literatura, levantada, e orgullosa, gracias a outros e outras ben distintos a vostede e á súa pésima ·
. escrita, outros e outras que se
negan a admitir, como Su Excelencia afirma, que "Galiza é un
país derrotado". Ou "a Literatura
galega foi utilizada como propaganda de ideas galeguistas e
progresistas. lsto foi comprensíbel' en momentos de opresión
política e persecución cultural,
· pero desde hace años es una
lacra pesadísima". ¿En que país
vive vostede? ¿Como é posible
que teña os ollas pechados?
(porque lle interesa, evidentemente: xogar ao cosmopolitismo
resulta sempre beneficioso). Pe. ro, como dixen arriba, non vou
entrar en consideración sobre o
seu pensamento, propio da me-:
diocridade na que frecuentemente habitan os seus xuízos: a
idiotez como norma.
Nada máis, só desculpas á A
Nosa Terra ao vela, por culpa
miña, mesturada nesta polémica; e para vostede, torito de escasá bravura, o meu contundente e permanente desprecio.+

XosÉ CARLOS CANEIRO
. (VERIN)

O poder do Euro
Desde hai uns anos , en todos
os meios de comunicación, os
políticos veñen talando do beneficioso que vai ser o Euro para
nós. Os representantes do governo fixeron unha política monetária orientada á reducir o
gasto público, coa fin de cumprir
os requisitos económicos que
irnpuxera a Unión Europea, para
poder entrar nesta última fase
~e converxéncia rTJOnetária. O
obxectivo máximo de España,
desde que Aznar acedeu ao poder, foi conseguir ter uns índices
económicos que nos fixeran posíbel , aos españois, equipararnos ao re~o de países, que segundo o rE!sidente do Estado
ían acede por méritos própriqs.
A semana. pasadjl viuse como
cumprir esas conpición~ no¡( era
tan imp~rt nte c~mo algúns pensabar:i. A determinados países
permi(íu lle non cumpri unhas
condicí s xa rebaixadas no ano
1996 na Conferéncia de Amster- ·
dam. Non se trataba tan sequera
dos postulados iniciais propostos
en Maastricht. Ainda así, houbo
países que non foron capaces de
cumprir estas novas condicións
máis flexíbeis.
Sen embargo,
o único país
que pagou as
consecuén- Alguén ten que
cias foi Gré- dicerlle ao PP
cia.

que unha família

España, pol'a que chega xust~
súa banda,
pode sentirse afin de mes,
orgullosa. Foi non ten
un deses once
países que demasiad<i
querendo aco- interese en que
11 e rse á moeda única, cun- os ínqices
ha . posición bursátei's suban ·
privilexiada
(segundo o ou baixen
governo), conseguiuno. Pero o que non
se tivo en canta, desde l)n primeiro momento, foron os custes.
A privatiz_ación de empresas que
lle producían grandes benefícies
ao Estado é unha consecuéncia
directa. Repsol, Telefónica ou

I
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Non teño unha opinión
moi elaborada porque e
está desmandando todo
por un Lado e polo outro.
Todo o mundo quer pre,
ionar ao xuice , de de o
PSOE a cerros meios in,
formativo . O que fixe,
ron estivo mal, o secues,
tro de Segundo Marey e
o resto, pero estáselle
dando unha importáncia
maior da que ten. Hai
que xulgar a Barrionue,
vo, pero i o teñen que fa,
celo os xuices. •

A verdade é que non es,
tou moi enteirada, pero
en cerra forma paréceme
un pouco léxico o que
pasou aí. O que non se
pode consentir é unha
equivocación como a de
Segundo Marey. Aí, no
de Marey, están metidos
todos os políticos e as
cousas son bastante gra,
ves. Non sei se nos asasi,
natos tamén houbo erras.
O do GAL normal non
foi porque é terrorismo,
pero foi lóxico. •

Creo que ao final terán
que pagar todos os que·
están implicados. Creo
que todos teñen culpa.
Creo que todo estivo
mal feito, falo do se,
cuestro de Segundo Ma,
rey, pero tamén me refi,
ro aos asasinatos que se
atribuen a ese grupo.
Non se poden facer as
cousas ás bravas, como
fixeron. As responsabili,
dades teñen que chegar
ao máis alto, é dicer a
Felipe González. •

Non teño demasiada idea
de política, pero a do
GAL paréceme a típica
história de sempre: Acu,
sacións dunha banda,
acusacións da outra ... e a
xustiza aí no médio, sem,
pre lenta, sempre polémi,
ca. Son todos critérios
moi subxectivos ... Non
me parece ben o que fixe,
ron e menos con fundos
públicos e dunha maneira
un pouco oculta, pero·
tampouco me parece ben
o que fai a ETA.+

A verdade é que estou
totalmente en contra
dos GAL e creo que se
debe facer xustiza, ainda
que dubido que se faga.
O do GAL foi negativo
en xeral. Era un grupo
terrorista, estaba á mar,
xe da lei, mataban, usa,
ban fundos reservados
para facelo ... todas son
razóns contra os GAL.
A culpa debe recair en
todo o Govemo central
anterior, que presidia
Felipe GonzáÍez. •

I

Os custes laborais que estas medidas trouxeron, ou as repercusións sociais, non lles importan
aos que sentan na Moncloa. Se o
Estado non ten cartas para cubrir
os custes dos medicamentos, é
igual. Se as taxas de ensino suben, se os recortes sociais son
máis _grandes cada vez, que máis
ten! O fin de cantas, como di Aznar, "España va bien". A razón de
que o Estado vaia ben, é que a
bolsa crece cada día un pouco
máis. As acións aumentan· o seu
valor de seguido. lsto é realmente interesante. Sobre todo, para
un traballador industrial, un agricultor, un parado ou , en xeral, para todo aquel (a maioria da xente)
que non ten diñeiro para mercar
participacións bursáteis e xogarse os seus cartos no mercado de
, valores. Alguén ten que dicirlle ao
PP que unha família que chega
xusta a fin de mes, non ten demasiado interese en que os índices bursáteis suban ou baixen.
Un capital que ao mellor pode
ser investido durante segundos
ou minutos nunha empresa española, e ao pouco ser vendido
para entrar noutra empf sa, non
xera emprego. O diñeir electrónico que circula as 24 oras do
día polos mercados fin ncieiros
do mundo, non fai qu o paro
baixe en España. Po o tantd1,
haberia que pedir unna maior
atención sqcial por parte dos
nasos dirixentes, derpasiado
preocupados en que L)ns poucos obteñan grandes benefícios
co Euro. Hai que lembrarlle a
Aznar que en España somos 40
millóns e todos ternos as mesmas necesidades.•
'
RUBÉN

V ALVERDE ALONSO
(VIGO)

Campaña contra os
pobres en Santiago
O concello de Sa.n tiago leva
adiante unha campaña contra
os pobres con este eslogan:
"Non lle des máis voltas, hai alternativas". Parece que non
chega con que o concello nos
mate de fame senon que os servizos sociais tamen queren que
as xentes das ruas nos dean as
costas. Que alternativas nos dá
o concello? E as outras institucións? O meu caso é o seguinte, sufro unha enfermedade
mental e recibo unha pensión
de 36.000 pts.
Entón fun ao
concello a pedir algunha
axuda e ali Fun ao concello
estaban as al- apedir algiunha
ternativas, unhas funcioná- axudaeal'i
rias con total estaban as,
falta de educación que se altemativas,
negaban in- unhas
cluso a completar as soli- funcionárias con
citudes
de total falta de
xente que non educaci'o' n
sabia ler, a
asistenta aos
dous minutos
de eu entrar
xa me botou da sua oficina con
moi maos modos, por que eu
non tiña dereito a nada.

ao{qu~

vou,
No centro de saude
o psiquiatra díxome que talara
coa asistenta do centro do Sergas, esta con moi boas palabras
díxome o mesmo: que eu non tiña dereito a nada por que cobraba unha pensión, díxome
que me pasase pola cociña económica da igrexa. A igrexa sempre pide para os pobres, pero
no menu da cociña non se nota
ese amor que predican a diario

1 pinga de sangue e
: até a última peseta".
1 · O cal,. como se
sabe, foi verdade no
segundo e mentira
no primeiro. Está
claro que os que o
ano pasado
celebraron o
centenário da marte
do lider conservador
non foron ver a
película.

Que ,p ensa do xuízo dos GAL?

agora Endesa, só son algúns
exemplos claros dos intereses
reais deste governo: favorecer
ao capital financeiro.

.

Eduardo

todo dada polos nosos governantes na Xunta, nas deputacións, nos concellos. A xustificación da corrupción porque xa o
fixeron outros, xustificar desde o
poder o comprar concelleiros
para facerse
cunha alcaldía, xustificar
o agachar os Estamos a.
O concello di que hai alternatigastos de carvas, eu xa as encoritrei: comer
tas que son perder algunha
no lixo, seguro que, se me calle
de todos, xusun municipal, me mete unha
das cualidades
tificar o amamulta. •
ño de oposi- máis
X.A.C. cións para i00- im.nn:l1aniesdo
1"'(SANTIAGO DE COMPOSTELA) · locar aos am igos, en fin a povo galeg,o: a
xusrnicaci6111 ~sirwa
da inmoralidaospfta~ dade, a
de nos nosos
gove rna11te,s
estanos l e- SIÚI
Xa nos roubamn a outra :sobreivando a que soUdariedade,o
ra que quedaba (tiña tre1' anos),
até no rura l,,
non é un caso illado, p.1eto de
onde hai ,2 0 .seu ,amiar áterra
aló, na. mesma parróquia,., hai
anos cas os
uns tres anos, sacáronlle k cócoma os que
diat aos cast1iñeiros máis bÓnitos
denúncio poque tii ñamos coa intención de
ñerian encamados aos veciños
que non ll e correra a savia e
de toda a parróquia, agora non
morreran, o meu tío fíxolle unha
se lle dea importáncia.
cura e salváronse todos menos
un. Haberá causa de dous anos,
Estamos a perd~r algunha das
a un veciño da província de Lucualidades máis importantes do
go matáronlle arreciar de 40
povo galego: a súa hospitalidacastiñeiros.
de, a súa solidariedade, o seu
amor á terra e aos seus produBusco as causas de semellante
tos, a cultura popular, a saudatírria ás árbores autoctonas e
de. Estamos a perder os nosos
ocórrenseme ben poucas, moi
carballos, castiñeiros, sobreiras ,
pouca xente anda polos montes
onde a maioria dos camiños es- 1freixos. Estamos a perder aquela lealtade e honradez: que aíritán intransitábeis, só algún pesda se pode topar pqlo interior.
cador, os que o traballamos e
os que sacan a rendabilidade do
Agora co cónto de xustificar a
naso traballo de limpar e rarear
inmoralidade, o non traballar; "...
os comareiros.
traballar nas leiras é de parvos
'·
é· millar chupar unha subvenPero hai causas máis globais,
ción, a pensión· dos vellos e
penso, o canto de acostumar á
marchar para o bar; ... o padriño
xente a esperar pola subvención
xa falou co alcalde e disque ten
sen traballar, desnaturaliza ás
un choio para min este verán".
persoas, faille perder o contacto
tan antergo coa terra e os seus
Grácias que moitos sabemos
produtos. A imaxe de que vale
cara aos máis necesitados. E
unha auténtica desgrácia de comida mal feita, escasísima e pagando 200 pesetas ao dia comida e cea. Que fan coas aportacións da renta? A famosa x ·na
declaración. Que comen os da
COPE?

1

••

Declara o cantante
Alejandro Sanz que
el non pensa no
público ao compoñer
as cancións; "Venda
moito ou venda
pouco, interésame 1
;sempre f~cer algo
sério". Menos mal
que a afirmación é
de Sanz f al ando de
música, se isa o d~
alguén aquí a
respeito da literatura
1 acúsano de
panfleteiro, de
decimonónico e de
espia soviético.

'

.1

A maioria dos
policias implicados
no GAL pertencian á
Brigada Político
Social franquis.ta. Só
é ün dado para
contextual izar.

Aquela sobreira

1

..¡,

,(

Un señor con tí tu lo
de conde,
presentóuse hai un
par de semanas
ante Fraga e díxolle:
"Presidente, non
podemos permitir
que Vigo caiga en
mans do Bloque". A
solución apalabrada
foi darlle unha
patada por elevaciori
ao actual alcalde e
prese~ta~lle unha
· terna a Fraga de
candidatos
alternativos. O
problema é que un
non quere ser, a
outro non o quere o
partido e do terceiro

1 non están seguros
1 de que o vaian votar
1 os eleitóres.
1
1
1
X. L. Vilela,
subdirector de La
Voz de Galicia,
quéixase no
congreso
"xornalismo e
poder", convocado
pola Asociación de
Xornalistas de
Galiza, de que agora
os xornalistas non
san á rua e pasan o
dia sentados na
1 mesa, ollando o fax.
Ter, ten moita razón,
o que resulta difícil
de crer é que a culpa
seña dos
empregados e non .
dos dones dos
periódicos. Porque,
se por un acaso, o
xornalista sae á rua
e atopa unha
manifestaci_ón contra
Fraga, que fai?

Para dar crédito ao
anterior, cómpre
lembrar que Mayor
Oreja dixo no
Congreso a pasada
.semana, en resposta
a unha pergunta da
oposición,·- que o ano
pasado houbo en
Galiza 50
manifestacióris por
semana: Se se ·
consultan as
hemerotecas non
san ref laxadas máis

. deicinco. • · ·

e

u

¿Quer casar? ¿Busca parella estábel? ¿Oesexa bons amigos?
Axudámoslle eficazmente, trato
persoalizado, atende psicóloga
experta, prezos módicos. O maior
ficheiro de Galicia. Solteiras ata
34 anos. Inscripción completamente gratis. Praza de Lugo 23 1!! C telf. 981 229 702 A Coruña
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que todo isto degrada ao home
é convírteo nun ladrón e un
amoral sen nengúri tipo de ilusión agás; o de satisfacer o seu
apetito animal. O home depravado do que xa talaban Platón e
Aristóteles, este é o home que
quere o poder hoxe en día, un
home que non pense, que se
emborrache ou se drogue, que
tale pouco cos demais, que desconfie, -que teña medo a perder
o favor político. ·
Moitos vivimos .aquela sabiduría
pQpular aquela .ética apegada á
ter~a que nos infundian os nosos maiores'. Era unha leción
sen discurso, co e~emplo, unha
leción _que non se esquece; o mellor da vida' dao a terra, o trabállo e -o seu produto é o que fai
ás xentes felices e realizadas ·
neste mundo .. Est0u convencido que esa· leción é, máis forte ·que todos os
cartos_do mund<;>, e virá o día .en
que, como fan os países. cultos, rexeitaremos as subvencións e..
defenderémos a produción da _,.
nosa terra; volt~Femos_. a.prody- · _
cir mobles con : madeira no~ne
coma fan os suecos_, produciremos cortiza das nosas sobreiras
como fan os portugueses, pescare mas racionalmente como
fan os noruiegos, comerciare'
mos con calidade os nosos proridade é que a maioria real de
estudantes galego-falantes tem
dutos como tan os franceses.
Claro está nos postos claves da
que suportan que a Conselheria
administración estarán os máis
de Educagom. lhes envíe professorado castepreparado$ ou sexa os galegos
11 ano-fal ante
máis eficaces, daquela a ninaos
guén lle fará falta estragar as
seus
nasas árbores autóctonas; terán
centros de
Amaioria tem
un traballo honrado e cultura.+
estudo, que
rara vez se que suportar
C. A.M. C. presta a cam- que a
(ARZUA) biar de idioma.
Conselheria de
1

Um dos gran- Edu~mlhes
des
argu- envie
mentos da
Tudo um conceito .de país, o
AGLI
em professorado
que se pode apreciar nas car- . contra do ga- .Jstellano~
tas, notas de imprerisa, declalego no ensino· é o de talante aos seus
ragons públicas dos seus membros ... no discurso, em definitiva
qúe o galego centros de
da AsoCiación Gallega por la Linom serve , d
para atopar estu o
bertad de Idioma. Aí se ve)quem
está com o povo e quem nom.
trabalho fóra
·Aí se ve quem está com a 'liberda . Galiza.
dadeJ com ª 'convivencia, coma· Erit<~m tenho
democracia... e quem nom.
que entender que isso é o que
,querem el.es; que as escolas se
Esta gente nunca ~e move por
convirtam em canteira de eminada. Nom dizem nem mu se
grantes em potencia em lugar
querem construir umha barrac;I~ ser' um instrumento de cultugem num val da nossa Terra.
ri zagom e socializagom da
lmporta-lhes pouco o da quota
infancia e a mocidade, onde
láctea, total o. leite trances é . ten_ham accesso sua língua e
mais barato. O desmantelamencultura comuns e onde apreento industrial do nosso país dádam· a História do .seu Povo,
íhes igual, como a eles nom há
para assirñ nom caír mais nunquem os mexa dos seus postinca· nos erros dos seus antergos
hos na administragom ... e de ir
e poder construír umha nagom
a concentragons polo traslado
galega onde a emigragom pasTerrados presos, nem talar, clase a formar parte da lemro, que essas cousas som de tebranga. De todos os jeitos, tenrroristas.
ho a sensagom de que nos países de fata hispana nom andam
Mas, isso por suposto, que ninmuito melhor do que nós no teguém lhes toque o castellano.
ma de atopar trabalho. GranEles dizem que a normalizagom
des defesores do povo estes
do galego ameaga os direitos da
da AGLI, sim senhor!+
comunidade hispano-talante na
Gal iza, e dizem . aliás que esta
RAMIRO VIDAL AJ,VARINHO
comunidade é maioritária no
nosso país. Nada mais longe da
realidade; para comegar, dizer
que a Lei de Normalizagom Lingüística !lºm se cumpre, a dezasete anos da sua aprovagom
nó Parlamento por unanimidaEu, que sou arxentino, e que _pide, nem de longe. E em segunsei por primeira vez a Terra Gado lugar, qu,alquer pessoa que
conheza um pouco a nossa realega en 1980, cando voltei a
1idade saberá que de facto no
Bo.s Aires, púxenme a estudar a
nosa língua. lsto foi por atopar
ensino, por exemplo ,_ um eido
chave na normalizagom do galeunha família que é unha glória,
go, o espanhol segue a ter prioe facerme de amigos que me fi-

Sobre a AGLI

a
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Sobre o galega
desde a erµigración

xeron sentir un gérlego máis, e
non me discriminaf,n. Logo de
receber tanto agari o, dixenme:
"Cando volte a Ga iza, teño que
falar galego'', e p~xenme axiña
a estudar no Centro Galego de
Bos Aires. O curso estaba a cargo dos Mestres Antónia Luna e
lxínio Martínez Estévez. Eles
daban o curso no reintegrado
galaico-portugués, eu aprendin
a escreber deste xeito, e nunca
xamais me esquecerei deles.
Tampouco dos que andaban no
curso, Ricardo Flpres, o primeiro curnpriu 95 arios e está feíto
un mozo, e Xosé Bieito Abraira,
que para min foron meus pais
no galego, pois con eles lanzeime á talar.
·
Por iso, cando nos artigos que
se publican na ANT sobre a
normativización da língua, fanme pensar que esa teima non
ten que ser para di;vidir aos
·Galegos, nadq diso . Os Galegas ternos que estar :xuntiños
loitando para que a Terra estea
governada polos verdadeiros
galegos e non polos que naceron aló, pero que son os lambecus dos que turran por derrubar a Galiza desd~ o poder
central, e desde hai cinco séculos tratan de colonizar a Terra. Nunca o lograrán! O pobo.

FEDEEIReS
No nº 831 de ANT, na información sobre as intervencións dos presidentes nos
parlame.ntos autonómicos,
sinalábase que Manuel Fraga comparecera cinco ve, ces na pasada lexislatura
cando, en realidade, esas
foron as peticións do Grupo
Socialista que se publican
no boletín do Parlamento. O
presidente da Xunta compare ce u só duas veces ao
marxe dos Debates de Estado da Autonomia: en Maio
de 1994, ·con motivo da demisión de Xan Ferriández
como conselleiro de lndústria e, en Xuño de 1996, pa- ·
ra explicar as remodelacións feítas na Xunta.'+

galega é un povo de herois, e
por mais que mallaron nel e
condenaron á emigración, tivo
forzas para manter a sua língua, cultura e história.
Coido que o futuro da língua será o reintegrado, PEfro primeiro
que sexan os Galegps quen gove rnen Galiza, e nas escalas
ensinar aos cativos no reintegrado, que primeiro se poñan de
acordo os intelectua,ís e lingüistas que coido é o rpáis doado.
As casas fanse de$de abaixo,
non desde o teito.
Cando estiYen no 90 o día que
comenzou o Congreso da AGAL
en Vigo, deu me moita tristura
que uns rapaces daban a todos
tarxetiñas amolando aos intelectuais que non escribían no galaico-portugués. Eu pergunteime :
Se vivisen Castelao, rSuárez Picallo , Alonso Ríos, Otero Pe draio, estarían tamen eles na
tarxetiña? Non! Primeiro ternos
que estar xuntos coma un puño
para botar aos que queren destruir a Galiza, despois, entre
nós, chegara o mellor.
O 24 de Marzo, en Bos Aires, o
Pobo Arxentino saiu á rua lembrando a data do golpe militar
xenocida. Tamén estabamos
nós, os compañeiros da CIG,
UGT, CC.00, BNG, cunha bandeira galega na que dicia "Os
galegos tamén ternos desaparecidos-Galiza en contra da impun idade". Oeste xeito, ademais
de loitar para que siga adiante a
investigación, estabamos acarón das nosas benqueridas Nais
·da Praza de Maio, e decíamos
ao Povo Arxentino que os galegos non pensan como o Presidente da Xunta que uns días
antes, estivo en Bos Aires e
apoiou ao Presidente Menem en
contra do xuiz Baltasar Garzón.
E rematando, quero decirlles
que, cando eu comenzei a escribir á miña família no reintegrado, non me entendian, por que
eles non o coñecen. Ali decateido que xa escribin máis arrib~: A casa faise desde abaixo e
nbn desde o teito. •

me

HEITOR YEBRA
(BUENOS AIRES)

·. Gutéiro··
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O hermetismo
e o tedio
~ XOSÉ Mª COSTA

A

poesía tradicional, elaborada
coa turbación e o sentimento, feita
con moldes máis ou menos convencionais, pero capaz de acadar a vivacidade e a harmonía, o ritmo e a
sensibilidade necesarias en detetminadas épocas, deveu, no curso dcl>
tempo, perante a reiteración de formas e sons e os cambios históric<Ps e
sociais, unha uniforme sucesión de
esquemas repetitivo, insignifican¡tes
lugares comúns sen vitalidade, nervio nin forza expresiva: simple rdprodución de palabras con sentidD .
pero carentes de emoción.

~tos· da rotina, novos poetas,.

e

Manuel Álvarez Tomeiro'
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'O poeta cumpre un papel que ninguen asume, o da comunicación'

ero

-0. CARME VIDAL

0iS

eje

s-

o.
o,
re
ll

·a
)S

cti-

e:

1¡_

o
1-

lr

s
~'

l-

s
!-

9

n
l.

s

Con González Garcés partid,
pou na "toleada divina" de
Amanecer, un grupo poético
que animaba a cidade da Coru,
ña oun tempo no que a repre,
sión ocupaba to~os os espazos.
Agora Manuel Alvarez T ornei,
ro séntese orgulloso de receber
o prémio que leva o nome do
escritor que o iniciou na poe,
sia. Luz de facer memória, o¡¡,
bro premiado pola Deputación
da Coruña, atende ás teimas
poéticas do escritor, aquelas
que o fixeron ser inclasificábel.
Do tempo das Festas Miner.iais, Torneiro comezou a publicar tarde -por volta dos cincuenta ano , e a sua obra está
agora a ter o recoñecemento de
poetas de todas as xeracións.
"Aquela ép ca na que comecei a
escreber era terribelmente difícil,
a censura constriñia, os parafusos
apertados e nós adicabamonos a
facer aquelarres poéticos. González Garcés foi o animador de todo
aquilo. Dos que ali participabamos só seguimos Avilés d~ Taramancos máis eu" anota Alvarez
T orneiro, o escritor desclasificado
por non se atrever a publicar até
os anos oitenta. "Non creo nas
xeracións e se encontro algo incordiante é falar da poesia porque
só se pode explicar por si mesma.
Non me dá a gaña de facer autopoéticas. Que se a miña obra ten
algo de socialrrealismo? Pois si,
porque tes moitas vivéncias e o
mundo que hai J?Or diante interé,
sache menos que o que deixas de,
trás" comenta o escritor, sempre á
marxe dos cenáculos literários e
que sorri cada vez que se lle menta unha boa crítica. Cos da sua
xeración comparte "unha· postura
espiritual de fondo que era renovación xunto cun desexo grande
de liberdade de expresión, tirar a

poesía das cavernas e abrir camiños, noih. só expresivos senón de
ideas que era o que faltaba".
Os poe 'as Manuel Forcadela e
Anxo Angueira son alguns dos
que teñdn reivindicado a preséncia de T rneiro entre os grandes
da nosa Literatura. O poeta comezou a ll?ublicar canda eles, pero daquMa tiña xa unha manchea de poemas armacenados
que a su~utocrítica non permi,
tia tirar o caixón. Desde o primeiro li ro publicado no 1982
co ánimo dos íntimos e o empurre defini ivo de Isaac Diaz Pardo, polos ndeis das librerías pasaron xa ¡ove obras co seu carimbo. A sua pode ser asi unha
obra-pont , a camiño entre distintas po ticas, diferentes mo,
mentas d finidos ás veces pelas
urxéncias de cada tempo. "Hai
unha ruptlllra porque a poesía da
miña xer3¡ci6n estaba imbuida
polos prol::llemas sociais, non te
podías arredar cliso. A longa noite de pedrja chegou un dia que
comezou a amencer, abríronse
luces e nop se podían tocar os
mesmos tetjnas. Os ollos comezaron a miraq para dentro dun, era
un mundo µioi rico e desatendido, aparecelu esa mirada interior
que deu o~s realmente fermosas, que a ardaban o seu momento", an lisa o autor de Habitante único Espiral Maior, 1997)
que entend~ a queréncia que por
el teñen pqetas máis novos por
estar "nunhfi situación esteticamente falanpo, non tan alonxada deles, ha\bia unha aproximación sentim~ntal, non fomos tan
extranos. N .gueime a defender a
case proibici 'n que habia nos sesenta para fSCribir poemas de
amor, ou cantar á beleza do crepúsculo. Era ·terríbel, diciase entón que quert iso facia non estaba na realidade, estaba alonxado
domundo". ·

Fóra da moda
Basílio Losada ten dito que lle
gostaria viver cen anos máis para
comprobar como a crítica valora a
obra de Tomeiro. A sua é unha
poesia fóra da moda, escrita baixo
o signo da autenticidade -"hai que
ser honrado, sinceiro, cando escrebes, non podes dar gato por lebre" pontualiza- traballada na sua
arquitectura e coidada na linguaxe. Tense falado do culturalismo
de Tomeiro, das referéncias á arte, música ou literatura que povoan os seus libros pero as citas fluen
del con tanta naturalidade que lle
permite ironizar sobre a observación na que teñen caído máis dun
comentarista: "traballo. moito o
verso e a palabra, non creo nesa
poesia de circunstáncias para sair
do paso, é un traballo como outro
calquer. Se fago memória dunha
cousa véñenme ideas, relaciono
cun cadro ou con algunha peza de
música, complementa a miña
imaxe, remato nesas vivéncias.
Non busco nunca a cita culta,
agraman por si mesmas, todo o
mundo pode recurrir a un libro na
busca .do fragmento para encher,
pero iso é un fraude. Non cito para me distinguir, para me poñer
nun chanzo de petuláncia. Son
referéncias que forman parte da
miña vida".
A memória está no cerne da sua
obra, poetiza o cotián e as vivéncias volven para se converter en
material lírico. Unha pinga de
auga pega nunha tina de cinc.
T omeiro escrebe o extraordinár-i.o
poema "Aula de posguerra" (Ha,
bitante único): "En canto escribía
via aquela aula co retrato de
Franco e José António ao pé dun
crucifixo. O profesor Don José
pegábanos cunha regra cando esta b amos de xeonllos por riba
dunha capa de area traída de Riazor. No inverno ·habia unha luz

.
escuras e esquecidos, uns, na mernoria de todos, outros, comezan a
aportar ideas propias, a facer vers~s
arreciados do rigor formal, do ton
declamatorio ou do preciosismo ornamental, das abafantes normas
dominantes, en suma, buscan o ri~
mo, a intensidade e a precisión, a 1
suxerencia e a evoéación, a liberd~
de, a sensualidade e a paixón, creando, así, a sensibilídade que, con .
todas as desigualdades, altemativa5,
tendencias e matices que se queiran, acompañou á poesía atá as últ\mas correntes: algunhas
aportacións, entón, déronlle un aire
ditinto que parece consistir nunha
secuencia formal de sirp.ple enumeración de palabras, con frecuencia
un galimatías de ton máis ou menos
sincopado no que a linguaxe quere .
ser, máis que o reflexo da realidade,
a súa destrutora.

Leitosa, como tamizada que se notaba cando faciamos unha cópfa
ou un dictado. E caia unha pinga
na tina de cinc, iso quedou para
sempre. Por que vas escreber sobre o .aqui e o agora cando tes ese
poema detrás de ti, machacando
e dicendo: ti fuches este, ti estiveches ali, é a tua história".

~ede

T omeiro non entende a desme,
así mo:tas veces que versura da crítica. Tal vez por ser
sos ou poemas deslumbrantes acomsempre un poeta que ten experipañan a insustanciais series de palamentado estar na "aceira oposta,
bras, a beleza e o vacío, a
na rebeldía de ir sempre por libre
e iso tamén se paga". Cando se lle capacidade a incontinenia, a sensibilidade e incongruencia danse a
nemea algunha bondade dita da
man: á procura da emancipación
sua obf; responde: "Que bonito.
formal, caen na servidume dunha
Quen dixo? téñollo que agradenova retórica tan escasamente
cer." légrase, en especial, ao lle
atractiva como extravagantemente·
lembrat o comentário de Baixeras
·
limitada.
escrito ~rredor da publicación de
As voces consagradas cando di
que "a poesía de T orneiro ensina
:ieito a inanidade de moia viver" . "Fico sorprendido, é extas propasas e o cansazo res~tante
traordinátio que alguen pense iso
conducen de novo a un tipoj de ·
da miña obra. Son temas eternos,
composición no que algo terren a
o amor, o paso do tempo, a perda
dicir a claridade, a emoción e a har,
de valores... unha poesía que ven
,
.
1 d
mop.ia,
o ntmo
e a eiorza evoqa
ora
da soidade, da reflexión e vai cara
a comunicación", afirma. Aponta. da palabra: pasados os primeiros
momentos de excitación, o exceso
tamén un lema que rodea a sua
de
algarabía só leva ao aborrimento,
criación e mostra o esforzo estético por dar forma ás ideas: "Se po- · cando aparece o fastío e só fica o
ruído e a mortotonía, no mellor dos
do dar unha metáfora boa non fa,
casos a furia e a paixón, cualidades
go unha frase prosaica".
vitais non especialmente desprecia,
pero, lit~rariamente, por sí
beis,
Para que poesía neste tempo?
1
soas, escasamente estimulantes,
' Para ·cumprir un papel que ninteño para min que desaparece todo
guen asume, a comunicación. O
interese.
poeta di: vouche contar as miñas
cousás e ti cóntasme as tuas; xa
Alexandre dicia que a poesía é
a poesía
á dimencomunicación e ai vai outra cisión inconsciente do poeta e do lecta .. : Todo poeta intenta botarlle
tor, a súa Linguaxe non é convertíunha man ao semellante, quere
bel en proposic,ións completamnte
levar confianza, esperanza, comuléxicas, empre&ar palabras afanosa e
nicarse con valores que perduren
apaixoadament asociadas sen utilifronte aos pseudo-valores que esdade visíbel algµnha ·non é, probata sociedade ~ nos impón de ma,
belmente, o meUor dos pasatempos
neira devoradora. Que haxa unha
posíbeis+
heréncia que deixar e expresalo
coa maior beleza que se poda". •
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Sen cuestionar a necesidade de
que existan os informes lingüfo,
ticos e mesmo solicitando un
maior aplicación das suas reco,
mendacións en toda a
pmgramación, as asociació.ns
de Actores e de Guionistas de
Galiza veñen de denunciar o
s~u uso arbitrário para xustifi,
car despedimentos. Xosé
Antón Porto, actor e secretário
de Audiovisual da asociación
de Actores, estaba proposto co,
mo presentador para o concur,

• Apresent~n
os versos
de Ramón
Sampedrano
Porto do Son,

cortstrucións que danan o
entorno. A mensaxe das foto,
.grafías incide na necesidade de
intervir para preservar o meio
ambiente. A exposición
emmárcase tamén dentro das I

Cando eu caia é o título do libro

•Fallado
o prémio de
cantos infantis
"O Facha"

de poesía que deixou escrito Ra,
món Sampedro antes de morrer
e que se apresentou o Sábado 30
de Maio na Casa da Cultura do
concello de P_orto do Son. A ho,
menaxe contou coa preséncia e
apoio da asociación de 'viciños
Sartaxas de Xuño, amigos, fami,
liares e Manuel Bragado, direc;.,
tor de Xerais, que publica o
libro, Xosé Chao Rego e o duo
Oestrimnia. Os versos de Cando
eu caia, libro prologado por Ma,
nuel Rivas, teñen como referen,
te o direito a ~ivir e morrer dig,
namente que perseguiu Sampe,
dro, finado en Xaneiro. t

• As fotografias
galegas de
Ruth Anderson
en Compostela
... ,

< )

ción da produtora, as
so, "Todos a bordo" cun
- asociacións demandan que eses
contrato verbal da produtora
·compostelana CTV. Sob
informes sirvan para "corrixir
pretexto de que nuñ informe
os problemas lingüísticos e non
lingüístico interno da TVG fa,
sexan empregados de forma ar,
cíase mención ás suas "dificul,
bitrária", explica o presidente
tades" para o uso do galego; e
da asociación Xabier Estévez.
logo de ter feito ensaios e pro,
Porto asegura que o caso apre,
senta "múltiples
bas de vestiário, recebeu a noti,
ficación de que estaba despedí, _ irregularidades", porque nunca
viu o informe e 'entende que
do, un día e médio antes do iní,
serviu como simples xustifica,
cio da gravación do programa.
Alén de reclamar maior serie,
ción para colocar no seu posto .
dade nas práticas de contrata,
a outra pérsoa. •

xa Femández, de Allariz co con,
to Currículum Vi_tae. Receberá
oitenta mil pesetas e a publica,
ción da obra que a autora define
como "unha fabulación irónica,
unha refle_xión con cerras doses
de humor, amargura,
resentimento e resignación en,
col dun p~oblema social e perso,
al tan dramático como é o·acce,
so a un pasto de traballo". •

Xornadas en Defensa da Ria de
Arousa, que se desenvolven os
dias 4,

5. e 6' de Xuño. •

• Prirneira Liña
traduce

A narración Carlota, a marmo,
ta que non podia durmir, de Mi,
ro Villar, foi a gañadora da 2ª ·
edición do prémio de contos
que convoca a asociación cul,
tural "O Pacho". O prémio está
dotado con corenta e cinco mil
pesetas. O xuri, que reseñou a
construcción do conto en \Ter,
sos rimados, estivo formado por
Maria Xesus Blanco, Luis
Ma\'.as López e Manuel Rodrí,
guez Castro.
·
T amén se fallou recentemente o
prémio Ourense de contos, que
convoca a Casa da Xuventude e
a Ágrupación de Libreiros da ci,
dade, resultando gañadora Xon,

Manifesto
Comunista
o

r

Para con(Jlemorar o 15 O
aniversário do Manifesto Co,
mun ista, o inovemento Primei,
ra Liña ven de traducir ao gale,
go o libro de Marx e Engels a
través de Abrente Editora. A
apresentación da obra, dentro
da campaña "Significado e vi,
xéncia do Manifesto Coinunis,
ta-", tivo lugar ~n Compostela
o 3 de Xuño e seguirá na libra,
ria Couceiro da Coruña o 10,
na Caixa de Pandara de Vigo o _
11, na Libraría Torga de
Ourense o dia 17 e na .Galeria
Sargadelos de Ferrol o .día
25.•

Inaugurouse na Igrexa da
Universidade de Santiago o Do,
mingo 31 de Maio a exposición
"Ruth Anderson: Fotografías de
Galicia 1924, 1926", cuxos fun,
dos atópanse na estadounidense
Sociedade Hispanica de Améri,
ca, cuxo arquivo sobre Galiza
·chega ás dez mil imaxes. Ander,
son morreu en 1984 e, .desde hai
anos, a Xunta intentou traer a
obra da fotógrafa, a Galiza. •

•Exppñense
1maxes
das agresións
á ria de Arousa
Agresións á ria é o título dunha

mostra que se _e xpon até o 1o
de Xuño na Casa da Cultura de
Vilagarc~a. _
O rganizada po~o
Colectivo Ecoloxista do
Salnés, o Grupo Ecoloxista
"Gaia da Illa" e a Plataforma
.Anticontaminación de
Vilagarcia, a exposición amosa
os verquidos incontrolados, as
extracións ilegais de area e

1

Xosé Antón Porto denunciou o seu des·
pido dun programa da TVG.

• Celébrase
a I Mostra de
'
Danza na Galiza
A primeira Mostra da Danza Ga,
lega comezou o dia 2 de Xuño e
~ remata odia 6 no Auditório de
Congresos de Pontevedra. Once
compañias que traballan no país
apresentaron o seu traballo den,
tro da mostra, que organizan con,
xuntamente a consellaria de Cu},
tura e o Instituto Galego das Ar,
tes Escénicas e Musicais ademais
do departamento de cultura de
Pontevedra. As funcións corren a
cargo do colectivo de Boston,

~

t. t t

~

t t 1 1

o bretón Patrie Molard, o
asturiano Manuel Ferriández
"Guti" e o galega Xesus Baamon,
de ofereceron o seu xeito de to, .
car a gaita. Ao final do repertórib
de cada un, interpretaron un te,
ma composto en conxunto. •

O poeta ourensán Xosé Anxel
Valente ven de ser nomeado ga,
ñador do prémio internacional
de poesia Reina Sofía, dotado con
seis millóns de pesetas. O galar,
dón concédeo a Universidade de
Salamanca e Património Nacional.
O xuri, do que formaban parte o
escritores latinoamericanos Car,
los Fuentes e Álvaro Mutis, rese,
ñou que "só coas mellare pala,
bras na mellor das ordes posíbeis
pódese dar a visión do mundo
que o poeta está abrigado a dar".
T amén foi recoñecido o poeta
Rafael Alberti como voz vivada
xeración do 27. +

Prometheus Dance, Druida,Danza,
da Coruña, Ballet Studio, de San,
tiago, Dobre Xiro, de Vigo e o
grupo do coreógrafo ferrolán Xe,
sús Quiroga. Estas compañias par,
ticipan no mara.ton de peche da
monstra, no que participan acle,
mais a Compañia Artística Tea,
tro da Danza, o Xoven Ballet da
Coruña, o conservatório de danza
da Depuración da Coruña, a Es,
cola de Danza Vaganova, a Escola
Fita Novas e a Escola Debarah. •

•En Sarria
homenaxean
a Fiz Vergara
Vilariño
do Dia das Letras Galegas cunha
homenaxe ao poeta de Samos
Fiz Vergara Vilariño. Nun acto
celebrado o Domingo 31 de
Maio no instituto de FP de Sa,
rria, lembráronse aspectos da sua
biografía e da sua obra, da que se
leron vários poemas incluíndo
os do seu último libro Animal
sen fel. Representouse ademais a
peza teatral escrita por Ve~gara
Vilariño O muíño vello.•

Do 17 ao 19 de xullo celébrase o XIV Festival internacional Celta
de Ortigueira coa organización do departamento de cultura do
concello para a que se destinan 14.800.000 pesetas. A programa,
ción do festival, que cumpre vinte anos, foi apresentada o Sábado
·30 de Maio e conta coas actuacións· de OUi Blind Dogs e Neilston
& Distric Pipe Band, ambos desde Escócia, Danu, de Manda, Felpe,
yo, de Astúrias e os -galegas de Berrogüetto. Ademais cóntase coa
participación de Bágoas de Raiña, Domine Cabra, Ranse.l, Airiños
dos carris, O son do Sor, O Barqueiro e a Banda brétona de Bagad.•

t

• Galardón para
a "eleición da
palabra poética"
de Valente

A asociación cúltural Monte
Oribio de Sarria pechou os actos

• Xa hai programa
para o Festival de Ortigueira

(
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• Denúncian
o uso arbitrário dos informes lingüísticos da CTRVG

t

• Xira ·
de gaiteiros
europeos
Comezou en Lugo o 27 de Maio
a xira de gaiteiros europeos e pe,
chouse o dia 2 de Xuño en Vigo
tras pasar por Lugo, Ortigueira e
A Coruña. O irlandés Michael
O'Brien, o búlgaro Petko SDtep,
hanov, o escocés Rory Campbell,· ·

Oiga Novo.

•Publican
en Portugal
as poetas galegas
Mulher a facer vento é o título do
libro, que publicado por
Ed ici ns T ma de Portugal fi i
apre entado en Lisboa no marc
das Xornadas de Literatura G a,
lega, que e lebrar n na Facul,
dade de Ciéncia
iai e Hu,
manas da Universidade N va. O
libro, de e enta páxina , c nt
con poemas inédit s de ete
critoras: Anxos Romeo, Enm
Couceiro, Ana R mani, Lui a
Villalta, Luz Pozo Garza, Oiga
Novo e lo landa Castaño.•

• Siniestro Total e
Amparanoia
no Festival
de Palas de Rei
Xa está ultimado o programa pa,
ra a terceira edición do festival
Rock no Camiño, que organiza
o concello lugués de Palas de
Rei e cuxos concertos son
gratuítos para o público.
Celebrarase os dias 24 e 25 de
Xullo contando coas actuacións
de 7 notas 7 ~olores, B,Violet, M,
Clam e Hamlet na primeira xor,
nada, e con Siniestro T atal, Am,
paranoia, Sexy Sadie e Os tres su,
damaricones no segundo dia. •

~
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conta de libros
das do século, reflectindo enfrontamentos entre colonizado~
res e colonizados, monárquicos e
republicanos, republicanos e
franquistas. Os homes identifícanse (é notábel a pouca preséncia feminina) coas suas armas,
cos seus mellores amigos (os
cahs) e con calquera instrumento que coadxuye a queréncia que
os anima. Nen a pesca se libra,
que caza é a fin de cantas.

Atlántica
.
venator1a
/

Título: Xeografia do medo.

Autor: Francisco Duarte Mangas.
Editoñal: Galaxia.

Eixo Atlántico. T amén existe un
Prémio de Narra ti va Galega e
Portuguesa Eixo Atlántico. E un
felicítase sempre; se se peneirou
ben, a fariña será boa, garante de
correcta levedadura para acadar
gorentoso e espelido pan. Cántas
máis peneiras,haxa mellor femada teremos? E unha mane ira de
ver as co usas ; e acreditar nesa
fórmu la ou non, potestade do teu
ánimo, leitor. Pero benvida sexa
t da tentativa de aproximación
entre duas literaturas que se descoñecen tanto (moito máis do
que se pensa, moito menos do
que algún quixeran) ainda que
c mpartan común dia i tema
lingüf tico e sexan veciñas de
porta con porta. Iso si, con traducións pouco irnos facer, ademais
de mentimo ; ou nos apresentamo tal e como somos ou estaremos criando unha necesidade
irreal (pero moi ao gusto de algúns) e falsa que xoga á contra
enfatizando no diferencial desde
a inércia da preguiza. Tantos séculos afastados, é lóxico que de
primeiras nos custe recoñecernos, pero pouco adiantaremos na
convivéncia se non nos atrevernos a apresentamos desde o §Opone que nos une.
Pero vaiamos coa novela que
nos ocupa, a Xeografía do medo,
da autoria do escritor portugués
Francisco Duarte, un dos novos
narradores ( tamén poeta) alén
Miño. De início, o título pode
resultar equívoco se inferimos o

xénero da novela a partir de el.
Non se trata, nen moito menos,
da típica literatura de terror. En
realidade o tema ten máis que
ver coa cinexética, coa venatória. Coa caza en toda a amplitude semántica do termo. Nada
hai de sobrenatural, nengún demoníaco ser deforme ou similar.
Pero si atmosfera tridimensional
e vertixinosa co fondo e trasfondo dunha actividade cruel. Terreo ben propício para unha hist ó ria <lesas que nos mostran
o/a.......... (póñase o n9me que se
desexe) profundo/a. E no fondo
do interior do ser humano onde
latexa agachada a ameaza, pódense facer todas as excursións
teóricas que se queira que só el é
realmente salvaxe. De non respectar a natureza é fácil agardar
que se chegue a n on respectar
causa, nen a vida humana, que o
home é o seu principal predador.

O que primeiramente eran competicións sen
máis, dexeneran en confrontacións, guerrás, traizóns, xa presentidas desde a primeira
páxina. O na- ,,
rrador sabe E obvia
ben manter- a ousadia,
nos á espera
a ambición
do desenlace
deste
novo
fatal, paseniñamente vai narrador
fiando desde
portugués
a comunidade cinexética
as histórias de
Joao
de
Amea, T etónio Coutinho, Sílvio ... a sua mesma história. As
person3Xes móvense pola montesía raia, lugar esquecido, matogueira constante, ou mesmo se
situan en ultramar, na sufrida
Angola, alá nas primeiras dééa-

O engado de tal tentativa é evidente, prestémonos a ser p-resas
nós tamén a medida que irnos
devorando palabra;;;. En períodos
curtos. Sempre en períodos curtos, rotundos, claros. A ambígüidade sérvenola o narrador facendo confusas as histórias. De
pouc~ vale que as personaxes estean rexamente construídas, a sensación de caos irá pouco '1"
pouco adonándose- do leitor
atrevido. Unha pena que esta
estratéxia poida levar ao abandono, porque resta o golpe de
efecto final do narrador, atraín·te, espectacula~.
Remate. É obvia a ousadia, a
ambición deste novo narrador
portugués, amparada nunha fórmula tradicional que se lle vai
d~ mans, quizá por un exceso de
experimentalismo. Hai quen
acusa a moitas obras narrativas
galegas, de teren un fio de unión
moi feble - sempre mantiven que
non ternos todos por que obedecer ás mesmas regras de tensio nado nas cordaxes- entre as diferentes perípécias; pero a debilidade narrativa tamén pode proceder do extremo a posto. Boa
ocasión para contrastar os novos
narradores portugueses coa valía
. dos nasos. Apostamos a que na
vindeira, xa-anunciada, edición
gañará un autor.galego?+
XOSÉ M. EIRÉ

GASTRONOMÍA

Desde as patacas ó cocP.o ou desde as ·c astañas ós grelos;
a cociña de montaña está marcada polo seu carácte_r
temporeiro. Tradicionalmente unha gastronomía de arca
e artesa, a cociña montañesa segue a ser hoxe de
elaboración sinxela, pero de grand-e riqueza.
O caldo de f eixóns verdes, ·a zorza, as sardiñas
-con ·Cachelos, O guiso de xabarín, as filloas, a androia,
as patacas asadas no remol, o leite con casta~as,
as chulas, o licor de amorodos e o viña quente están,
daquela, servidos na mesa.

A cociña .galega

de montaña
Gloria Gallego

X ERAIS

·O prémio Esquío
de Ignacio Chao
O teu cor~zón traballo con segundas par-

tes/Dixéchesmo un dia de grises
. ·
verbenas/No que andaban perdidas as luces da cidade. Os versos son de
Ignacio Chao,
que con Corazón
de segundas partes gañou·o prémio Esquio de poesía o pasado ano.
Segundo Rarríiro
Fonte, membro do
xuri que o avaliou .
e autor do limiar,
Chao construe a
poesía atopando
"ese tipo de
dicción que fai
que un poema pida ser 1ido a uns
amigos, arredor.
dunha mesa,
buscando nos seus ollas a complicidade" . Publícase á vez Equinoccio de primavera, de Miro Villar, quen mereceu
o accesit do_prémio. Edítaos a Funda-'
ción Caixa Gali~ia. • ·

Ih1sións esquecidas
na Costa da Morte
Extremoduro, Black.Sabath, Sobrekarga
ou Suaves son alguns dos grupos
musicais cuxos temas povoan a novela Flores
Negras, de Rafael
Lema, incluída na
colección DocexVintedous de Sotelo
Blanco. Eva, a protagonista, filla de emigrantes en Suiza,
chega á Costa da
~ Mone para descobrir
o inútil das ilusións e
a provisionalidade da
vida. Lema, de Ponte do
Porto, gañara en 1993 o prémio Espiral
Ma.ior de poesía-con Cemiterio de gaivo-

tas.•

Matemáticas para
interpretar a realidade
Xenaro García Suárez realizara en
1986 a edición crítica de

Os manuscritos matemáticos de Karl
Marx e apresenta
agora Fendas na ca- ·
verna, n a colección
Ferros de Xerais. Ao
tempo que as
matemáticas sérvenlle
para interpretar temas
como a demografia galega, o mercado ou aosistema xudicial, no libro tarnén se amasan as
suas limitacións como lex itimadoras
do discurso moderno.•

Galeguismo
na II República
en Redondela
Lois Barros recorriu a documentos , coleccións privadas, prensa, tstemuñ as
ora is etc para escre-.
ber Galeguismo e
sociedade na Redondela da II Re- ·
pública. Barros é
das terras de $an
Sadumiño pero
chegou a Redondela hai máis de vinte
anos, onde é profesor. Constre o seu
traballo con n omes
próprios e os seus feitos
nunha traxectória que ramata o 19 de
Xullo, cando os xornais anunciaron
que un levantamento militar iniciarase
en Ceuta e Melilla. •

-
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Un esforzo
de Kiarostami
para contar
o Iran
por dentro
ntulo: O sabor das cereixas.
Director e guionista: Abbas Kiarostami.
Intérpretes: Homaion Ershadi, Abdolo.ssein Bagheri e Afshin Bakthiari.
Película de 1977 excluída dos circuitos
comerciais.

Hai _anos que Abbas Kiarostami,
o director iraniano, quer facer
unha reflexión cinematográfica
sobre o que está a pasar no seu
pais, propósito no que ten todas
a5 dificuldades das culturas non
directamente homologadas por
Hollywood e todas as avantaxes
poéticas dos independentes.
Desde a nosa perspectiva pode,
mos comprender o anceio de
Kiarostami por conectar coa cul,
tura dominante sen deixarse
contaminar .polos seus códigos,
recoñecer a universalidade ere,
cente do imperialismo da comu,
nicación sen reproducir o seu
discurso. Se para facer este cami,
_ño arrancamos co magro macuto
de Almodóvar, podernos acabar
coma os picados pola mamba dos
sete pasos, que gozan de cinco
segundos de gloria mundial antes
de ser devorados pola hecha.

J

Kirostarni leva algo máis nas cos,
tas, como ben demo5trou no seu
denanterior Atraveso das
Oliveiras. Se o cine de banda
transportadora fai por cociñalo, o

.....

persa pode tirar do peto algún dos ·
brillos de toda unha galáxia poé,
tica, na que non é menor Ornar
Kaian. A poesia como antídoto - contra os idiotas e a certeza de
que non se pode contar nada se
non se conta con alento poético.
En O Sabor das Cereixas, o cineas, .
ta quer relatar o que hai báixo o
fume · do Irán en guerra contta o
imperi~lismo. O esquema para a
reflexión en Atraveso das Oliveiras
eran os sismos que conmoveran o
pais na década dos oitenta, met~
nímia obvia
da revolución
islámica que
podia-enten, O sabor das
derse .nos [í,
cereixas
mites estrictos
Abbas
da apariénci~
ou na fronda Kiarostami
de alusións e conta. en
refrexos pa,
centemente imaxes
construidos poéticas
polo cineasta como éa
arredor dela.

de

agonia do
Irán por . entender-se a
si próprio"e
·por dialogarco resto do
mundo

Nesta nova
fita, o aparen,
te é un home
da-clase mé,dia , urbana
que quer .dei,
xar de viver o
que nos pode
levara moitos
lugares
da
memoria pa,
.
recidos ao cine do existencialis,
mo. O que pasa é que Kiarostami
narra coma un labrego do ro,
manceiro, sen respeito nengún
polos convencionalismos e .c oa
poténcia dunha cultura vella
cando rebusca no seu mellor faia,
do poético para contar algo que
considera vital. Non pode haber
nada máis distante da compla,
céncia coas formas de narrar do ·
cine imperial que o traballo de

pero si que pode
encender nel a ilu,
sión poética. Por
este excurso de pa,
rábola, Kiarostami
conta que pode ha,
ber un mencer para
Irán e ten ben coi,
dado de precisar
que o futuro non
pasa por afogar a
história e a cultura
na que naceron se,
non por viver con
ela doutra maneira.
z A alienación está
~ representada polo
~ encargado
das
;:: obras que ve como
ffi removen a terra
"""""'------'~ pero só está preo,
Manifestantes queiman a bandeira norteamericana sobre o muro da embaixada dos EEUU en Teherán.
cupado por prepa,
rar un almorzeto.
· Kiarostami e deste aparente non
lé a carta completa sobre o que di
O chiita, que só pensa en deus,
afinar os perfiles despréndese o
o Profeta, que deus teña na sua
acaba tomando con el a parva.
vento da poesia en i!llaxes.
grória, sobre a morte ben entendí,
da e libre de pesmismo e suicídio.
Fixo que o ben dotado departa,
O home con v.ontade suicida, que
Mellar rnorrer de morte rápida,
mento de Irán da CIA, na mo,
contrata as condicións do seu en,
numental sección de pai e te,
baixo unha escavadora, que tomar
terramento,. ten o seu momento
un té cun arcediano chiita.
rroristas, ten fichados a moitos
humano máis alto cando volve
iranianos que queren acabar co
para-pedirle ao sepultureiro que
Tamén están os turcüs, os islámi,
demo occidental. Aproveitába,
pete ben antes de deitar a terra,
cos do Oeste que occidentalizou
lles mellor o tempo vendo O Sa,
non sexa o caso de Carente em,
pola brava Mustafá Kemal. O tur,
bor das Cereixas de Abbas Kia,
barcalo vivo. O suic_ida ten o va,
co é unha porta aberta para ali,
rostami: cine do mellor que con,
lor dentro do sistema alegórico de
viar o problema do protagonista,
ta en imaxes poéticas como é a
Kiarostami do racionalista que
sequer expresada por aproxima,
agonía do Irán por entenderse a
non sabe como sobreviver no no,
ción poética. O turco pasara an,
si próprio e por dialogar co resto
vo pais que está a construir Irán,
tes pola desesperación pero_cando
do mundo. Admitamos que aos
cercado polas escavadoras de fora
·norteamericano pode interesar,
estaba a piques de aganars~ nun,
e as de dentro. Co corazón -na
ha cerdeira comeu unhas cereixas
lle menos saber como pensan os
occidentalistas do lran (Kiaros,
man, conta o seu problema a un
que cambiaron o seu destino, es,
kurdo, pero como era previsibel, o
tampa dun platónico que lambe
tarni é un deles) que desenvolver
home das montañas dille que o
algo de epicureísmo e levanta a
armas intelixentes para fumegar
seu proxecto non está ·en cons,
cabeza. O turco é aqui un taxi,
islámicos. T amén non entende,
truir un estado das autonomías
dermista que ama aos paxariños,
ron o cine de Losey e apostaron
iraniano senon en coroar a inde,
un pais islámico que está a inven,
por afondar no ofuscamento, fa,
pendenza do Kurdistán. Se mo,
tar unha maneira de viver nas co,
se que padecemos nestes tempos
rres, señorito de T eherán, non é
rrentes da Revolución Francesa
escures pero que non vai ser
asunto meu. E 05 afganos? O ho,
sen enterrar a sua cultura. Non
eterna, ben se comprende.+
me das montañas do Leste de Irán
ten unha solución máxica que
é un seminarista islámico que lle
oferecer ao racionalista iraniano
GUSTAVO LUCA

0 CIN-EMA EN
A NOSA TERRA
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Carlos Velo. Cine e exilio
de Miguel ~o Femández
COLECCION 0 FARDEL DA MEMORIA

O cine en Galicia
de Xosé Nogueira

Reunindo o folclore
do mar Cantábrico

COLECCION HISTORIA DE GALICIA. MONOGRAFIAS
Título: Britonia.
Grupa: Britonia.
Edita: Zoma Records.

Da historia.do cine en
Pontevedra
de Xosé Enrique Acuña
COLECCION CAMPUS

Argallado e rematado en Villaviciosa,
en Asturias, pero coa olladas e as
letras postas na Galiza, o primeiro
traballo do grupo Britonia reune
tradición e frescura. Britonia era un .
antigo bispado pertencente á diocese
de Lugo até o século X. Despois, no
século XII, unha parte pasaría á
diócese de Asturias; hoxendia Britonia
seria a parroquia de Bretofia, no
concello da Pasteriza, e as terras do
Navia-Eo adscritas políticamente ao
occidente asturiano. A maxia da

conta de discos

lll
1 t--

música tradicional que percura este
grupo non só se cingue ao folclore
galega e asturiano sénon que busca e
atopa nas raíces basco-navarras como
en ldiarena, canción popular para
txiste, na Herriko polka e Kontuz lbili
Mary Pili. Os temas Tremar, cantado
por Maria Vida! e adicado ás xentes
do mar, e Muiñeira de Bartolo, son os
únicos cantados neste disco de
Britonia, formado por Modesto Refajo
~ipo, Iñigo Agerri, Giuseppe, Moisés
Alvarez e X. Lois Ron. Ainda que os
instrumentos tamén falan, caso do
asubio do Son de Amalia ou as flautas
de Sano e Desacougo. Britonia quer ser
"unha fusión de diversas músicas de
toda a comisa cantábrica, en
definitiva, unha música sen fronteiras
onde poidan reunirse unha muifieira e
unha danza típica de Navarra".+

Rastas da Arxentina
Título: El camino real.
Grupa: T odos tus muertos.
Edita: Esan Ozenki Records.

Fidel, Féhz, Horacio, Pablo Reuben e
Pablo Potenzoni, ou o que é o mesmo,
Todos Tus Muertos, editan o seu
cuarto disco de estúdio despois do
traballo en directo Argentina te asesina.
"Dignidade porque esperanza é a
palabra dos brancas para negros,
indíxenas e explotados", é o berro de

-

El Camino Real. Para espallar as suas
ideas, o grupo arxentino recurr ao hip
hop, reggae e aos ritm s caribefio ,
ademais das colaboracións de Fermin
Muguruza -canta en Dignidad e Te
vamos a quemar- do saxo do ex
compoñente de Fabulosos Cadillacs,
Sergio Rotman, d Martín Lorenz ,
membro dos Auténticos Decadentes,
tamén do xamaicano Little Roxie.
Temas como Poleticos, Gringo Maligno
e El Camino Real pofien de manifesto
a forre crítica social da que o grupo
arxentino fa¡ bandeira: a estratéxia
colonialista dos Estados Unidos, as
ansias de poder e corrupción dos
políticos, e a ferida que produce a
miséria en Latinoamérica. Xa
amasaron a contudéncia das suas
denúncias na sua pasada visita á
Galiza.+
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Un dia de festa

Ü COQdeL

para celebrar os 20 anos de Muxicas

Andaina

Naturalmente, o seu sétimo traballo, recria unha xomada de troulá popular

Revista galega ·
de pensamento feminista
N2 20. Maio, 1988. 500 pta.
Enderezo: Apdo. 1058 Santiago.

"Quen lle pon saias ao agro?" é o informe
central do número que recolle unha ampla
entrevista cun grupo de mulleres de Cesures, un artigo que analisa por que as mozas
non quedan no rura~ un estudo das
consecuéncias e
problemas en relación co estatus xuríd ico da muller
labrega ad~máis
dunha crónica
dunha traballadora da sanidade
que vive nunha
pequena vila que
afirma: "Eu para
a aldea non
vou". Dan conta tamén
de duas mulleres que son case descoñecidas
mália a sua relevante obra e as suas interesantes biografias: a escritora Erika Mann e a
física Lise Meimer. Analísase asimesmo a
participación política feminina despois do
19-0 e a celebración do 8 de Marzo xunto
coas suas h.abituais seccións de celebridades,
denúÍlcias e comentos e "o falar ... non ten
cancelas", unha chea de novas e coinentários sen desperdício. •

-0- A. ESTÉVEZ

O grupo Muxicas celebra o seu
vinte cumpreanos cun dia de
festa. Naturalmente é o título
do seu sétimo traballo como
grupo no que recrian unha xornada festiva -"desde que sae o
sol até que chega á noite" - en
calquer aldea ou vila do país.
De O cuco, coa xeada ainda na
herba, até o Pasodoble do ano,
cando a xente marcha rindo para casa, pasando polas Pe mas
da Maria, momento de probar
o polbo á feira, é Lembranza, o
intre do café, a copa e a partida
despois de xantar. "Góstanos
estar coa xente nas festas; no
verán son o noso principal destino. Despois xa prepararemos
unha apresentación para o disco en teatros e auditérios, e ternos en mente levalo a Madrid
e Barcelona", sinala o gaiteiro
Xosé Manuel Fernández, que
forma Mu.ricas xunto a Manolo Vázquez, Liño Figueroa,
Xurxo Cabaleiro, Emílio Pichel "O Sisto" e Magoia Bcxlega.
"C oido que se hai unha palabra
pa ra definir os vinte anos de
Muxicas é a evolución. N ós comezamos como un quinteto trad icional pero fomos modificando os obxectivos que tiñamos e
teco llendo fórmulas que es taban abandoadas. Os grupos de
gaitas de empre ian perdendo a
sua función social ainda que fo ,
sen os q ue ma n t iñan acesa a

25

Fo uce
Periódico labrego de información
técnica e sindical

chama da tradición. O importante para nós, como grupo de

reelaboración, era poñer a música galega a altura doutras do
mundo e non copiar estilos, fa,
cer unha música inequívocamente do país", con ta Xosé
Manuel. No seu último traballo, hai unha mensaxe para o
público e un tema adicado "aos
terroristas culturais que non teñen o máis mínimo reparo en
suplantar as nosa percusións

tradicionais por percusións alleas". Xosé Manuel Femández sinala que "estamos a sufrir situacións anómalas e o que queremos é que o público non se
chame a engano. Reclamamos
claridade e non irnos comungar
con rodas de muíño sinalando
que é música galega o simples
intento de aproveitarse do seu
auxe".
Nesta festa na que se converte
Naturalmente, tamén ten lugar
unha exibición da banda de
música, neste caso a de Beade,
bairro de Vigo, de cuxa comarca saiu Muxicas. A orquestra é
imprescíndibel para o Pasado,
bre e medio que acompaña aos
foguetes-."Desde un par de discos atrás tiñamos gañas de introducir a banda de música .
Noutros paises os grupos de folclore me!)túranse con orquestra
sinfónicas : por rigor histórico
as bandas teñen máis arraigo e
son unha peza fundamental da
música popular".
Calquer escenário é bon para
Muxicas, mesmo facer composicións para teatro ou cinema, e
pereciben un cámbio esperzanzor de público. "Cando comezamos saiamos a tocar coa roupa tradicional, coas. nosas ·fa¡,
xas e polainas . Había que ter
unha forte dose de autoconfianza porque axiña eramos etiquetados. Hoxendia hai máis
respeito e, . incluso admira ción", di Xosé Manuel Femández. "Afor t unadamente hai
grupos que chegan xa a un nivel artístico que perm\te a profesionalización. Nós seguimos
tendo ocupacións aparte da
música. lsto permítenos independéncia da música e, tamén,
a percu¡a dos nosos vieiras sen
ter que bailar ao son de nin·guén", engade. +

•

W 164. Maio, 1988. 300 pta.
Coordenación: Lídia Senra. Telf. 981 588 532.

A convocatória da manifestación que se vai
celebrar o sábado dia 7 de Xuño en Santiago "En defensa da T erra" abre este número
do periódico cun chamamento á
participación contra, en~e outras cqusas, a
forestación de terras agrícolas e as sementes
manipuladas xeneticamente. Notíciase a
Prime ira

~~.~:~7,,~,,,,
7~--~V ~t~r~i-:"•• V~:

.'

..~

·Í

Asemblea

Nacional sobre a reforma
da Política
·, Agrária Comun que se
~:-- tm~¿--&t:Y:~s~~
celebrou o 18
de Abril en C ompostela coa asisténcia de
labregos de todo o país e as acusacións dos
·principais implicados na estafa do Ribeiro.
A carne ocupa ás páxinas centrais nas que
se analisan as problemáticas que afectan ao
sector xunto coas propostas do SLG. O sindicato denúncian asimemso o siléncio que
· están a sófrir nos meios de comunicación de
masas. No apartado "Escola de Labregos"
re~upérase un artigo de Manuel Garcia Bar;ros e a reflexión de Xosé Ramón Freixeiro
Mato "Ten que haber unha lingua universal?'•

,

Esculca
Órgano da Sociedade Cultural
'Museo As Mariñas dos Frades'
N25.
Edita: Concello de Culleredo.

Máis de cen páxinas.
que percorren diferentes temas clilturais e históricos do
concello de Culleredo, entre eles, un
achegamento aos
museos Emográfico Torre de Celeas e dos Muiños
da Acea da Ma.
A proclamación
da Segunda República e o nacemento do concello son
outros dos a5pectos de interese histórico que ..
se recollen neste número. A relación do escritor Alexandre Pérez Lugin con Culleredo
e as Pinturas de Urbano [ugris na Igrexa de
Vilaboa aparecen esrudados en dous anigos
que recatan a pegada de escritores e anistas
no concello. •

(J
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Recebe o prémio por Abecedário da desolación, unha homenaxe aos seus poetas preferidos.

É curioso que a obra tivese maior
recoñecemento fóra que na Galiza, en boa medida pódese entender pola controvérsia que existe
na literatura galega. O libro foi finalista do prém'ici Martín·Codax e
a editorial -que publicaba o primeiro prémio negouse a sacar este
libro, o mesmo aconteceu con outra editora até que finalmente
Femán Vello publicouno en Espiral Maior. O libro ten estrutura
dun abecedário no que cada letra
parte dun dos meus poetas amados e a partir de ai fago unha reflexión que ten moito de catarse
persoal. Adoito escreber a modo
pero neste caso foi rápido, en apenas vinte dias, fr'Oito dunha crise·
petsoal. O feito de estar artellado
como abecedário dá moito máis
idea de conxunto de libro.

Miro Villar
'O soneto é tan actual como o verso libre'
-0- CARME VIDAL

A sua ·obra Abecedario da desolación (Espiral Maior) vai ser traducida a nove linguas despois de ter gañado a primeira edición do prémio Tívoli-Europa que a destaca como mellor obra publicada en Europa duo
autor menor de 3 5 anos. Miro Villar (Cee, 1965) participa activamente da poesia desde o Batallón Literário da Costa da Morte e en diversas plataformas nas que intenta "que se lle dea voz aos poetas novos". Defensor do soneto entende que estamos nun óptimo momento para a lírica - "Ternos 300 poetas vivos con
libro publicado", di- e pensa que, aos poucos, o diálogo entre as diversas xeracións irase facendo máis fluido. Acaba de publicar Equinoccio de primavera, que fora galardoado cun accesit do Prémio Esquío.

Que sinais destaca na poesía
<leste tempo?
En primeiro lugar, unha maior
pluralidade. Na xeración anterior
había unha liña dominante, pr vocado en certa maneira p la canonización que e fow p r meio
das antoloxias. Curio amente
que foron marxinado entón on
dos máis reivindicados hoxc, caso de Lois Pereiro ou Manolo Rivas. Agora hai máis pluralidade,
tamén nas leituras, e iso leva a
buscar mesmo aquilo que non
nos quixeron mostrar. Tamén
hai máis xente que traballa, teño
comtabilizado que neste país hai
neste momento 300 poetas vivo
con libro publicado ademais dunha pirámide imensa de xente que
apresenta a sua obra en revistas e
outras publicacións, e son moito
para un país de dous millóns de
habitantes.

Vintecinco poetas citados e
nengun galego.
A homenaxe aos poetas é unha
constante na miña obra. Galegos
hainos pero en pequena medida,
no primeiro libro aparecep alusións a Carvalho Calero, Alvaro
Cunqueiro e Manuel António,
pero non é habitual. Supoño que
será unha cuestión premeditada
para non confesar as miñas leituras de poesía galega pero, de todos xeitos, eu leo todo o que sae
de poesía no país. T amén é unba
maneira de dialogar con outras
culturas máis distantes.
Fai entón poesia implicado
nunha tradición poética?

E en canto ás distintas iniciativas para promover a poesía?

Son leitor antes de poeta. Un bo
poeta ten que ser antes leitor, se
non cumpre esta condición difícilmente poderá escreber boa poesía. Son dos que penso que cada
poema que les vai deixar unha
pegada, unhas durarán máis tempo que outras, hai pai.xóns poéftcas doutrora que agora están enfriadas e tamén ao contrário. Trátase sempre de dialog-ar coa poesía de todo o mundo e de todas as
épocas, e non só coa poesía senón
tamén coa música, a pintura e todas as artes. A poesía é ofício e
diálogo, interior ecos outros.

Cando se faga balanzo desta época haberá que falar do recitai
que comezou a facer Edicións do
Dragón e continuou Letras de Cal
e das novas vias que e abriron
para o poetas que comezan. T n
que valorarse o csforzo d p etas
novo ao montar unha dit rial
con 18 óci , facer dez u d ce
pre entación de cada libro
c 1
ir v der 400 exemplar
de c da tí tu lo. Hoxend ia hai mái
poetas novo en calquera <lo catál g editoriai que en nengunha outra época. Mái unha vez
hai que valorar o esforz de Fernán V ello tanto c nvocand un
prémio para noveis com na ditorial que leva mái d c n títul
na rua, máis que tod o catálogos da época Nós que pasa p r er
a máis gloriosa da nosa literatura.

Ten vostede unha militáncia
' persoal en moitas causas pero
defende que non se ten que
traslucir na poesía.

'

e

Trato de diferenciar eses dous aspectos. Fixéronse tantos excesos
que hoxe facer un, poema con
tanto compromiso é difícil, ademáis non é a miña maneira de escreber. Hai obsesións grandes que
non reflexo, por exemplo, o independentismo. O poema, ainda falando de compromiso, ten que ter
beleza de seu, vese por exemplo
na obm de Gioconda Belli. :participo nás causas nas que me comprometo pero non quero que iso
aparefa nos meus poemas.
Por que ~eivindica o soneto na
sua obra?
Sonetos hainos en todas as literaturas do mundo. É curioso porque
foi unha estrofa que odiei por causa dun profesor de literatura -a poesia segue sendo mal ensinada nos
centros escolares- e logo saltei ao
amor vía Dario Xohán Cabana
que me indicou lecturas e foco que
me achegase de novo a esa forma

no entanto, intento emitir xuizos
analisando o que está a acontecer
na poesía de hoxendia. O que defendo é que a fins dos oítenta
hou bo unha parada e a partir dos
noventa sucedeu un cámbio con
moita xente nova petando nunha
porta que os que estaban detrás
non querian abrir. Penso que nós
si dialogamos cos antecedentes e
ai están as citas. Nos libros dos
poetas novos hai moitas referéncias aos dos oitenta. Nós lémolos
a eles e ese diálogo non ten volta:
eles non nos len. De todas as maneíras isto que até agora fo¡ asi comeza a cambiar, supoño que en
certa medida porque os novos están gañando prémios importantes. Acabará habendo maior diálogo porque é inevitábel.

A. PANARO

de facer poesía. Din que non está
na moda pero non é unhaboutcu:l.e
afirmar que neste momento hai
alguen facendo un soneto en calquera das literaturas do nasos entorno. Fanse coa linguaxe do noso
tempo e cos temas de hoxe. Un
soneto acaido a estes tempos é tan
lexítimo como o verso libre. Outra das razóns é a próp~ia música
do soneto, hai xente que facendo
verso libre non se preocupa pola
musicalidad e.

destreza ven practicamente feíto
o endecasílabo: O ritmo interiorízase ·e xa vai levando a criació!].. A quen non ten queréncia
por esa estrofa custaralle moitísimo, igual_que se pos a traballar a
pedra a unha persoa que non é
canteíro. Calquer persoa que utilice sonetos pode dicer que non
é ~áis difícil qµe o verso libre.
Levou mesmo esta defensa da es..
trofa á própria criación. Acontece en 42 décimas de febre.

Non limita a criación poética?
Se traballas cunha estrofa e con
rima está claro que limita, pero
tamén obriga a trabaLlar máis e a
un coñecemento profundo da
lingua. Ao se tratar dunha técnica, ~nha vez que se consegue

Ese libro é unha brincadeira. Saiu
a raíz dalgunhas críticas que rexeitaban que hoxe se fixeran sonetos
e tamén como homenaxe a Severo Sarduy e Francisco Añón, un
poeta galego que viviu e comeu
de face-r: décimas por encargo.

Entende entón que o ensino esquece a poesia?
Asi é, e iso conduce a que haxa
poucos leitores. Ando farto de escoitar que aos poetas non se nos
entende e ninguen di que hai que
entender calquer exposición ou
filme. Non ten por que se dar unha leitura decodificada, cada persoa ten a sua própria. Os mesmos
textos anos despois teñen unha
leitura diferente. Igual hai que
empezar por deixar á marxe a
cuestión formalista e centrarse no'
que suxire o próprio poema.

É un dos máis dinamizadores da
nova xeración de poetas.

Ás veces ser protagonista .dos feitos lévache a non ter d istáncia,

Láiase das dificuldades dos novos poetas e téñenlle respondido que está en moitos consellos
editoriais.
Cando estou nas distintas plataformas é sempre para dar paso a
outra xente que está a miña beíra
e non ten as posibilidades que eu
teño para publicar e fágoo con
esa condición. Non teño nen interese persoal nen económico algun. Desde o Batallón Literário da
Costa da Marte estase a dinamizar
como nunca a poesía na comarca
e hai moitos rapaces que xa teñen publicado o seu primeiro libro e están animados a seguir.
. Traballarríos cunha plataforma
totalmente democrática e participativa. O meu obxectivo é que
os poetas novos vaian abrindo
ocos e se escoite a sua voz.+
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A Feira do Teatro,
O Consello de G:ultµra amansa
marco para reivindicar
a crise ao nomear como ponente
de Arquitectura fl un ex director xeral _o debate no sector
1-\ctores, directores e programadores
peden 'consideración' e reiterap.
o rechazo ao ptoxecto do CDG

O conselleiro de Cultura
apoia os novos nomeament0s /
~C.VIDAL

~-1---=---~~~~~~~~----1-~~~~~~~~~~~~~~~

O plenário do Consello da Cul,
tura fixo público o luns 1 de
Xuño os nomes dos que subs,
tituirán a Manuel Rivas e Pe,
dro de Llano diante das ponén,
cias de Comunicación e Arte e
Arquitectura. O arquitecto e
ex, director xeral de Patrimó,
nio no tempo de Vázquez Por..
tomeñe, lago Seara e o decano
da Faculdade de Xornalismo,
Xo é López foron votados para
o postos por unanimidade, co
apoio explícito do Conselleiro
de Cultura, Xesus Pérez Vare ..
la. A crise q.u eda asi amainada
e a ponéncia de Artes Plásticas
e Arquitectura -unha das que
rnáis se enfrontou á xestión da
consellaria de Cultura, completamente de mantelada e pen,
dente dunha nova organización.
O arquitecto lago Seara ocupará
o po to do dimisionário Pedro de
Llano que estivo oito anos diante
dunha das ponéncia que máis
conflito cau ou á consellaria de
Cultura, en especial nos temas da
reabilitación do Camiño de Santiago e na destitución de Glória
Maure do Centro de Arte Con,
temporáneo. A demi ión de De
Llano despois de ter denunciado
presións políticas dentro do Con,
ello sáldase asi cun nomeamento
que ven de er apoiado polo pró,
pri Pérez Varela e garantido pola
colaboración mantida polo novo
ponente coa admini tración do
PP na que chegou a ocupar o car,
go de director xeral. No caso de
muni a ión, a néncia -con
Manuel Rivas á cab za, ac rdou
pr
r
d can da Faculdade
de X rnali m , X é López que
fi i logo c nfirmad polo plenário
dándolle unha lifia de c ntinui,
dade a sua actuación.

e

Canda Pedr de Llano anunciaron qu dcixaban as comisións
de art plástica arquitectura a
meirande parte dos seus campo,
n nte co que e espera unha
composición completamente no,
va artellada á maneira do novo
ponente. Da comisión de Artes
Plásticas anunciaron a sua baixa
no' consello todos os participantes a non ser o representante da
Académia de Belas Artes. Na de
arquitectura .romperon relacións
coa institución Manolo Gallego,
Plácido Lizancos e Manuel
Quintas, é dicer, alguns dos seus
membros máis activos.
A crise aberta no organismo sál,
clase desta maneira coa eliminación de todos os nomes que máis
se posicionaron no conflicto do
CGAC que a comezos de ano
remexeu o mundo da arte e pu,
xo en cuestión a maneira de ac,
tuar do conselleiro de Cultura.
Daquela producírase a destitu,
ción iminente de Glória Moure
e as · mobilizacións foran aplaca,

(

Xosé López, decano de xomalismo e novo coordenador da ponéncia de Comunicación.

das con cargas policiais.
A pesar da conta nova feita no
Consello, Pedro de Llano segue
mantendo a conveniéncia das
demi ións. "Se chegamos a que,
dar dentro non teria acontecido
nada, era a única forma de de,
núncia que se nos propuña. O
que i e aprécia é unha falta ab,
oluta de capacidade de resposta.
Hai medo a que non se poda de,
env lver un proxecto, medo á
repre ália ... o mundo da cultura
e tá parali ado e dome ticado",
anota o arquitecto rqentras con,
tinua denunciando que desde o
CCG "podian facer propostas
positivas, pero¡non negativas,
cando o seu papel tifia que ser
paralelo ao do Valedor do Povo,
de control do que pasa no mun,
do cultural, se non se poden fa ..
cer críticas para nada vale". De,
bulla asi vários informes elabora,
dos por distintas ponéncias, críticos coa xestión da administra,
ción, que nunca se fixeron públicos: crítica da Bienal de Ponte,
vedra, a rádio na Galiza ou a
destrucción da Costa da Morte.
O presidente do Consello, Carlos
Casares só mentou a demisión do
. arquitecto como conflitiva, poñendo noutro aparte as baixas de
Manuel Rivas e Antón Santama,
rina, os dous substituidos por
candidatos que contaban co
apoio do dimisionário. Pedro de
Llano está doido pola maneira
· como se resolveu o problema
"mentiuse cando se falou dun documento sen asinar ao respeito da
carta de dem'isión: foi entregada
por un membro da ponéncia ao
xerente. Non se trata só da miña
baixa, como parecen resumir o
acontecido. Como pouco son no,

ve membros das distintas comi,
sións máis o xerente os que se deron de baixa, sen contar a Mano,
lo Rivas que tamén ten deixado
clara a sua postura e denunciado
a situación de presión existente
no mundo cultural".
A tal altura o xerente nomeado
hai catro meses no Consello, Xo,
sé Manuel. Rodríguez xa se- ten
reincorporado na sua praza da
administración local de Santiago. O seu posto pasará a ocupalo
o inxeñeiro Antonio Montero
Carro. O breve paso por Xosé
Manuel Rodríguez pala xeréncia
rematou cunha demi,
do
sión anunciada argumentando
non poder desenvolver o seu tra:,
ballo con liberdade dadas as presións administrativas que se exer,
cian dentro do organismo.•

eco

Houbo aplausos para as represen,
tacións que tiveron lugar no mar-·
coda VI Feira de Teatro de Galiza,
que comezou o Mércores 27 e rerñ.atou o Domingo 31 de Maio, e
na que participaron vintecinco
compañías. T amén recebe u ova,
cións o comunicado que se leu
coincidindo coas funcións da fin
de semana. Actores, directores,
programadores e dra~aturgos
reuníronse o Venres 29 na noite
e acordaron constituirse nunha
asemblea permanente "impres, ·
cindíbel" para denunciar os pro,
blemas do sector e para paralizar
o proxecto do CDG de represen,
tar a Valle: Inclán en cast~lán.

llos. Mália considerar a feira
imprescip.díbel para o desenvol·vemento do teatro, a recén
constituída asemblea perma-·
nente coida que "a falta de can,
les para o debate e tamén a non
consideración dos criterios ema,
nados. do próprio sector son lu,
gar comun en todas as interven,
eións da administración autonómica verbo do noso teatro".
A asemblea celebrada o Venres
29 foi convocada de maneira
espontánea e conseguiu reunir
a unhas cincuenta persoas que
debatiron os problemas do sec,
tor durante. tres horas. O mani. festo acompañou ás representa,
cións teafrais da fin de sémana.
Entre os asistentes á asemblea
atopábanse Manuel Lourenzo,

O colectivo Land Rover, que
-agrupa a 1.JilS vinte programado,
res culturais de outros tantos
concellos, pe,
diu en· víspe,
ras da.Feira un
espazo de de,
bate no marco
da mesma . A
resposta da ot,
ganización si,
nalou que era
imposíbel in,
serir un espazo
de
debat'e
nunha progra,
mac1on tan
axustada.
Tanto .ós programad o res Os poetas Antón R. 'lópez: e Ana Romaní durante a representación de o outro extremo do paraíso .
corno actores
e directores protestaron pola or,
Gustavo Pernas, Xulio Lago,
Roberto Vidal Volaño e Anxe,
ganización da Feira ao marxe
dos interese do sector. Unha.se,
la Abalo asi como representanmana antes da celebración des,
tes do colectivo Land. Rover. "A
mostra máis evidente da des,
ta sexta edición, pechábase o
consideración das opinións dun
prazo para que os concellos solicitasen espectáculos tea.trais pa,
amplio sector do teatro gc;i.lego é
a persisténcia do Centro Dra,
ra a sua "programación. Este fei,
to conleva, segundo os asinan,
mático, do IGAEM e da Xunta,
tes do manifesto, unha grande · en continuar adiante co pro,
xecto de producir en español a
perda do sentido do evento, que
sua próxima montaxe a partir
poderia funcionar como trinque
de textos de Valle-Inclán", si,
para que os programadores esco,
llan as obras a levar aos canee,
nalan.•
e
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De.mandrigal a Madrygal
O madrigal é unha composición
poética, de terna erótico, escrita
en louvanza a unha dona, ou a
unha doncela, que non abonda
na nosa lírica; rnalia ·os belidos
madrigais que adicaron ás repec,
· tivas raiñas das Festas Minervais
os estupendos poetas que se reve,
laron e triunfaron nelas: Méndez
Ferrín, Bemardino Graña, Arca,
dio López Casanova, Salvador
García, Bodaño, Feo. J. Carro ...

N

en embargantes Madrygal, . ·
con i grego -que non existe
xa no alfabeto normativiza,
do-, é o título da Revista de Estu,
dios Gallegos, publicada pola Ti,
tulación de Filología Románica, da
Universidade Complutense, cuio
prirneiro número foi apresentado
nesta hai unhas semanas; GO ali, ·
ciente da participación de Ma,
nuel Rivas, o noso xoven escri,
tor, favorito agora das gracias das
musas e das estudantes de Letras.
Por qué lle chamaron, pois,

Madrygal? Velaí a cuestión. Xa
que madrigal, asegún o Tesoro
de la lengua castellana o española,
ven de mandra, ou sexa a malla,
da onde se acobexan os pasto,
res, e de ahí mandrigal: a can,
ción dos pastores cando sestea,
ban nas mandras ou cavernas. A
mesma orixe do topónimo Ma,
drid, como sostiñan "algunos
cu~iosos modernos que quieren

que se diga Mandrid, de mandra,
que vale aprisco o majada por la .
mesma razón de concurrencia
de gentes". Suposta ·etimoloxía
tamén recollida polo Covarru,
bias, de boca daquiles "curios0s
modernos" do século )(yII.

A

ind? que a etimoloxía máis
curiosa, e inxuriosa, que
asimesmo figura nise Teso,
da lingua é a que o coengo
conquense resume así: "Otros le
dan [a Madrid] origen del ·n.om,
bre griego matrylion, que vale
prostibulum". Non era ista, den,
d~ logo, a intención dos direc,
tares da Titulación e da súa re,
vista, ao batizala Madrygal se,
nón xuntar nista composta rú,
brica "as letras iniciais de Madrid

ro

(Madr) e (y) Galicia (Gal)".
Mais penso que ternos que an,
dar con .moito coidado os in,
ventores de novos vocábulos
onde fig~ren abreviaturas do
n.ome Galicia, xa que gal e gay
son unhas sílabas que teñen ho,
xe implicadóns moi ?-triscadas.
Non pensei niso canqo inventei
o de madrigalego e Madrigalicia,
tan semellantes ao título que
tería ·a revista, porque igno_raba
ainda isa do prdstibulum, e o no,
so topónimo ficaba enteiro. Pe,
ro millor sería que me deixara
de inventar palabras que, ase,
gún Voltai.re creo que dtdá, é

unha ocupación dos que care,
cen de ideas.
·
Ideas que non lle faltan a Ana
Acuña Trabazo, e ás súas supe,
rioras na Titulación, en canto ao
contido da ·súa revista, pois
"Madrygal, que abre as súas por,
tas e convida a entrar ao crea,
dor, o crítico e o investigador,
agrama cunha filosofía de má,
xima apertura, sen: negarse a
ningún enfoque", como procla,
ma no seu limiar, a directora,
Mª Josefa Postigo Aldeamil.

Ti

l apertura móstrase brilante, .
mente nas cento setenta e
antas páxinas do seu número
inicial; no que entre os catorce
artigas de crítica e investigación
que inserta, topei con orixinais
tan interesantes para min, como
o de Alonso Montero sobre dous
poemas en catalán de Álvaro
Cunqueiro; ou de Renales Cortés
(o alleo autor do extraordinario
libro eneal do celtismo na nosa
literatura) que dá moitos máis da,
- tos acerca da influencia de Beni,
to Vicetto. na ·obra de Valle, In,
clán. E en canto á creación, pu,
blica maxistrais poesías de Vicen,
.te Araguas, Luis G. Tosar, Arca,
dio L. Casanova e outros poetas
máis novOs que tamén figurarán
axiña nas antoloxías.
Se ben, anque non apareceu,

por agora, nas follas de Madry,
gal a firma de Manuel Rivas,
baixo algún artigo, conto ou
poema seu, foi iste ven't ureiro
veciño da Costa da Morte o
máis vivo e palpitante protago,
nista da presentación ·dela.
Encantou de contado ao audi,
torio, predominantemente fe,
menino, co "insolente guecho
sobre a frente", que a min re,
cordoume o que aturaba o -semi,
narista Aquilino, na moza lem,
branza de Cunqueiro. Ou ben o
célebre tupé de D-_ Práxedes
Mateo Sagata, o vello pastordo
rebaño liberal, que nunca can,
tau mandrigales, certamente, na
súa mandra política.
nda máis encantou Manuel
Rivas coa súa labia lenta, sut~l
e emocionada, onde fo¡ agro,
mando unha chea de vivencias
humanas e de visións de paisa,
xe; como a do ouro vello dos to,
xos e dqs piornos. Que nista pri,
mavera tamén inspiraron o meu
tardío aguillón versificador:

I

Ai que ledicia
mirar a Galicia
vestida de ouro!
Galiza castrexa
de flores de xesta ...

A.

VIDAL

Os -nós da vida e da morte
Zeus, Alcm~a tiveí-a un
machote.

Unha das primeiras. causas que
os vellos ·mariñeiros lle ensinan
aos rapaces é a facer e desfacer
·nós; pois nun momento de apu,
ro, así no mar como na terra, poden atarche á vida ou liberar,
che dun perigo.

Inocentemente, as partei,
ras, irritadas, abandona,
ron a súa garda para pro,
testar, a ver que quería ser
iso de entrometerse no
seu oficio, e entón, ao de,
seriredar as pernas e os
brazos, Alcmena deu a lm
ao fermoso neno que· se
faría célebre pola súa forza
e valentía.

T amén os magos da antigüidade
empregaban os nós para deter
os ·maleficios e as enfermidades,
ata tal punto que, como canta
Plinio, se as feridas se cobren
con vendas atadas -co chamado
nó hercúleo, estas curan antes;
pois Hércules, heroe forte e sau,
dable de quen fuxían as enfer,
midades, foi quen o inventou
para alivio dos humanos.

D

o mesmo xeito, en Roma, as recén _casadas acostu,
maban a aparecer no lei,
to nupcial cunha túnica atada
cun só nó, símbolo de pureza e
virxindade, que o marido tiña
que desatar para que a fecundi,
dade os colmase de fillos, sem,
pre en razón á habilidade que o
esposo tivera en tal enredo. E
despois de embarazada, para que
·o parto non se demorase, nin,
guén debería cruzar os dedos, as
pernas ou os brazos diante dela.
A raíz disto está naquela lenda
sobre o nacemento do seu ho,
mónimo grego Heracles, na que
se conta como Alcrnena foi se,

A

ducida polo crápula de Zeus, fa,
céndose pasar polo marido desta.
Tal feito provocou os ciumes de
Hei:a, quen lle pediu ás deusas
do parto que impedisen aquel
alumbramento, que xa bastantes
bastardos tiña ó divino. Como a
cousa non l~vaba trazas dunha
solución doada,· as parteiras sen,
táronse <liante da embarazada, e
sen outro remedio máis factible,
cruzáronse de pernas e brazos, e
así, anoadas, mantivéronse du,
rante nove días coas súas noites,
coa grávida sufrindo-por non pa,
rir; ata que unha amiga urdiu
unha mentiriña para liberala da
maldade, facendo correr a voz dé
qu~, por intervención do propio

quela maldade serviu
de modelo no futuro
para atrancar o fluído
natural da vida; pero aín,
da así, se á destreza de
quen sofre as malignas ataduras
llo permite, por moi enmaraña,
da que estea unha corda, as per,
pas ou os brazos, cun pouco de
paciencia, maña é astucia, póde,
se desfa~er o enredo.
Canta Plinio que os romanos,
nas asernbleas, para impedir que
os oradores do partido contrario
se expresasen con claridade e
convencemento, cruzábanse de
pernas e brazos mentres os outros
falaban, para- que así, o orador,
véndoos nesa pose de "non me
creo .nada" se atr:ancase e perdese
o sentido da súa elocución.

Carlos Paulo
Martínez Pereiro
'Insístese moito
na orixe popular
dos trobadores pero
c~egaron a ser cultos
e sofisticados'
Estou lendo O alienista do brasilei,
ro Machado de As is , un conto
breve moi bon. Ademai e tou
lendo o libro Desde unha mesa de
café, do meu irmán Paulina Perei,
ro e anaco da Gramática de Xosé
Ramón Freixeiro Mato.
Que leituras recomendaria?

e-á romana, á románica, á ro,
mántica... +

FRANCISCO

ac

cula entre o ben e o mal, como
seguramente o entendeu quen
esculpiu este nó e este círculo
de corda, quizabes con dous sig,
nificados que se complementan:
deixar fóra do templo as atadu,
ras que impiden a normal flui,
dez da vida cristiá e que a
paciencia e a fe desfán a tre,
menda atadura dos pecados li,
·berando ao carpo e ao espírito.

N

on é menos devota a crenza
das embarazadas galegas, de
poñer moito coidado du,
rante a xestación en non facer
nós cando cosen, para non difi,
cuitar o parto. Sen embargo, se
con todas as precaucións por
diante seguen temendo polo lo,
gro da criatura, queda o reme,
dio do bautismo prenatal nunha
encrucillada, onde o primeiro
que os encontre há de cortar un
nó en resp9sta á aclaratoria pre,
gun ta: "¿que se lle fai ós pre,
sos?". E el di: "Libéranse".
T ampouco os mortos, nalgúns
lugares do noso país, poden le,
var ri.ós que impidan a libera,
ción da alma, como lle pasou a
un da parte de Boiro, que logo
andaba polos camiños sinalan,
do os cordóns dos zapatos e pe,
díndolle os paisanos:

-Desátame e libérame destas
Atando e desatando a vida cir, _ penas.•

Prefiro recomendar en xeral; ten,
do en conta a dimensión da nosa
literatura pero apontaria nomes
como Rosalia, Cunqueiro e Otero
Pedrayo.
Ven de participar no encontro que
sobre os troveiros tivo na lugar en
San Simón. Cales foron os apuntes
roáis relevantes que sairon de ali?
Houbo, como en case todos os con,
greso , aspectos máis e meno vul,
gares. A min paréceme relevante a
aportación de Manuel Ferreiro ao
apresentar un poema de Eduardo
Pondal a estilo de J an Z rr , que
el atopou e que está datad en
1905. Pensábase que o primeir ne,
otrobadorista era o catalán Carles
Riba e isto modific sustancialmen,
te o estudo da influencia das canti,
gas. Amasa que unha das figu
li,
terárias do éculo pa ado traballou
xa sobre un modelo de cantiga.
Que pouso queda dos evento rea,
lizados ao redor de Martin Códax,
Meendiño e Xohan de Cangas?
O máis positivo é que a homenaxe
serve para recuperar parte da me,
mória. Pero coido que quizais quede
algo de mistificación ao redor dos
trobadores, ademais de por ter esco,
llido só a tres, porque son vestidos
de poetas pobres, de orixe popular.
lnsistiuse demasiado na brixe xogra,
resca dos tres, o cal puido ser pero é
innegábel que chegaron a ser cultos,
sofisticados e aristocráticos. Non se
trata de que esa condición sexa ne,
gativa senón que hai unha visión·
excesivamente romántica, case ho,
lliwoodiense, de xograres correndo de
aqui para alá para recitar. En reali,
dade eran "doutores do trovar'!, ta,
mén nas cantigas de amigo.•
Filólogo e especialista en Uteratura Medie·
vc-1. Meta ( 1955).
Obras publicadas: As cantigas de Feman Paez
. de Tamalancos e Natura das animalhas (Bestiario
medieval da lírica profana galega-portuguesa).
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O Trinque

Vacaeións surpresa

x~
X O.
o~

A pasada semana o Celta ia ir
a Sárria búscando un ambiente de campo e quedaron surprendidos porque aquelo non
era unha aldea. Este tipo de
ignoráncia pode ser correxida

este ano programando as vacacións en Galiza. Non hai que
ir fóra para levar surpresas,
atapar cascos his.t óricos descoñecidos e paisaxe,5 naturais ignotas. •
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •

································································-· ··········
Na
Fundación
Barrié da
CORUÑA
.encóntrase a
mostra
adicada ao
pintor
Manuel
Abelenda,
aoque
podemos
ollar,á
direita,
nunha foto
dos anos
20.

do Concello a exposición
fotográfica d.e Xosé Luis
Oubiña. Case médio cento
de fotografías de diferentes
personaxes de Arousa.

O Barco
•XORNADAS
VrANovA
A Asociación Vía Nova, or~
ganiza as xornadas que se desenvolven na Casa da Cultura do 3 ao 5 de Xuño. O
Xoves 4 ás 20 h. Eugenio
del Rio impartirá a conferéncia O eco de Maio do 68.
O Venres 5, tamén ás 20 h.
Anselmo López Carreíra falará sobre O Reino da Galiza.

Cangas
• EXPOSICIÓNS
RETRINCOS DE CuBA
No bar Karachi está aberra
a mostra de fotografía de
Xico Peña que leva por título Retrincos de Cuba.

Bue u

•MÚSICA

•TEATRO

CONSUMO CUIDADO E
A VIAXE DA CEBOLA

KABUXA
O Domingo 7 ás 21 h, o bar
AturU.Xo acollerá a actuación
do grupo de tfteres Kabuxa.

Burela

Afonso de Luns a Sábado de
12 a 14 h. e de 18 a 21 h, e
Domingos de 12 a 14 h. Até
o 21 de Xuño.

A Coruña

• CONFERENCIAS

• EXPOSICIÓNS

HORREOS E MUIÑO
O Xoves 4 terá Lugar, n' A
Zaranda, a conferéncia Horreos e muíños da Galiza.
Tipol.oxia e ftmcionamento,
por Xosé Maria Leal.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
ÜUBIÑA
Está aberta no Auditório

DONNA FER.RATO
GARCIA TRILLO

Vivirulo co inimigo é o titulo
Até o 5 de Xullo o Pazo
Municipal acollerá a mostra
de pintura de Beatriz Garcia Trillo.

da mostra da fotógrafa americana Donna Ferrato. Fotografías en branca e preto
que tratan de mostrar o sufrímento das mulleres maltratadas pola violencia dos
seus homes. Para a autora é
moi importante que se saiba
que existe unha grande cantidade de mulleres que están
no cárcere por defenderse
das agresións producidas polos seus homes. No Kiosko

Governaclor do ul, bon
r líuco per alouca<lo (o mesm perfil que B1 U Cl int n),
apre ·éntase ás deicións primárias mencres os eu a eser s
diminan as proba do seu ·
lio · de sa1as. Boa factura e
pouco anova<lora.

norias norteamericanas, con paródia incluida ao Ti
am. O
ponto de vi ta é o dun hippie
que segue v1vindo igual que n
sesenta. Comédia de brillantes
Jescripcións dos p •rsoaxes e o
perfeci ni 'm da imaxe característicos dos irmán Cohen, ainda
que esta non scfia un das suas
mellares bras.

~O ESPlRITU DE BO-

ROOKYN. Filme que
trata de refrcxar o cámbio d
costumes n sea amiga cidade,
formada por inmigrantes europeos, e hox integrada en Nova
lorqu . O tema da fita seria tachado de aldeano s non estivee cuberto da patena anglo. Previsíbel.

lkilf'r O

FARO DO SUL.
Eduardo Mignone,' autor
de O sol de Outono, trae agora
un drama baseado na relación
de duas irmáns arfas. Os diálogos entre as duas protagonistas
son moi plásticos e a fita confirma a madurez do cine arxentino.
~MAMBI. História da úl-

~A SUA MAXESTADE

MRS. BROWN. História da ascendéncia que sobre a
raifia Vitória de Inglaterra tivo
o seu asistente John Brown.

Panorámica de Jeremy
lrons, Gong Li e Hong Kong,
tres indiscutfbeis belezas. A
descolonización da cidade é vista metaforicamente atraveso da
relación de duas parellas de
amantes. A nostalxa imperial
non chega a ser abafante.

~HERDARÁSATERRA. Un tertanente
viuvo, con tres fillas, fai as partixas e dá Lugar a un drama que .
lle serve ao director para expli- ,
car a trama ' profunda da sacie~ · .
dade norteamericana. Maxis- ·
tral interpretación d~ 'Michelle ·
Pfeiffer e Jessica Lange.

tima fase da guerra de indepertdéncia cubana, desde a
perspectiva dun soldado espa•
fiol. Un tema próximo e descoñecldo que .xustifica a necesidade de ver esta pelfcula. Guión
ben levado, pero alguns dos diá,;
~MERCURY RISING.
logos son óbvios e ao prorago- ·
Un póli do FBI salva a un
nista nótanselle máis as horas de
neno dun intento de asasinato
~mnáslo que as de drama,túrxia. · ·. perpetrado. polo Estado para
'
. •.'
. protexer ~}!n có.digQ secreto . . '
~ GRANDE«LEBOWS,. ;. ;,.
' < . ' . ' · ·+>o;·.·
.
Kl. úuxol delir_,ante no, ..-.~HOME DAM:ÁSCA- ·
RA, DE FERR9. Os tres_
. que se reflexan casé tOdas ~ u1i-

entre outros,

interveñen
M2 del Mar
Bonet, o
grupa sueco
Vasene o
galego
Carbal/as.

• LEITURAS
S!NDICALISTAS E
REBELDES
O Venres 5, ás 20 h., terá
lugar no Ateneo a apresentación do Libro Sindicalistas
e rebeldes polo seu autor
Dionísio Pereira.

¡-

dro Calapez , Escenas domésticas, conxunto de pin-

ANARQUISMO
NAGALIZA

Escolma de 130 fotografías
das 660 que compoñen a colección deste fotógrafo recollidas ao longo de máis de
coarenta anos e que na ac-

turas datadas todas no presente ano. Aberta até o 21
de Xuño.

Durante todo Xuño estará
aberra no Ateneo, a mostra ·
de fotografías e documentación histórica, Anarquismo
e anarquistas na Galiza. Pódese ollar de Martes a Venres de 19 a 21 h . Os Venres
no próprio Ateneo, celebraranse xornadas sobre o
anarquismo na Galiza.

• EXPOSICIÓNS

~ MEIA NOITE NO

MANUEL CARREIRA

Lugo

XARDIN DO BEN E
DO MAL. Un crime paixoal
entre dous hom.osexuais acontecido nunha cicla.de do Sul norte-americano esperta o intere~e
dun xoven escritor. Con alguns
tópicos e un chisco de humor.

No Clube Social Boliche está
aberta unha mostra pictórica de Manuel Carreira.
MARIA TERESA VIOR
No pub Duvorak está aberra a mostra de óleos e acuarelas de Maria T er~sa Vior.

Nova entrega do Fuxitivo, pero sen Harrison Ford.
Para levar flacos de millq.

~

O INDOMÁBEL
~ WILL HUNTING. Psiquiatra comprensivo axuda :a
integrarse na sociedade a
mozo superdotago que ten , prq ~
bkrilas, de convivencia, ,Pai:a
quen se petdeu O tlube dQs.po11. . "
tas mortos.

Lin

~ TORRE.~!~· Des~?IK
.. ' . da sua n.otabeJ tt}terprej:_a-,. .
cióri en O dla da;!zesta, f'antiago '
Segura volta con outra person:a•.
x:e de' especialísitn,a$ 'ca:i:act~~'($~ .

e

do_r, mach is:fa .
aceifos.o~ ,
Seg.ura ·é ademai~ diré.cr,<)r ·~ <
guionista desta (ita cotrosa de"
máis, pe.ro realizada con Libet ~ '
·dade, chispa e. ce¡:to pfício.
·
'·
. ..
.:-;

.

·• •. ,..·> 'NOIVO ' DE A.tuf- ~

~GUER~ Co1.nédia de en-

redo na que

ó título
.

'
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di todo ...
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arquitectura tradicional galega que abre na sala de esp os ic ións do Edificio de
Administraci:ón de Xunta.

Marín
MULLERES
·O Ateneo Santa Cecilia acolle, até o 5 de Xuño, a mostra de pintura de Sabela
Canitrot.

• MÚSICA - DANZA

EUGENIA LóPEZ PRADO
Na sala Acuarela abre a
mostra de pintura de Maria
Eugenia López Prado.
ARQUITECTURA
TRADICIONAL GALEGA
A Asociación Cantigas e
Frores organiza amostra colectiva de fotografía sobre a

MILADY ... E
- UN RAMO DE ROSAS
O grupo de teatro Aturuxo
representará o Venres 5 e
Sábado 6, no Teatro Principal, as obras de Víctor
Rufz lriarte Milml.y, obxectos
. de regalo e Un ramo de rosas.

• EXPOSICIÓNS

A galería Sargadelos exibe a
exposición sobre o Seminário
de Estudos Galegos, tema da
primeira exposición da galer ia aberta en Maio do 78 .

Durante esta semana pódese ollar no mesón O Forno
a pintura de Raquel Lastra.

ÜTERO-YGLESIAS

•TEATRO

Mos

RAQUEL LASTRA

[

Está aberta no Ateneo a exposición itinerante de pintura de Xesus Otero-Yglesias.

SEMINÁRlO DE
ESTUDOS GALEGOS

ticas: Un policiá es{'áfiol, l?ebe~ ·

~::.

(Portugal)
na que,

Ferr-ol

mosqueteiros maquinan un plano para substituir ao tiránico rei
Luís XIV polo seu irman xémeo,
que permanece oculto a.os ollos
da Franza. Fira de aventuras que
chega a aburrir.

~~-

SEIXAL

• EXPOSICIÓNS

~ U.S. MARSHALS.
~A CAIXA CHINA.

mostra de pintura de Olga
Martínez.

COLECCIÓN GABRIEL
CuALLADÓ-lV AM

Carteleira
~ PRIMARY COLORS.

JoséAfonso
organiza as
IX Cantigas
doMaiono

Miguel González Garcés, a

A Fundación Barrié acolle a
mostra anrolóxica do pintor coruñés Manuel Abelenda Zapata (1889-1957),
contribuidor da definición
de escola galega a través
dos temas tratados e moi
especialmente da paisaxe.
Máis de cento cincoenta
obras, que van desde 1909
até o seu pasamento.

da cebo/a.

AAsocia~o

ÜLGA MARTÍNEZ
Abre na Biblioteca Pública

ABELENDA ZAPATA

O venres 5 ás 23 h. terá lugar na discoteca Clip a actuación dos novas grupos
Consumo Cuidado e A viaxe

rualidade están despositadas
no lnstitut Valencia d' Art
Modern. Diversas tendéncias
e fotógrafos estruturados en
distintos apartados: Dos infcios aos anos 30; a sociedade
da década dos 30 en Norteamerica; as escenas da guerra
civil española captadas co
obxectivo de Agustfn Centelles; Gabriel Cualladó e os
fotógrafos es·p añois da sua
xeración; e ainda, Mirar o
Mundo, articulada á sua vez
en seis apartados e onde conviven os clásicos e os actuais
até un total de oitenta fotógrafos. Museu de Belas Artes
da Coruña até o 5 de Xulio.

FOLC
O Sábado 13, a partir das
21 h., terá lugar no Centro
Cultural S. de Herville (Alto de -San Cosme) o festival de música e danza Folc,
que contará cos grupos de
danza Virxe das Neves,
Fiadeiro e Frores Mareliñas e cos grupos de música
Os Carunchos e Muxicas.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
ROSA VELOSO
Na galería Anexo está aberra
a mostra fotográfica de Rosa
Veloso, unha intervención
global que modifica o espazo
para ·convertelo nun lugar
onde se ·desenvolve un diá•
logo sentimental e corporal,
baixo o título de Heridas
·propias y extrañas. Até o 13
de Xuño, de Luns a Venres
de 18 a 21 h, Sábados 12 a
14 h, (Martes pecha) .
TRAXE TRADICIONAL
Pódese ollar no- Museu de
Pontevedra a mostra do traxe tradicional galega, campos ta por pezas pertencentes á colección de Piluca Montenegro. .

•MÚSICA

PEDRO CALAPEZ

SEMANA DE CULTURA
TRADICIONAL

A galería Marisa Marimón
acolle a exposición de Pe-

Dentro dos áctos celebrados
nesta semana, organizada
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pola Asociación Cultúral
Dous Pontes, o Xoves 4 ás
20,30 h, terá lugar no T earro
Principal, un recital de gaiteiros con lván Costa, Osear
lbáñez, Paulo Carpinteiro e
Edelrniro Femández.

•XORNADAS
OFUTURO .
DOS NACIONALISMOS

.O A.teneo organiza o ciclo
de conferencias O futuro
dos nacionalismos · nunha
España plural. O ciclo, que
deu comezo a pasada semana
coa 'intervención de Xosé
Luís Barreiro Rivas,.-continua, no auditório do Instituto Valle-Inclán, o..Luns 8,
coa conferéncia do catedrático de pensamento político
Antonio Elorza. A xorñadas
finalizan o Venres 12 no Pazo de Congresos, cunha mesa redonda formada por portavoces dos catro P.artidos
polítícos con representación
no Parlamento galega.

Santia.go
- •CINEMA
CINCO ESTRELAS

O Centro
Galegode
Arte
Contemporánea de
Campos tela
mostra a
· obra de
Adolfo
Schlosser.

1

J

No Teatro Principal, do dia· 1
ao 7, terán lugar os ciclos de
Cine Americano e a 11 parte
do Cine cinco estrelas, organizados polo Departamento
de Cultura do concello.
Nesta semana pódese ollar:
o Xoves 4 Homes amuulos
de John Sav.les, Get on the
bus de Spike Lee e Afilie·
tion de Paul Schrader. O
Venres 5 Afterglow de Alan
Rudolph, Aflliction de Paul
Schrader e A tormenta de
xeo de Ang Lee. O Sábado
6 AfJliction de Paul Schrader, A tonnenta de xeo de
Ang Lee e Homes amuu:los
de John Sayles. E o Domingo pasaranse de novo Homes amuu:los de John Sayles, Affiiction de Paul Schrader e Afterglow de Alan '
Rudolph. Os pases serán as
18 ás 20,30 e ás 23 h. O prezo das entradas é de 400 pta.
Hai un abono para 5 pelicu·
las por l.500 pta. A billeteira abre a partir das 17 h.

•TEATRO
Detritus ·
corazón é
levada á~
táboas ó
Mércores e
Xoves, 10 e
· 11, pola
compoñia
Teatro Bruto
en
SANTIAGO.

Convocat:órias
A RUSIA POR

50.000 PTA.

A Asociación Maximo Gorki des.olidariedade entre. os pavos e a Asociación
·'de Hispanistas de Leningrado, organizan estadias de tres semanas en intercámbio polas que reside~tes galegos e
rusos poden pasar unha tempada en
cada pars polo prezo dun billete de
avión. Durante o mes de Xullo organi_zarase o acomodo de visitantes galegas
en Rusia; no mes: de Agosto o· rusos.
devolveran a visita a Galiza. Para facer
o intercámbio só se precisa reservar
.. unha praza na Asociación Maximo
. Gorki (986) 22 44 57, de 17 a 20 h., e
concertar o billete de ida e volta Madrid-Leningrado en voo regular
·
CERTAME DE POP~ROCK
A Conselleria de Familia e Xuventude
convoca o 1 C!ó!rtame de música L'oprock Xuventude 98 hoque poderán participar todos os grupos galegas ou residentes na Galiza. O número máximo de
compoñentes de cada grupo será de 8
persoas. Os participantes terán como
moito 30 anos de idade, cumpridos neste ano. Non poderán ser profisionais, é
dicer, non ter relación contractual con
algunha compañia discográfica'. Cada
grupo ou solista poderá apresentar un
máximo de 3 obras, alomenos unha en
galego, coa duración máxima de 4 minutos por tema, gravadas en fitas por se-

., .

A Depuración da Coruña convoca o I
Prémio de Ensaio Manuel Murgkia. Poderán optar a el autores de calquer nacionalidade que presenten ensaios de
caracter histórico, referidos á província
da Coruña, inéditos e non premiados
con an terioridade. Estabe.lecese ' un
único prémio de 1.000.000 pta. Os traballos farán referencia a calquer aspecto da província da Coruña, podendo
abarcar desde a prehistória até a actualidade. A extensión dos textos será li-

Xuuo P ARDIÑAS
N' A Mouga e~tá aberra, até
o 30 de Xuño, a mostra de
tallas de made.ira do galego
Xulio Pardiñas. De 1O a 14
e de 16 a 21 h.

bre e enviaranse por quintuplicado, en
ex·emplares separados, mecanografados
a duplo espazo, grampados ou encadernadós baixo un título e lema, achegados de plica na que conste o título e o
lema no seu exterior e contendo no interior o nome e .os apelidos do autor e
dados persoais. O prazo de admisión
dos orixinais remata o 15 de Xuño e
deberán enviarse á Depuración da Coruña, Avd. Alférez Provisional s/n,
15.006 A Coruña, indicando no sobre

Prémío de Ensaío Manuel Murguia.
PRÉMIO TORRENTE BALLESTER
A Depuración da Coruña convoca o X
Prémio de Narrativa Torrente Ballester.
Poder~ optar a el todas as persoas que
o desexen, que presenten obras inéditas
e non premiadas con anterioridade.
Outorgarase un prémio único e indivisíbel dotado con tres millóns de pesetas. As obras serán de tema e extensión
libres, podendo apresentarse novelas,
relatos, conxuntos de relatos, por duplicado e en exemplares separados, mecanografados a duplo espazo, en tamaño
DIN A4, numerados, grampados ou encademados. Os orixinais apresentaranse baixo un título e un lema, achegados
de plica na que se fará constar o título e
o lema no seu exterior, e que conteña
no seu interior o nome e apelidos do
autor, domicilio, nacionalidade e teléfono. O prazo de admisión dos traballos

.,
T_Ul
• EXPOSICIÓNS
ACISCLO~QUESSADA

Até Xullo a galeria Trisquel
e Medulio acolle a mostra
conxunta do pintor Quessada e o escultor Acisclo.
Pódese contemplar de Luns
a Sábado de 10,30 -a 13,30
hedel7a2lh.

acolle a exposición de fotografüís que a estadounidense
norteamericana Ruth M. Anderson tomou na Galiza nos
anos 20. Até o 30 de Xullo

No pub Sá do penal, exposición de pintura de Vira
que permanecerá aberta
até finais de mes.
XESUS CORREDOYRA

20 ANOS

Estudos Galegas.

Abre na Casa da Parra a
exposición de Xesús Corredoyra, encadrada dentro
dos actos comemoraüvos
do ceni:enário do 98. Comprende unha trintena de
obras, cartas debuxos e documentos, asi como textos
críticos orixinais .escritos
para a ocasión.

ADOLFO SCHLOSSER

TRÉME TEMA

O Veme 5, ás 20 h., inauguraÍase no Centro Galega de
Arte Contemporánea exposición de Adolfo Schlosser.
Pódese visitar de Martes a
Sábado de 11 a 20h, e Domingos de 11 a 14 h .

Coa colaboración da Casa
do Caribe de Santiago de
Cuba a Fundación Granell

DE SARGADELOS
A galeria Sargadelos inaugurou a exposición comemora. tiva dos vinte anos de andaina. O Dia das letras Galegas de 1978 inaugurouse a
galeria cunha exposición en
homenaxe ao Seminário de

•DANZA
PROMETHEUS DANCE

MARCELA SANTORUN

Do Xoves 4 ao Domingo 6
o Teatro Galán acollerá a
actuacción do grupo de
danza americano Prometheus Dance. Todas as actuacións terán lugar ás 22 h.

Está aberta na galería Citania a exposición de Marcela San torun na que se recoIle unha escolma de óleos e
debuxos. De Luns a Venres
de . 18,30 a 21,30 h., até o
30 de Xuño.

• EXPOSICIÓNS

150 ANOS

Rurn M. ANDERSON

DE
PREPARADORES

A lgrexa da Universidade

No Salón Artesonado de

.abre no Pazo da Bendaña
(Praza do Toral) amostra de
arte ritual afrocubano Tiembla Tierra. A Fundación organiza, durante o mes de Xuño, unha série de actividades parellas á exposición.
Todos os Mércores e Venres
ás 20 h., até o dia 22 representarase a danza ritual
La jungla. O Luns 8 terá lugar a conferéncia de José
Millet. O seguinte Luns tamén José Millet falará sobre
a técnica do Vodú, e o Luns
22 finalizaran ás conferencias con A rexión Yorubá,
con Vicente Portuondo e
Abelardo.Larduet.

•MÚSICA
REAL FlLHARMONIA
DE ÜALIZA

o 9 de Xuño, a mostra conxunta das artistas Aurora
Vázquez, Lucia Alonso e
Alicia Bouzas. Na Nova Sala de Exposicións está a mostra de L. Freire e na Sala de
Arte (Policarpo Sanz, 24.
Galerias} a mostra de óleos
de Pilar Díaz Monterroso.

CuLTURA

rematará o dia 1 de Xullo e enviaranse
á Deputación da Coruña, Avda, Alférez Provisional, s/n, 15.006 A Coruña,
indicando no sobre X Prémio de Narrativa Torrente Ballester. Maior información no telf. 981 183 302.
PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN
Xiisus FERRO CousELO
O Departamento de Cultura do Concello de Valga convoca o Jl1 Prémio de Investigación. Xesús Ferro Couselo. Duas
modalidades, unhá para traballos de in·vestigación (emografia, paleografía, numismática, arqueoloxia e história da arte) de ámbito galega. Outra para o estudo emográfico e histórico do Concello
de Valga. Poderán participar rodas os
autores de calquer nacionalidáde, cunha
ou máis obras, sempre que estean escritas en língua galega, sexan inéditas e
non teñan obtido nengun prémio anteriormente. O prémio da 1i! modalidade é
de 500.000 pta, e o da 2ª de 200.000
pta. A extensión das obras será de enrre
50 e 300 fólios na primeira modalidade,
e un mínimo de 30 fólios e un máximo
de 100 para a segunda. Apresentaranse
orixinal e catro cópias máis mecañografadas a duplo espazo, xunto cos dados
persoais baixo plica, ao Concello de
Valga, Avda, da Coruña, 14. 36.645.
Valga. Pontevedra, antes do 15 de Xuño. Máis información nos teléfonos 986
559 456 e 986 559 244. •

rá lugar na sala Anoeta a
actuación da lexendária
banda de punk Peter & the
test iube babies. A actuación contará coa intervención de Disturbio 77.

Publicacións

PORTUGUESA

ABRENTE
Número 8 do voceiro do MLN Primeira
Liña, integrado no BNG. A publicación

MUSEU ETNOGRÁFICO

Até o Sábado 6 a libraria
"El Rincón de Las letras"
(Otero Pedrayo, 4) exíbe
unha mosrra de cultura
portuguesa, composta por
un conxunto de libros e
mú_sica de Portugal, Brasil
e Africa de fala potuguesa.

A Asociación Cultural Pozo
do Demo de Cabreiroá, in-

MARIA SACRISTÁN E
ARTURO FUENTES

forma da abertura do Museu
Etnográfico do Val de
M'onterrei, aberro Sábados,
Domingos e festivos todo o
dia. Pódense concertar visitas pola semana para grupos
no teléfono (989) 00 75 06.

Na galeria Artefacto exíbese
unnha mostra conxunta dos
artistas Arturo Fuentes Cid
e Maria Sacristán Garcia.
Aberra até o 8 de Xullo.

VIRA

O Museu do Pavo Galega
acolle, até Xuflo, a inostra
Pickman, unha completa
escolma da produción louze ira española do século
pasado, que se desenvolveu
amplamente seguindo modelos británicos, fundamentalmente.

O Mércores 10 e. Xoves 11
ás 21 horas no Teatro Principal, a compañia Teatro
Bruto representa Deütus
corazón, de Xavier Picallo.

PRÉMIO DE ENSAIO
MANUEL MURGUIA

seu de História Natural da
Universidade de Santiago.

LOUZA PICKMAN
DETRITUS CORAZÓN

mm

Fonseca está aberra exposi-.
ción 150 anos de preparadores (1848-1998) no Mu-

a

•

parado. Estabeleceranse os seguintes
prémios: Solistas, 1º prémio, 50.000 pta.
e gravación e edición dun CD de 20
min., 2º prémio, 25.000 pta. Grupos: 1º
prémio, 100.000 pta e agravación dun
CD de 20 min., 2º prémio, 75'.ooo· pta.
Haberá tamén ·3 accesits por cada unha
das modalidades, solistas 20.000 e grupos 50.000 pta. As fitas casete apresentaranse cada unha
sobre pecho, figurando no exterior o lema elexido polo
grupo ou solista. Apresentaranse dentro
doutro sobre tamén pecho, no exterior
do que figurará o lema, e no interior o
boletin de inscricións máis os dados persoais. Os participantes deberán enviar as
solicitudes ao Servizo de Xuventude da
delegación provincial da Conselleria de
Xuventude e Familiá onde residan normalmente, antes do 15 de XuñQ.

Verin
• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

Vi.go

REAL FILHARMONIA
DE ÜAUZA

• CONFERÉNCIAS
No DIA DE POR1JJGAL,
A CAMINHO DA lNDlA
O Mércores 10 terá lugar no
paraninfo da Universidade,
ás 20 h.; ac,conferéncia inpartida pofo portugués José
Hermano Saraiva.

En comemoración dos 25
anos da Universidade de Vigo a Real Filharmonia de
Galiza dirixida por Pedro
Alcalde, oferece un concerto o Venres 5 ás 20,30 h, no
Centro Cultural Caixavigo.
UNIÓN MUSICAL
DECABRAL

• EXPOSICIÓNS_
-VICTOR VASAREJ_Y
No Centro Cultural Caixavigo, retrospectiva do húngaro VictorVasarely, Máis
de 60 cadros nos que se pode
aprezar a sua labor criadora
desde 1932. No Centro Cu!- ,.·
_rural taméri está aberra, até

Na mañá do Domingo 7
terá lugar na ,Pra;rn da
Constitución a actuación
da banda de música Unión

adica a portada ao 12 de Maio co título
de Avancemos nas conquistas da clase tra-

ba lladora,
35 horas xá.
Conta coa
colaboración
do
Catedrático da Universidade
de Santia·
go, Xusto
Gonz.ález Beramendi co artigo
Galiza e o 98 que reproduce un texto
inédito na Caliza qu re oUe a corr pondéncia entre o Subs cretári d
Guerra dos EEUU e máximo xe~ militar do exército americano, do 24 de ecembro de 1987, un ano ante do suce·
sos de Maine, no que se xustifica e concreta a intervención militar no Caribe.
En ERGA, a estrela vermella das aulas, o

nascimento do Movimento Estudiantil Nacionalista, o historiador Carlos Morais,
fai unha retrospectiva do Movimenro
que comeza a principios dos 70. Carlos
Taibo, profesor de Ciéncias Polfticas,
denúncia a agresión sérvia contra Kosova e f.! necesidade de apoiar a sua luita .
Ademais, sección de libros na que se re•
collen as novidades editoriais. Abrente
atopase na rua do Home Santo, 29 4 2 A,
de Compostela. Apdo. 760. •

musical de Cabra!.

• POESIA

PETER & THE TEST
TUBE BABIES

A CAIXA DE P ANDORA

O Xoves 4, ás 21,30 h., te-

Nesta libraria programan,
para o Venres 5, o recital po- ético no que participan Ana
Mª Garcia Silva, :Kabier Rodríguez Baixeras, M~ Xosé
Queizán e Anxo Angueira.
Organiza Madres en Acción.

•TEATRO
No Auditório de Galiza, o
Xoves 4 ás 21 horas, a Real
Filharmonia de Galiza dirixida por Pedro Alcalde, oferece un concerto con obras de
W.A. Mozart e J. Brahms.

ENCONTRO
UN!VERSITÁRIO
Do 3 ao 6 desenvolvese o

Encontro de Aulas de Teatro

Arturo
Fuentes e
Maria
Sacristán
mostran
a sua C\bra
·na sala
Artefacto

viguesa.
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• Xa está na rua o Abrente n! 8, con
artigos que abordan a situazón social
do movimento obreiro galego e as tarefas que deve orientar o traballo sindical e co laboracións como as de Xusto González Berarnendi, lgor Lugris ou
Carlos Taibo. Ruado Home Santo nQ
29 4Q A. Apdo. 760 Compostela.
•No seu 150 aniversário, se desexa
receber o Manifesto Comunista en
portugués, traducido da sua edición
orixinal, asi como textos de Marx, En·
gels ou Lennin, diríxase a Distribuidora Arume. Apdo. 122. Montarte.
• Firma de cosmético natural demanda representantes con posibilidades
de formar equipa de vendas. Tamén
vendedores. Mónica Martínez Rial.
Rua Xens, n2 4 15.984 Araño-Rianxo.
A Coruña. Teléfono 981 860 255.

•Se queres receber de balde un par
de autocolantes contra a incineradora de Cerceda, envía o teu enderezo e
un selo de sete pesos ao Obradoiro da
História, Apdo n° 42 15.680- Ordes.
• Vendo chalet de 2 prantas, garaxe
e 2.520 m2 de terreo, nas Rías Baixas.
Ideal para construir unha residencia da
terceira idade . Alugo chalet con xardin por meses ou quincenas, en Asados-Rianxo. Teléfono 923 267 657.

• Já está em internet a página do
Movimento Defensa da Língua. O
seu endere90 é mdl.home.ml.or.
• Mestre busca traballo relacionado coa cultura da Galiza : publicazóns , editoriais , librarías ... Manolo
981695682.
• Alúgase casa de tres dormitórios,
con finca, durante a tempada de verán en Moaña. 986 312 136.
• A web do sindicato Estudantes
Independentistas, na que ademais
poderedes atapar liga9óns as webs
da AMI e do MOL, mudou o seu end ere90 na rede passando a ser:
members.xoom.com/ei
• Alúgase apartamento ao carón
da praia. Vistas ao mar, equipado . 11
quincena de Xuño 55 .000 pta . 2~
quincena de Xuño 65.000 pta . 2ll
quincena de Agosto 75.000 pta Teléfono 981 761 144.

• Os Ateneos Libertários da Coruña,
Compostela e Ferrol leñen a ledicia de

'informar que xa está á venda o pri·
meiro número da revista titulada
Anarquista. Destacan entre .os artigos,
un sobre a penetración do Opus Dei na
Universidade da Coruña, outro sobre a
literatura medieval galega e o da entrega do préniio Tonto do Ano 1997, que
recae sobre os coñecidos galeguistas
Xavier Alcalá e Carlqs Mella.
• Alúgase piso en Vigo; Grande e
económico. Amoblado Teléfono
986 375 575.
• En Camota, apartamento a carón
da praia, terraza e vistas ao mar. Completamente equipado 981 761 144. ·
• Aluga-se apartamento-estudo,
com calefac9om e agua quente, banho com banheira, soleado, ideal para
estudante. Gastos de comunidade
incluidos : 37.000 pta. Rua Esperanto,
2-1 2 D. Teléfono 986 415136.
• Grupo de amigos que gostaria de
contactar con jovens galegas de todas as idades que gostem da Parapsicología, Astrologia, Celtismo, Tradi9óes, Costumes e Religióes, etc.
Escrevam para : Egum , apdo. 228
4.703 Braga Codex Portugal.
• Mestre de auto-escala oferézome
para traballar. Jose Manuel, teléfono
913 760 723 .
• Merco selos para franqueo con
ou sen goma, usados de España ou
extranxeiros e tarxetas telefónicas
novas ou vellas, Jase Manuel. Apartado 32.004 28080 Madrid.
• O boletín literário PolpA, editado polo colectivo poético Humilladoiro , chega nestes días ao segundo número, correspondente á primavera 98. Colaboran nel Oiga Novo,
Beltza, Lucia Novas Garrido, etc. Se
queres recibilo ou aportar colaboracións ponte en contacto con nós e
envía un selo de 35 pta. ao Colectivo Humilladoiro . Apdo 816. 15.080
A Coruña.
• Aluga-se piso sem móbeis em
Bouzas, Vigo. Telf. 986 292 879.
• Compraria boa gramática e bon
dicionário de pórtugués a un razóábel prezo. Escrever a Luís Quiroga
López. Cidade Viveiro 3-1 2 Drta.
• Alugo ou traspaso local de 28
m 2 • Acond icionado . Zona Praza da

Miñoca (zona Avd. Florida) en Vigo . .
Prezo a convir. Teléfono 986 20 67
· 20. A partir das duas da tar9e .
• Traspaso locutório-quiosque e
tenda de lambonadas, funcionando
en Santiago. Teléfono 981 557 241.
• Ven-se de publicar o n2 6 do Mocidade, revista que edita Galiza Nova
a nivel nacional. Agora con máis páxinas, nova maquetación e novas seccións onde poderás atopar artigos sobre a política municipal e mocidade,
entrevistas a Pilar García Negro e a
Elias e Ramiro, crónica das tractoradas, a vixéncia de Castelao, cinema
en galego, actividade de Galiza Nova,
etc. Se o desexas, podes-te subscreber de balde enviando os teus dados
ao local nacional de Galliza Nova
(Santiágo de Chi le, 28-ent. dta.
15.706 Compostela-Galiza) ou chamando ao 981 553 526 polas tardes.
• Oferécese furgón de 3.500 Kg para facer portes e mudanzas. Anxo
Telf. 986 271 483. Móbil 929 851 640.
• Devido a actua9ao da repressao
judiciária sobre militantes da Assembleia da Mocidade Independentista e em prevengáo das consequéncias económicas que isto conleva (p.
Ex. um militante de Ponte Vedra tem
que pagar urna fianga de 240.000 pta)
a nossa organiz~ao decidiu abrir
um fundo de solidariedade no qual
agradeceríamos fa9as o teu ingresso
solidário que nos permita seguir a defrontar a esta ofensiva da repressáo
espanhola. A canta é 2091-0500-1230000-93748 de Caixa da Galiza.
• O Centro Social Semente (A Paz
16 Baixo-A Coruña) oferece de balde
o seu local ás persoas ou organiza~
cións progresistas, que por pon dispor de meios nen axudas públicas,
precisen local ·na Coruña para realizar
charlas, xornadas, conferencias, recitais poéticos ou músicais etc; relacionados coa nosa problemática cultural, .
social e política. Información no apdo.
de correos 4349-15.080 <;la Coruña.
• Vendese equipamento para pescaderia: (6 meses de uso) Vitrina,
mesa de coitelos, aparato exterminador de insectos. Chamar ao telf. 986
24 28 72 ou 986 206 720. • Véndese Kayac Prijon 1 Daho.
Moi bon estado. Chamar ao teléfono
929 801 894.•

ral Caixavigá a obra Tics.

Petv& the

test tube
babie. e

NANO

Oi1h1rlJio 77,
na foto,

O 11 e 12 de Xuño Teatro
do Adro, dirixido por Cándido Pató, representará no
Caixavigo Nano, monólogo
criado a partir dos textos de
Tic-Tac de Suso de Toro.

actvon en

VIGO o

Xoves4.

Porto
• EXPOSICIÓNS
HELENA

Universitário. Nesta semana
pódese asistir, o Xoves 4 ás
20 h. no Centro Social de

dirección de Anxos Cuña
Bóveda apresentan o 5 e 6
de Xuño no Centro Cultu-

Do 10 áo 13 estará aberra
na sala de Exposicións do

Beade, á representación do
grupo Comando Impresentable da obra de Nacho Otero, Ke Koño Importa. O Venres 5 ás 20 h, a Aula de teatro da Universidade de Vigo
Campus ~igo, representará
a obra de Angel Garcia PinAmpla
mostra de
teatro
universitáño
en Vigo.

tado O Sangue do Tempo. O
Sábado 6, Campus Vigo e
alunos da RESAD de Madrid, representarán reflexións sobre Fausto de Goethe, no Centro Social de Beade ás 12 h. O mesmo Sábado ás 20 h ., os membros da
Real Escola Superior de arte Dramático de Madrid represent.arán El dia eri que las
hadas dejaron de mirarse en el
espejo. E o Domingo 7 no
Centro Social de Beade ás
20 h., actuará o grupo Maricastaña coa obra de Max
Aub No tempo do crepúsculo.

Tres
Sarabela Teatro, baixo a

1

.

Banco Simeón a mostra da
pintora Helena.

Helena mostra as suas pinturas no PQRTO.

Seixal
•MÚSICA

Horizontais
1. O mesmo que cañón 5. Oxido de calcio 6. Preposición 8. Entran, collen 9. Apócope dé. santo 11.
Pagan unha tea nun tear 12. Grupos de seres huma-.
nos que se distinguen pola cor da pel e outras características 14. Referido ao ano 15. Escoita 16. Nome
de dúas·constelacións do hemisferio Norte. 17. Fenda feita nas pezas de roupa ·para meter por ela bs botóns 20. Trate mal de palabra para humillar 23. Vocais de mesa 24. Desprazareime a un lugar 27. Neme de persoa 29. Froito das silvas 30. Lugar da lareira onde se fai o lume 31. Axente secreto 32. Río
que pasa por Padrón 34. Río e montes de Cantabria.
3 5. Madrep~rola.
Verticais
l. Mamífero da familia dos equídeos 2: Máis alá 3.
Ao revés, que non ten compañía 4. Letras de anís 5.
Avión utilizado para derrubar os do inimigo 7. Comezo a existir 8~ Un cento 1 O. Ao revés, que non
ten ningunha doenza. 11. Cobren con algo, ocultah
12. Fileira, ringleira 13. Que sabe moito, erudita
15. Remuíño que fan as ondas 18. Paso os ollos por
un escrito entenden.do o que pon 19. Tomar limpo,
purificar 21. Xabón líquido para o baño 22. No plural, período xeolóxico ou histórico de características
determinadas 25. Concello próximo a Santiago 26.
Parecía 28. Existían 29. Vela de muíño 33. Batraquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos. +

Caldo de letras
H H M O H M L S B V O U X D R
Ñ A Z P

S D E N P Z H V S N L
B H F O W G

F G K T T A N J

~

Q A P K P N Q A U B Q L Ñ S W
Dentro das actividades organizadas pola Assoc• José
Afanso e a Cámara Municipal no IX Cantigas do Maio,
que xa deu comezo o 28 de
Maio, podémonos achegar,
o Xoves 4 ás 22 h ., ao Forum Cultural para a actuación do grupo ruso Vershki
da koreshki. O Venres.5, ás
20 h., na rua Paiva Coelho ·
outras, actuará O' grupo gal ego Carballas. Tamén o
mesmo dia, ás 22 h., serán
as actuacións dos grupos de
Marrocos Nass Marrakech,
na fábrica Mundet, e os suecos Vasen, na prarya 1º de
Maio. E o Sábado 6 finalizando o encontro, estarán,
de 17 a 19 h, na prarya dos
Mártires da Liberdade, o
grupo de teatro galego
Tanxarina Titeres representando o Contaloucos. De
18 a 21 h., na mesma prarya ·
e na rua Paiva Coelho, terá
lugar a actuación do Grueo
de gaiteiros de Vinhas. fu
20 h, o grupo Carballas repetirá actuació,n na rua Paiva Coelho. As 20,30 na
prarya da República actuará.
o grupo de Adufeiras da
Casa do Concelho de Idanha-a-nova. E pechando estarán, ás 22 h., o grupo de
mongólia Egschiglen na fá- .
brica de Mundet e Maria
del Mar Bonet na Prarya do
1º de Maio.+
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Doce grandes rios do mundo.
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MANUEL CIDRÁS

Centos de alunqs mergúllanse no repertório popular nas aulas do Conservatório.~.....

A Universidade das tarrañolas
*

o'l CIA fi

C

ando al~ p~los a~os setenta e pnme1ros 01tenta se
teorizaba nos medios progresistas europeos sobre o con cepto de Nova Esquerda, os in ventores da idea censuraban os
vellos modos da política, cuestionaban o que se deu en chamar a
forma-partido como modelo de
organización, criticaban a burocratización dos partidos obreiros
tradicionais, a política feita den. de arriba, a relegación das organizacións sociais non encadradas na
disciplina partidária e outros vit ios todos eles reais e nada pantasmais. A esquerda que se chama nova criticaba á vella preci amente dende a esquerda, e o tempo veu enchcr de razón boa part
das súas notable aportacións t 6ricas. Dende logo a súa análi e fo¡
roáis certeira na cuestión oc idental que na oriental, d nd auguraron a eclo ión dunha
ición de Esquerda que a hi tória
desmentiu.

~

PAULA BERGANTIÑOS

Muiñeiras, pasodobles ou foliadas son algunhas das pezas apuntadas nas partituras
do atril de Eva. Estudou e Ensinanzas Musicais e vai a clase de guitarra e de canto, pero
foi a criación do Conservatório de Música Tradicional en
Vigo hai dous anos, o que lle
permitiu entrar en contacto co
repertório popular. Escolleu a
zanfona e através da interpretación dos temas tr¡,¡dicionais
foi aprendendo as dificuldades técnicas do instrumento.
Como eta ao redor de 400 alunos participan das aulas permanentes de instrumentos
tradicionais que se oferecen
no centro, unha iniciativa única no país que escomezaba a
sua andaina o curso pasado.
"A criación dun Conservatório
de Música Tradicional er·an unha idea que estaba na ment~
de todos nós. Espalladas polo
país existían moitas aulas de
música popular , pero faciase
necesário un centro que aglutinara, coordinara e fixera posíbel o intercámbio", sinala o seu
director, Rodrigo Romaní.
Na Universidade Popular, en Vigo,. funcionaba un obradoiro de
intrumentos tradicionais no que
traballaban Anxo Corral e Ramón
Casal. "A partir do traballo que se
estaba facendo neste taller, no
que ademais de construir os instrumentos tentábase que os alunes aprendesen a tocalos, xurdiu
a idea de criar o conservatório
como unha a'mpliación que se
adicase en excll:.lsiva ao ensino",
engade Romaní. O Concello deu
o visto bo ao proxecto, a Xunta
Reitera da Universidade Popular
aprobouno por unanimidade e o
Conservatório empezou a sua
andaina no curso 96-97 con trescentos alunos. Desde entón oferece un ensino totalmente gratuito e pon a disposición dos alunas
instrumentos e horas de ensaio.
Neste dous anos Marisol fixo
dous cursos de gaita. "Empecei

de cero, interpretando partituras
coa ifauta -explica- A finais do
curso pasado xa empezamos
·coa gaita". Vai ao Conservatório
duas horas a semana e explica
que ainda que as aulas se imparten de forma individualizada
tamén ten participado de ensaic:is con outros compañeiros e
con instrumentos de percusión
como o bombo, o tamboril, as
cunchas e as tarrañolas.
· Eva tamén vai duas veces á semana. "Cada un de nós vai ao
seu ritmo -explica- É imposíbel
que a aprendizaxe do instrumento resulte aburrida. A aclaración
das dificuldades técnicas faise,
non· a través dé exercício, senón
a través do coñecimento e a interpretación de pezas populares.
Aprender a tocar o instrumeoto
supuxo tamén, coñecer a sua
história, a sua evolución, os tipos
de zanfona que hai e· entrar en
contacto coa nasa tradición".
"Como traballamos con ensinanzas non normalizadas elaboramos· os nasos próprios planos.de estúdo", explica Romaní.
Na actualidade existen sete au-

las: a de- Gaita coordinada por
Xaquín Xesteira, Zanfona por
Anxq Pintos, canto por Felisa
de Leilía, violín ·por Quin Fariña,
Arpa Céltica por Romaní e unha
teórica de etnografía e folclore
qúe imparte Xaime Estévez.
"A nosa base teórica fundaméntase en que os músicos populares en Galiza non estaban
especializados nun só instrumento e tocaban un poúco de
todo. Neste sentido tentamos
que o aluno estexa en contacto
con vários instrumentos", explica Romaní que tamén fai referéocia a diferéncia entre a faceta tradicional dos instrumentos e a faceta clásica. .
"O violín e o caso máis representativo dun instrumento no
que as técnicas de interpretación, e dicir, a forma de tocar as
melodías, o tipo. de ornamentación, de ritmo, de tono ... son diferentes na faceta tradicional e
na clásica. En moitos instrumentos estas técnicas de interpretación tradicionais perdéronse e
para recuperalas tomamos como modelo a gaita -sinala- A

Tokyo •••••••••••••••••••••••••• 129;000
Dubai ............................. 95.000
Melbourne •.•••••••••••••••••• 176.000
Sidney ••••••••••••••••••••••••• 176.000
Dar Es Salam ••••••••••••••••• 99.000
Durban •••••••••••••••••••••••••• 99.000
Johannesburg •••••••••••••••• 97.000
Lilongwe ........................ 99.000
Mauritius ••••• •••••••••••••••• 122.000
Quito ••••••••••••••••••••••••••: 125.000
Paris •••••••••••••••••••••••••••••• 45.000
London •••••••••••••••••••••••••• 37.000
Buenos Aires ................ 115.000
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Bogotá ••••••••••••••••••••••••••• 99 .000
México ••••••••••••••••••••••••• 114.000
Rio de Janeiro •••••••••••••••• 98.000
Sao Paulo ...................... 98.000
Santiago de Chile ••••••••• 122.000
Grand Cayman •••••••••••• 109.400 .

Grenada •••••••••••••••••••••• 11 0.000
Nassau •••••••••••••••••••••••• 111.000
San Juan •••••••••••••••••••••• 111.000

"Tamén estamos ,estudando a
posibiliade de solicitar que estas
aulas se homologuen como ensinanzas musicais de grao médio, igual que acontece en paises como Finlándia e Fráncia".
Na planta baixa do mesmo edifíci o, como actividade independente do Conservatório , pero
como parte dunha estrutu ra
máis global que é a Universidade Popular segue funcionando o
taller coordinado por Anxo Corral. Gaitas, zanfonas ou requintas son algúns dos instrumentos
que aprenden a contruir os alunes con ánimo de, no futuro, poder colocarse como autónomos
e traballar como artesanos. Na
planta superior, Ramón Casal
tamén segue ao frente do Obradoiro de Luteria antiga, do que
saen instrumentos da ldade Média e do Renacemento. •

,

IDA E VOLTA
Chicago ••••••• ~ •••••••••••••••••• 65.000
Los Angeles •••••••••••••••••••• 83.000
New York •••••••••••••••••••••• 65.900
Philadelphia •••••• : ••••••••••• 65.000
Pittsburgh •••••••••••••••••••••• 65.000
San Francisco ................. 83.000
Tampci ••••••••••••••••••••••••••• 75.000
Washington ••••••••••••••••••• 65.000
Bangkok •••••••••••••••••••••• 138.000
Hong Kong •••••••••••••••••••• 99.900
Manila ••••••••••••••••••••••••••• 99.900
Kuala Lumpur .............. 100.900
Manila ........................... 99.900

arpa, por exemplo , desapareceu
da música popular hai 500 anos.
Estaba presente na ldade Média
e dalgunha maneira hai que
reinventala. Existen outras facetas como a gaita ou o canto que
seguiron máis vivos na tradición
e é máis doado reflexalas".
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34.000
39.900
39.900

's tuttgart •••••••••••••••••••••••• 39.900
Berlin ••••••••••••••••••••••••••••• 39.900
Dusseldorf ••••••• •••••••••••••• 39.900
Hamburgo ..................... 39.900 ·
Bologna •••••••••••• ~ •••••••••••• 39.900

Colonia ··•···········~··········· 39.900
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. Caracas •·•••••·•••••••••••• 99.000
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Caben poucas dúbidas de que
polémico acordo sobre repart 1
cargos entre este grupúsculo e ,,
dirección da Federación
i.11i. ta Madrileña é un torpedo bai o
a liña de frotad' n d qu pr •
pugnan un achegam nto entr e
PSOE e IU.
seu de tinat.1 io
non é tanto un Anguita cada vez
meno relev nt politi amente
coma o n vo p der emerxcntc
no P OE. Nueva Izquierda alfa ·e
e a dercita ·ociali ta porque
<liante da pr xima e nvocat rin
electoral Almunia tero a orr 11, e Almeida intc un futb lí tico med e cénico ás urna . A í
que a causa vai de m d , hrc
todo para Aznar.+
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SO IDA.
Zurich ••••••••••••••••••••••••••••
Ansterdam •••••••••••••••••••••
Paris ••••••••••••••••••••••••••••••
Munich •••••••••••••••••••••••••••
Frankfurt •••••••••••••••••••••••

Debe de haber unha escura lei da
física po lítica, da quen non sei
desentraña-la razón pero que está
empíricamente constatada, que
proclama que no campo do ociali mo se critica pola esquerda e
enmenda p la dereita. Se cadra
e e é o motivo de que o x vello
concepto de nova e querda de e
en intitular un partido de vips da
política que paradoxicamente
compendia de modo exempla
tódolos vicios da vella forma d
politiqueo. A Nueva Izquierda de
Almeida, lópez Garrido e (¡:x uca) compañía é un clube den tables que practica unha sorte de
democracia censitaria por virtude
da cal sempre ocupan cargo en
presentarse nunca ás eleccións.
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maiores de que chamar
"rede de pederastas" a
duas persoas parece excesivo. A maiores de que poñer ante
os focos da televisión as detencións realizadas na Coruña, pedir
a colaboración cidadán e afirmar
que hai máis redes funcion ando,
provoca unha alarma social que
debe ser o último que procure un
represe ntante do gove m o . A
maiores de todo iso decimos, a actuación de Diz Guedes a pasada
semana resulta lamen tábel porque
saca á luz un caso cun mes de tardanza e cando os supostos culpábeis están xa en liberdade. Unha
asociación de viciños denunciou
tamén a gravidade de que se desen a coñecer os nomes dos nenos
vítimas dos supostos abusos. +
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