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·clDADÁNS E GOVERNANTES DIVID·IDOS POL:.A GUERRA . ~ . 

MORRER POLO PETROLEO 
_Os cidadáns distáncianse cada vez máis da opinión dos seus governantes e esixen o fin da guerra. Manifestacións en _ 
América_ e Europa critican a opción de cambiar vidas humanas por petróleo. A brutal iniciativa dos Estados Unidos en 

nada se xustifica pala irresponsábel invasión do Kuwait. _ 

Críticas e medo 
ás perdas que 
poda ocasionar 
o decreto 
de descárrega 
do peixe · 
A semana pasad~ saltaba a voz 
de alarma, anunciada a rebato 
polo Presidente da Palronal Ri
beirense, Pe,nalta Reina, que ci
fratia nuns 3.000 millóns de pe
setas ~s par.das que o decreto de 
descárregas, actualmente en an
t~proxecto, suporia de· aplicarse 
no porto. Despois viñeron unhas 
contraditórias declaracións duns 
e out(os sobre este decréto, que 
empeza a ser coñecido como 
Veiga Shipping. (Páxina 9) 

Xáime Estévez:
'O papel 

· do gaiteiro 
está .-
condicionado .. .. 
socialmente' 
lntroduciu a gaita nunha orques
tra de cámara,.fixo duos con pia
no e' gaita, fundou unha banda 
de gaitas. Compositor, pianista, 
gaiteiro, profesor, Xaime Esté
vez Vila é un xoven que come-

. zou no mundo da música aos 
nove anos, estudando solfeo e 
empezando a tocar en grupos 

. folclóricos. Editou un libro titula
do A Gaita no Eido da Música 
no que adapta a grafía musical 
ao instrumento. (Páxina 12-13) 

\{ff 

Catalán light 
e .heavy: . 
forte polémica · 
sobre 
o modelo 
lingüístico 
No próximo mes o Parlament 
catalán vai debater unha lei que 
converterá ao lnstitut de Estudis 
Cataláns no organismo encarga
do de tomar as decisións lin
güísticas de tipo normativo que 
deberán seguir con obrigatorie
dade todos os organismos de ti
tularidad e pública .. Pór detrás 
desta iniciativa detécfase a pre
séncia dunha importante polémi~ 
ca entre os partidáriosdo catalán · 
heavy e o light (Páxina 17) 

As forzas 
naciona'listas 
pendentes· da 
próxima 
Asamblea 
do BNG 
A V Asemblea do BNG, a cele
brar en Vigo o 26 e 27, transce11-
de á própria organización dado · 
que outras forzas nacionalistas 
adaptarán a sua própria estraté
xi a en relación á liña escollida 
polo BNG na sua política de 
alianzas e de unidade" de acción. 
O BNG manifesta ·que "estamos 
abertos . e somos receptivos a to
das as iniciativas unitárias que se 
fagan desde o respeito ao plura
lismo político". (Páxina 5) 
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Preocupación e mobilizacións dunha opinión -pUblica contrári? á guerra 

Os Estados Unidos non encontran unha 
base lóxica, nen . democrática, que 

xustifique o· brutal ataque 
MANUEL VEIGA-G. LUCA DE TENA 

Pésie aos chamamentos á unidade interna; realizados por cada un dos paises ocidentais, a meirande parte 
da opinión pública discrepa dos critérios belicistas e continua movilizándose de diferentes formas, 
. · nos diversos paises, en favor da paz. Os rnilleiros de m.ortos causados no início da guerra 

mostran a desproporción- do ataque norteamericano, difícil de xustificar en base a unha acción 
irresponsábel, pero menor, como foi a invasión de Kuwait. Nada voltará a ser igoal que antes. 

A doble moral ocidental, á hora de facer cumplir as decisións de Nacións Unidas, 
foi posta en evidéncia. A continuación damos algunhas impresión e análises 

obtidas momentos antes do cornezo do enfrentamento. 
- . 

Unhas trescentas alumnas do _ 
coléxio '!La Enseñanza", perten
cente . á Compañía de Maria, re
alizaban, o pasado martes, dia 
15, ás catre da tarde, unha sen
tada na viguesa rua Ecuador. 
Provistas de guitarra, cantaban 
espontáneas estrofas "contra a 
guerra" e "pola paz na nasa .te
rra". Algunhas persoas, es·pe
cialmente as de máis idade, tra
tan de reunir alimentos non pe
recedeiros .. En Santiago celé
branse várias manifestacións, 
nunha delas chegaron a partici
par uns 15 mil estudantes. Na 
Coruña a policia carga surpren
dentemente contra vários insu
misos. Manifesfacións e cortes -
de tráfico en Chantada, en Fe
ne ... Paralización total de todos 

os centros de ensin'o o chamado 
dia: "D". Apenas fai falla convo-

Sangue por petróleo 

car e o tema ñen sequer s~e dis- Un ambiente semellante faise 
cute. O alarmismo e belicismo, a evidente en todo~ os paises. Ma-
médias encuberto, de governan- nifestacións masivas e reitera-
tes e médios de comunicación das; a medida que se acerca a 
parecen ser, paradoxicamente data simbólica, en Madrid, Bar-
os causantes do crecemento im- celona, París.-.. En Berlín unhas 
parabel desta onda de pacifis- 1 oo mil persoas percorren a área 
mo. Pacifismo natural, masivo, oriental da cidade, segundo as 
que non merece máis calificati- axéncias. 3_0 mil desfilan pota 
vos que o de sensato. En Vigo parte ocidental e rematan con in-
e a cero grados, unhas mil 'cin- cidentes. Os berlineses ainda 
cocentas persoas, todas as que . son diferentes. Manifestacións 
co.llen, ateigan a Praza da Cons-- en San Francisco, cortes de 
titución nos últimos minutos do tránsito con barricadas en Chica-
dia 15. As caras semellan un re- go, desfile de pais de soldados 
viva/ da transición, pero desta norteamericanos no Golfo en 
volta ·a acollida social é maior. pleno Washington, en contra da 
Repártense velas· e píntanse _ guerra, algo impensabel nos co
n:iurais en favor da p~. mezas e ainda ben entrada a 

guerra de Vietnam, cando os 
pais est~ban orgullosos dos 
seus . tillos e amasaban as me
dallas da 11 Guerra Mundial. Ago
ra, alguns país estiveron ou per
tencen á xeración de Vietnam. 

Nq comezo,da guerra a reta
garda está unida, pero en senti
do contrário: clama pela paz. A 
sensibilidftde chega á Cámara 
de Representantes norteameri
cana: 52 votos contra 47, a prol 
da intervención do Golfo, vitória 
pírrica que sé invertiria, segundo 

_ estimacións creíbeis, a pouco 
-que chegaran as primeiras bol
sas con cadáveres. 

De América a Europa a pan
carta repítase: No blood for oíl 
(Non queremos dar sa·ngue por 
petróleo). 

- Faltan claves 
fundamentais 

O historiador, coronel da reserva 
e membro ·da Unión Militar De
mocrática, UMD, Xosé Fortes 
Bouzán, entende que para o xuí~ 
cio da crise faltan claves funda: 
mentais._" Aparentemente non 

NocoMEZo DA 
GUERRA A 
RETAGARDA ESTA 
UNIDA, PERO EN 
SENTIDO 

En pé, 'en marcha. Cón esta divisa, o exército norteamericano invita aos mozos a se 
enrola( como vontários. P.orque protexer a lfberdade non é traba/lo doado. Require 
adicación e $Bcrifício, pero a recompensa é grande. _ 

CONTRARIO: 
CLAMA POLA_ PAZ 

hai coeréncia: xogando ao enbi
do, Saddam Hussein parecia 
que estaba a piques de pechar 
un acorde e deixar ben encami
ñada a solución do problema pa
lestino, . ·o que non era pouco. 
Hussein pode facer dano, pero 
non vai gañar a guerra. Debe ha
ber outra tóxica, cunhas corde
nadas que non coñecemos". 

Desde Lisboa, o presidente do 
Consello Mundial da Paz, Mare
chal Costa e Gomes, négase a 
considerar o prazo concedido Po
lo Consello de Seguridade como 
o derradeiro portelo para a paz. 
"Entendo· que a guerra é gravísi
m a, non só para os pé!_ises de 
Oriente Próximo senón para todo 
o mundo. Principalmente porque 
se van producir millóns de mor-

tos, pero tamén polo desastre 
económico que seguirá ao en
frentamento". 

Fortes Bouzán estima que 
abondaria co bloqueo para di
suadir ao lrak: "Non hai .cerco 
que mil anos dure. Ese era o 
procedímento iniciado e fixo que 
daba resultado. Atacando criase 
unha ferida, deixarán débedas 
que alguén terá que pagar, ocu
parán un deserto e a .ocupación 
producirá derradeiramente máis 
problemas ca o cerco. A ferida 
que vai quedar nos paises ára
bes durará moitos anos. Se o 
que verdeiramente quería Esta-

. dos Unidos era asegurar un no
vo enclave estratéxico nesta 
área, a guerra é o pior procede
mento para logralo. Na história, 

Os governos atópanse cada vez máis distantes ·dunha opinión pública que non 
encontra suficiente xustificación para a guerra . Na fotografía, c~ntos de 
estudantes participan nunha·sentada pacifista en Vigo, o pasado dia 15. 
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os impérios interveñen en derra
deira instáncia. Antes utilizan in
termediários, aliados, presións 
etc. Un império que anda a co
rrer a gorrazos aos que se lle re
poñen, malamente é un império. 
Sobre todo se a represión se 
exerce contra do mundo árabe 
que é tan coerénte culturalmente. 
Os norteamericanos tiñan que ler 
As Catro Prumas ou ver A Ponte 
sobre o Río Kwai. Era ben que 
comprendesen que un império se 
pode levantar facendo pontes e 
estradas, pero non esmagando. 
Un .alcalde pode emprendela a la
bazadas cun borracho que se lle 
arrepoña e gañará. porque ten 
aos gardas da sua parte: pero po-
líticamente, perde". · 

Iraq non está tan armado 

Por outra banda, Iraq non está 
tan armado como pretenden os 
meios de comunicación ociden
tais, a xuicio de Costa Gomes: 
"Non penso que estea tan arma
do como din. Polo tanto, a gue
rra no senso clásico non se vai 
prolongar. O que pode acontecer 
é que se o domínio non se resol- · 
ve nos primeiros momentos, o 
enfrentamento pode conducir a 
unha guerra de guerriílas moi 
prolongada." 

o futuro da zona. 
Para !asir Arafat, en declara

cións recentemente realizadas 
ao programa da TVG, En Titula
res, "todos os problemas, todos 
os asuntos, relacionáronse direc
ta ou indirectamente coa causa 
palestina". . 

lsto discutiuse incluso antes 
da crise do Golfo. "No cúmio ára
be que tivo lugar en Bagdad ó 
mes de Maio pasado, sinala Ara- · 
fat, tratáronse dous pontos prin
cipais: o primeiro foi a ameaza 
israelí a lrak, a israelí e america
na a lrak, a Xordánia e a o Líba
no. O segundo ponto foi a emi
gración xudea que chegaba da 
Unión Soviética, dos paises do 
Leste europeó, de Africa ... ". 

O gran soñ_o israelí 

"Onde pensaban o israelíes es- _ 
tablecer o seu gran Israel, o seu 
soño por un Israel meirande?, 

DE AMÉRICA 
A EUROPA 
A PANCARTA 
REPITESE: · 
NO BLOOD FOR OIL 
(NON QUEREMOS 
DAR SANGUE POR 
PETROLEO) 

IRAQ NON.ESTA 
TAN ARMADO COMO 
PRETENDEN OS 
MEIOS DE 
COMUNICACION· 
OCIDENTAIS, A_ 
XUIZO DE COS"(A 
GOMES 

o Direito internacional? E a reso
. lución das Nacións Unidas verbo 

da causa palestina? lsto significa 
que utilizan un doble critério". 

, A preséncia militar 
norte~mericana na área 

A imposibilidade de repoñer 
equipas e armamento é outra 
das claves a ter en conta nun 
enfrontamento. "I raq ten pouco 
armamento, o seu território é li
mitado (o do inimigo é o resto do 
mundo) e non poderá repoñer o 
que gaste na guerra -indica Xosé 
Fortes-. Pola contra, os seus ad
versários son os que poseeen as 
fábricas de armas do mundo. Is
to quer dicer que ao final, Iraq 
pode converterse nun pais semi
destruido e governado polos Es
tados Unidos. A quen pode be-

pergúntase o líder da OLP. "Era 
desde as fronteiras de lrak até o 
Nilo. Teño aquí documentos, 
ve?", sinala ao entrevistador da 
TVG. "Esta é unha moeda, unha 
moeda de 10 .. , unha moeda isra· 
elí. Debaixo do candelabro está 
o mapa do Gran Israel e isto pu
blicouse nun diário xudeo, o 19 
de Febreiro de 1989. Asi que es
tá claro; é obvio". · 

direito de volver á nosa nai pátria 
e ao noso direito de autodetermi-. 
nación e ao direito aos nosos 
Estados independentes dos que 
Xerusalén é a capitál". 

PEPE CARREIRO 

solución das Nacións Uni~as, 
lembra Arafat. tsto é legalidade 
internacional. E agora talan dé· 
dereito internacional? E de reso
lucións das Nacións Unidas? E o 
Golfo? ~or que esquecen agora 

A preséncia militar norteamerica
na naquela zona é anterior ao 
próprio conflito do Golfo, segun
do Arafat. "A preséncia dos Esta
dos Unidos é moi importante e 
tora formulada e decidida con 
anterioridade. Houbo unhp carta 
moi i.mportante que lles enviou a 
Administración norteamericana 
aos líderes árabes durante o 'cú
mio de Maio pasado en Bagdad. 
.Trátase dun memorandum. Nel 
os Estados Unidos afirman que . 
seguen comprometidos a manter ·: 
a liberdade de ·navegaclóns en 
augas internacionais, inctuindo o 
Golfo. Este documentb é anterior 
á crise. Así que xa tiñan pensado 
estar alí". 

Para Arafat o motivo dos norte
americanos é controlar o petróleo 
"para ter unha ?ólida plataforma 
económica que lle faga frente a 
unha Europa unificada en 1992 e 
á gran superpoténcia do Xapón, 
así como á Alemaña unificada. O 
que me pergunto é porque os eu
ropeos seguen esta liña". 

"lsto faise de acorde cunha re-
neficiar isto?". · 

'Os Estados Unidos 
ocupaban o Golfo 
xa antes da invasión' "Este diário, continua o lider 

palestino, destapou, en América, 
toda a traxédia por un Israel 
máis grande: desde o Eufrates, 
todo Palestina, todo Xordánia, a 
metade de Síria, dous tércios do 
Iraq, un tércio de Arábia Saudita 
e a metade do Sinaí. Asi que isto 
é unha traxédia". 

Danos causados nos últimos ·_ 
·anos pola o~upación isra~lí 

As repercusións da guerra pa
recen claras. "lsto non é Viet
nam, aqueta foi unha guerra no . 
monte, contra guerrillas, P.ero 
aqui estamos na zona petrolífera 
máis importante. Se a guerra es
tala, significaria pánico económi
co mundial". 

A comprensión por parte da opi
nión pública mundial de que a 
ocupación de Palestina non po
de ser mantida como guerra la
tente é unha das consecuéncias 
innegábeis do conflito do Golfo. 

Asasiñados: .................... 1400 rrubadas, rebentadas ou pe..: 
chadas. 

Feridos: ............ - ........ 68.000 

Eivados: ..................... ... 6.500 

Abortos : ........................ 7 .000 
Pésie a loita multilateral de

senvolvida durante décadas pola 
OLP, pésie á intifada e a pinguei
ra constante de mortes e feridos 
a mans dos militares israelies, o 
certo é que nunca como até ago
ra estivo tan perta a celebración 
dunha Conferéncia para estudar 

Un doble critério Prisoneiros: de 92.000 a 95.000 

(O Tribunal Superior israelí ·fa
llou esta semana en contra do 
governo, dictaminando que os 
cidadáns árabes tamén poseen 
o direito a seren équipados con 
máscaras anti-gas. O governo 
de Israel leva máis de 20 anos 
afirmandq que os palestinos 
son cidadáns da' mesma clase 
e cos mesmos direitos que os 
demais israeties). • 

. 
.Ademais "se a Administración 

"Non vai haber seguridade, nen 
estabilidade, nen se vai poder 
establecer a paz ignorando a 
causa palestina e os direitos da 
nación, afirma, inclujndo o noso 

Ademais foron destruidos mi
lleiros de ferrados de terra e 
vários miles de casas foron de- , 

MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS 
Os Estados Unidos lexitimarofl até 
agora as suas intervencións -por 
cínico que poida parecer para unha 
mente con memória de Chile, Santo 
Domingo, Guatemala, Filipinas ... - co 
argumento de que os marines 
estaban all onde era preciso 
defender unha democrácia, apoiando 
aos nativos partidários da mesma e 
asi o crian non poucos cidadáns 
norteamericanos. Vietnam quebrou 
esta tese. Se era preciso cubrir de 
napalm e de bombas un território tan 
extenso debia ser que non nos 
querían. 

No Golfo non hai democrácia que 
defender. Se acaso unha lei 
internacional que se ignora en 
Palestina. O interés fundamental é o 
petróleo. É dicer, o control 
económico das riquezas naturais da 
z~na e dos importantes pasos 

comerciais que son os estreitos de 
Ormuz, Adén e mesme -Suez. 

' 
. A irresponsábel acción de Hussein 

que pareceu non tomarse en sério as 
ameazas ocidentais e que o lev?lron 
a non ceder, nen un milímetro, na 
sua ilegal apropriación· de Kuwait, 
non é argumento suficiente para que 
os Estados Unidos e forzas satéiites 
como a Gran Bretaña 
desenc.adeasen un.ha guerra que. 
inclue o bombardeo masivo-de 
cidades e milleiros de pardas en 
vidas humanas. Tampouco a 
ameaza comunista opera agora 
como factor .que unifique as filas 
ocidentais. 

·As chamadas á paz· de Gorbachov e 
o Papá claman ailladas no universo 
dos governantes, pero sintonizan coa 
mélioria da opinión pública mundial, 

. . 
de tal modo que os critérios dos 
governos participantes, en maior ou 
menor grado, no conflito, nunca · 
estiveron tan distantes coma hoxe do 
sentimento da 'meirande parte dos 
seus próprios cidadáns. 
As perguntas están en cada fogar e 
nas pancartas que antes e despois 
do início das hostilidades exibiron 
xovenes e país. Irnos dar-sangue por 
petróleo? Compensa manter un 
coche de gran cilindrada e amplo 
consumo, se para iso un dos nasos 
tillos debe dar a vida colaborando 
coa rapiña ocidental do·terceiro 
mundo? Onde está a fortaleza do 
noso sistema para que se abanee co 
só capricho dun dictador do ter9eiro 
mundo, qub adeJl_lais eFa 

· considerado amigo até ·onte? Porque 
. os nosos políticos non foron capaces 
de negociar, de procurar unha 
solución menos fatal, fose cal tose? 

/ 

· norteamericana pretende derro
tar ou cqntrolar aos árabes, non 
hai dúbida de que van xurdir gru- · 
pos fanáticos e eles mesmos se 
van ter que culpar'', afirma !asir 
Arafat. • 

Eses militares que presumen 
orgullosos dos seus avións e 
aparatos, máis modernos cada día, 
non estarán realmente chiflados? 
Non parecen acaso me.ntes infantis 
facendo uso dos seus xoguetes e 

· poñendo·en perigo a vida de todos? 
En verdade, no_n será unha gran 
faláda decir que para vivir seguros . 
hai que armarse? 

Se algo poden traguer de positivo .os· 
dramáticos acontecementos do -
Golfo, isto será a revalorización da 
paz, ante os ollo~ da maioria da 
opinión Jlública, asi como a 
comprensión de que políticas _ 
aventureiristas, sen base real,· como 
as de Hussein, son utiles unicamente 
para dar un novo pulo ao belicismo . 
máis desaforado.• 

A ROSA TDllA 



As campañas contra os líde~es árab~s 
foron. numerosas, un has veces motivadas 
polos seus excesos de feitos e_palabras. 

· Outras, /intentouse desprestixiar a causa 
panarabista para ~vitar que as suas · 

a -economia dos paises do Nort_e. 
Efectivamente, a unidape árabe implantaria 
sobre a Terra unha forte e nova poténcia. 
Represen~aria un tqtal de 245 millóns de 

·. persoas, o ano 2000, e controlaria os . 

controlarian- o 'mercado do petróleo · 
. (serian os produtores de máis do 50%), 
do 25% das reservas de gas natural, asi 
como, dos fosfatos. Costumes, 
língua e relixión comun amasan 

enormes reser;vas naturais, . -~ · estreitos estratéxicos de.Ormúz e Adén, o absurdo,do trazado de fronteiras. 
A nación árabe é un feito. · ademais do Canal de Suez, ··--nomeadam.ente o petróleo, ficaran 

baixo o control dos seus léxicos 
. proprietádos. Riquezas fundamentais para . 

pontos vitais para 'a. economia 
dos paises· do Norte e·, asemade, 

· Falta coñecer se se convertirá nunha 
realidade ante o resto do mundo. 

- . . 

· Unha: nación' de 250 millóns de pérsoas reclama o seu lugar no mundo 

Ocidente segue retrasando a - unid~de árabe 
Gamal Abdel NasseUalaba ho
ras e· horas desde Rádio O Cairo 
aos millóns de persoas que des
de Maraquech até Bagdad escoi-
faban a m.ensaxe panarabisfa do 
rais exípcio. 

Todo un líder; Nasser amosou 
que a loita contrá o colonialismo 
era viábel e que os árabes po- . 
dian decidir sobre o seu futuro. 
Nasser, expulsou aos ingleses e 
franceses do Canal de Suez, ·na
cionalizou as terras dos terrate
nentes extranxeiros en Exipto, 
iniciou unha reforma· agrária no 
pais ·do Nito e foi o pai da Repú
bli9a Arabe Unida, a RAU·, que 
no 1963 reunia a Síria, lrak, -te
mén do Sul e Exipto. 

A marte, por infarto, de _Nasser 
·deixou aos árabes sen un dos 
seus líderes ·máis carismáticos, 
e, por agora, ainda :non acháro"n 
a ninguén que poidera reco'tter o 
tacho que este coronel exípcio 
deixou. 

O tacho de Nasser 

O xeneral sírio Hafis El Assad, o 
coronel líbio Muammar El Gad
dafi e o presidente iraquí Sad
dam Hussein, intentaron recotter 
o espíritu de Nasser c.on mensa
xes antiimperialistas, populistas 
. e panarabistas. . 

O bombardeo norteamericano 
contra Trípoli e Bengasi, en Abril 
de 1986, forneceu a Gaddafi 
dunha fasquia· de mártir do Islam 
e do. panarabismo. Pero, tamén 

Outubro ~e 1970. Milleiros de persoas asisten ao_enterro de Nasser. 

demostrou que a fortaleza de U- NON HAI REXION 
bia residia máis no pátique do 
seu dirixente que no seu exército. MUNDIAL NA QUE 

o ·outro candidato, Hafis El As"- SE VEXA 
sad, xoga coa ambigüidade, mo- ---,------------
tivo polo cal o mundo árabe ta- _ TAN CLARO QUE 
mén non o pode considerar .co-
mo o novo líder que unifique a O TRAZADO · 
causa árabe. Os ataques que El · DE FRONTEI RAS 
Assad ten recebido de Israel 
amasaron a febleza do seu exér- FOI ARBITRÁRIO 
cito e, polo tanto, desconfiase da E CALCULADO 
-sua capacidade de dirixente. 

Saddam Hussein foi démasi~ PARA SATISFACER 
do mimádo potas potencias od- · AS NECESIDA.DES 
dentais, como o látigo dos ira- · 
nies, e agora síntese apoiado por ECONÓM.ICAS -
unha parte do mundo árabe que 
sataniza a figura do ocidental. DAS ANTJGAS 

Gaddafi, El Assad ou Hussein METRO' POLIS 
'foron branco de conspiracipns · · 
contra as suas persoas con ac-
ción s desestabilizadoras prota-
gonizadas polos servícios secre-
tos dos Estados Unidos e Israel. 
Pero todas a~ tentativas par? 
acabar con eles téñen fracasa-
do. Líderes carismáticos e sen
oposición organizada) sairon ile- · 
sos de todos os atentados e vic
toriosos de todos os intentos por 
alonxalos do poder. 
- Contado, as· arelas hexemóni
cas destes dirixentes sobre o 
mundo árabé tamén ·fracasáron. 

· Líbia procurou alianzas con 
Exipto, Sí ria Alxéria, Marrocost .. 
Síria-íntentou controlar (e en cer
ta forma manteno) o Líbano. Iraq 
ten en Xordánia o seu mellor · 
aliado e as suas aventuras con
tra Irán terianlle dado -moita po
pularidade no mundo árabe, de 
non ser potas sua~ antigas alian-

zas con Ocidente. 
Gaddafi e El Assad f_oran acu

_sados. reitéradamente de favbre- -
cer o terrorismo, namentras que· 
Saddam Hussein era considera
do, po1os ocidentais, como o mal 
menor. 
· Pero, cando o Iraq· invade Ku

wait, os médios de comunicación 
do mundo occidental corren axi
ñ a a amasar as imaxes máis 
arrepiantes do que fixera o exér
cito de Saddam Hussein coa po
voación kurda, uns anos atrás: a 
-guerra química, que provocou 
milleiros de mortos. Saqueos e 

todo tipo de abusos contra a po
voación kuwaitiana serviron de 
reclamo para que os médios de 
comunicación denunciaran a bar
bárie deste home. 

Os outros árabes 

O crecimento económico dos pai
ses árabes, nomeadamente os 
do Golfo, foi posibel grácias ao 

·_.trasvase de inmigrantes exípcios 
e de diferentes estados asiáticos. 
Tanto é asi, que o impacto demo
gráfico foi moi forte1 chegando a 
producirse cámbios ·na estrutura 
povoacional dos paises. 

Nos paises. do Golfo · viven ao 
redor de seis millóns de extran
xei rós procedentes dos paises 

. riláis pobres da zona, e tam~n, 
de Pakistán, a India, Corea do 
Sul e Thaiiandia. 
' A dependéncia dos Estados do 
Golfo a respeito dos inmigrantes 
e, a escasa particip~~ión dos na
ci o nais na vida produtiva. dos 
seus respeitivos paises inquie
tan cada vez máis aos dirixentes . 
guvernamentais. A povoación 
autóctona kuwaitiana era, en· 
1-989, dun 27%. · -

A situación dos inmigrantes· e · 
as suas condicións de vida pou
co teñen- a ver c0s balances 
anuais que afirman que a renda 
per cápita dun kuwaití era próxi- -
ma aos , 15 mil dólares. A maioria 

. da povoación inmigrada gaña 
l!ns 45 dínars (unha:s t5 mil pe
setas) ao mes. E isto, traducido 
á renda anual, significa l!Jns 1800 
dólares, cifra rrioi alonxada dos 
15 mil dólares estadísticos. 

A SITUACION DOS 
INMIGRANTES E AS 
SUAS CONDICIONS . 
DE VIDA POUCO 
TENEN A VER COS 
BALANCES ANUAIS 
QUE AFIRMAN QUE 
A RENDA PER 
CÁPITA DUN 
KUWAITI ERA 
PROXIMA AOS 15 
MIL DOLARES 

Os abusos contra os traballa
dores inmigrantes en paises co
mo Kuwait ou os Emiratos Ara
bes son contínuos. Nas cante i
ras do interior do país, en pleno 
deserto; viven en barracóns sen 
auga corrente e sen ventilación 
axeitada: 

Cando os inmigrantes de Ban
gladesh en Bahrein intentaron 
instalar un aparato de ~ire acon
dicionado (pagándoo eles mes
mos) asistiron, sen entender na
da, á negativa do empresário a 
tal instalación. Cando estes insis
tiron (engadindo que se respon
sabilizaban dos gastos de electri
cidade) o empresário amenazou
nos con expulsatos do país. 

A proibición de movimentos 
sociais permiteu que este creci
mento económico dos paises do 
Golfo benefície, semente, a un 
sector minoritário da povoación. 

Unha família e 
moita desigualdade 

A riqueza dos árabes é inmensa, 
pero a distribución non beneficia 
a todos por igoal. Que pasaria se 
os árabes se convertiran nunha 
gran família unida? 

Se os árabes se convertiran 
nunha famítia de 100 · persoas, 
semente 8 terian un alto nível de 
vida, porque, do cento, tan só 31 
vivirian nas zonas petroleiras. E 
non todos os que viven nas de
vandítas zonas nadan na fartura. 

Das 100 persoas, semente 4 
teñen máis de 10 mil dólare~ (un 
millón de pesetas) ao ano. A 
gran maioria, L!ns. 87, -terian que 
se contentar con 1000 pesetas 

·aodia. 

Unha nación con 200 
millóns de habitantes 

Uns 200 ril'illóns ·de persoas . ao 
longo do Norte de Africa e no 
Oriente Médio son árabes . . 

o mun~o ar.abe exténdese pqr 
todo o Norte de Africa e Asia do 
Sul-Oeste sobre ünha extensión 
total de 13 millóns de quilóme- · 

tros cadrados, dez dos cales es-
tán en Africa. . 

Desde a costa atlántica até o 
Golfo Pérsico, o mundo árabe foi 
unha constante preocupación 
para os paises ocidentais, des
pois do logro da independéncia. 

O mundo árabe divídese en 
catre grandes áreas: os estados 
da península arábiga (Árábia 
Saudí, Kuwait , Bahrein , Qatar, 
Emiratos Arabes Unidos, Omán 
e o lemen) ; os estados do cha
mado Crecente Fértil (Líbano , 
Sfria, Xordánia e o Iraq) ; os esta
dos do va l do Nilo (Sudan e 
Exipto) e o Magreb (Líbia, Tunez, 
Alxéria, Marrocos, o Sahara Oci
dental e Mauritánia). 

Divididos polo colonialismo, po
to trazado de fronteiras impostas 
pelas antigas metrópolis, por an
tigas tiortas seculares e por dife
rentes orientacións relixiosas, os 
conflitos non se fixeron agardar. 

O trazado de fronteiras 

As fronteiras africanas e asiáti
cas, en concreto, trazadas pelas 
antigas metrópol is eran unha 
bomba de reloxeiria que tarde ou 
cedo faria estoupar conflitos en
tre os noves estados de ambos 
continentes. 

Agora, rios ou paralelos arre
cian aos nacentes estados ára
bes. É unha fórmula cómoda, cu
xas repercusións xa están pe
sando no plano internacional. 

Non hai rexión mundial na que 
se vexa tan claro que o trazado 
de fronteiras foi arbitrário e cal
culado para satisfacer as necesi
dades económicas das antigas 
metrópolis, como no caso dos 
paises árabes. 

Quilómetros e quilómetros de 
liñas rectas afastan aos actuais 
estados do Magreb e o Mahriq 
(Líbia e Exipto, Líbia e o Chad, 
Exipto e Sudáh, Síria e Xordánia, 
Síria e lraq ... )A isto engádese a 
falta de respeito palas nacións 
históricas, separando arbitraria
mente étnias ou xuntando, baixo 
a me ma bandeira, a nemigos 
irrec ciliábeis. 

Marrocos considera ao Sahara 
Ocidental como unha prolonga
ción natural do seu território (so
bre todo polos fosfatos de Bu 
Craa), Líbia reclama a frahxa de 
Auzu no Chad (onde hai uránio, 
wolfrámio e petróleo), Síria coida 
que o Líbano lle corresponde e os 
conflitos fronteirizos entre o Iraq e 
Irán ·(polo control da zona Chatt El 
Arab, xenerosa en petróleo) le
vounos a unha das máis san
guentas guerras deste século. 

Agora, as pretensións territo
riais iraquies sobre o Kuwait (que 
lle permitirian gozar, en total, do 
20% das reservas petroleiras do 
mundo) .rematou coa invasión e 
anexión deste território. 
· Contado, perdura un sentimen
to de povo único, cunha língua, 
unha raza e unha relixión comun 
·que afortala o sentirnento de se
ren un ha nación: a nación árabe, 
que como xa dixemos ªº comen
zo, alguns líderes da r.exión ta
ñen tentado resgatar. • 
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A CTIVIDADE CONGRESUAL 

C~lebrarase os dias 26 e 27 en Vigo · · 

A Asamblea do BNG ·marcá·rá a dinámica 
nacion~lista dOs próximos meses 
•A. EIRÉ 

A V Asemblea do BNG, a 
celebrar en Vigo os dias 
26 e 27 de Xaneiro en 
Vigo, transcende á própria 
organización dado que 
outras forzas nacionalistas 
adaptarán a sua própria 
estratéxia en relación á 
liña escollida poi a BNG na 
sua política de alianzas e 
de unidade de acción entre 
forzas autóctonas, 
discusión na que están 
inseridas a case totalidade 
dos partidos. O BNG 
manifesta na síntese da 
sua ponéncia política que 
"estamos abertos e somos 
receptivos a todas as 
iniciativas unitárias que se 
fagan desde o respeito ao 
pluralismo político". 

O Bloque Nacional ista Galego fi 
xará a sua política global en ba
se á dinámica da contradición 
"Ga/iza-Estado-CEE, relegando 
a segundo plano as contradi
cións endóxenas do país". Asi se 
recolle na ponéncia política que, 
con toda seguridade, será apro
bada maioritariamente na V 
Asamblea a celebrar en Vigo os 
días 26 e 27 de Xaneiro. 

Considera o BNG que para xe
rar un impulso decisivo que mu
de a situación da Galiza: "subor
dinada, dependente e periférica 
a respeito do Estado, que entrou 
nunha tase c'rftica coa integra
ción na CEE", é preciso "a unida
de de acción das organizacións 
sociais próprias e representati
vas das que se dotou para a de
fensa dos seus intereses". Con
siderando que ás organizacións 
nacionalistas non lle "está permi
tida a taita de xener'osidade na 
articulación da unidade necesá
ria para que esta resposta teña 
eficácia", polo que pulará por un _ 
"sistema de alianzas po!Hicas do 
nacionalismo vertebrado arredor 
do problema nacional". 

As bases destas alianzas de
ben partir, segundo a ponéncia, 
"de enfoques unitários cara ac
ción política e social, procurando 
fórmulas de articulación do es
pectro nacionalista fundamenta
das no respeito ao pluralismo 
ideolóxico e político existente". 

O BNG considera que esta 
proposta "respeita a unidade de 
todas as fbrzas políticas existen
tes e fai viábel non só a unidade 
de. acción senón que posibilita 
tamén a confluéncia orgánica". 

A política de alianzas 

_Esta política de alianzas deseña
da polo BNG ven ·ser a concre
ción do que denominou Proxecto 
Comun, estratéxia frentista 
adaptada ás actu_ais_ circur¡stán-

Outras forzas pollticas están pendentes das decisións do BNG para definir a sua estratéxia. Na fotografía aspecto da mesa 
durante a anterior Asamblea en Lugo. _ _ 

cias , sen que mude as liñas 
adoptadas hai dous anos da 
asamblea de Lugo. Asi no eido 
de alianzas eleitorais o BNG 
concorrerá baixo as suas siglas 
ás próximas eleicións munici
pais, tal como tiña decidido. 

Esta determin~ción non impo
sibilita un entendimento co PNG
PG, cuxos militantes integ~arán 
as listas do Bloque, facendo 
constar as suas siglas. O mesmo 
acorrerá con persoas indepen
dentes, e até militantes do BNG 
se poderán apresentar baixo as 
siglas do PNG-PG ou en candi
daturas independentes se o re
quire a situación. 

Con esta política, o PSG-EG, 
que propugnaba a alianza en so-
1 i tár i o cara as municipais co 
BNG, varase abrigado a conco
rrer en solitário, despois de o 

seu Consello Nacional rexeitar lítica do BNG: a contradición 
por unha estreita marxe de vo- prioritária que marcaria toda a 
tos, unha alianza con Esquerda política e a necesidade de plura-
Unida. Alianza xa pactada en Vi- lismo á hora das alianzas, ache-
go e moi avanzada neutras capi- gándose aos postulados políti-
tais. A decisión do máximo órgao cos que defende o PSG-EG. A 
foi mal acollida por unha parte p9stura de "Avante" evidenciou-
do partido, producíndose-un forte se nas asembleas como élara-
debate, sobretodo entre os que -· mente minoritária, contando só 
propugnan unha alianza con EU, con apoios significativos naco
·con Vigo como principa! núcleo e -marca de Ferrol. 
o ex parlamentário Martínez 
Randulfe e o portavoz no Conce
llo vigués Xesus Costas como as 
cabezas visíbeis, e os que consi
deran que hai que propiciar un 
achegamento ao BNG. Neutras 
cidades como Lugo seguen as 
conversas c'on EU e con inde
pendentes para proclamar cunha 
candidatura con~unta pésie á 
decisión adoitada polo Consello 
Nacional. 

Destacados membros do · 
PSG-EG agardan a Asemblea 
do BNG para ollar que forza po
den ter aqueles que manteñen 
teses máis atins ao sector maio
ritário liderado por Camilo No
gueira, representados basica
mente polos membros do "Co
lectivo Avante", grupo non reco
ñecido como tal dentro do BNG. 
· Segundo unha emenda á po

néncia política apresentada por 
este colectivo a contradición "Ga- -
riza-Estado-CEE" non seria priori
tária_ senón un ha máis . das con
tradicións exist!Ultes. Estas teses 
lévanos a formular unha proposta 
polítiéa na que se pon en~_cues
tión a necesidade dunha frente 
como modelo organi·zativo, es- -
tanda a prol dun únic·a partido 
nacionalista de esquerdas e pos
tulando, en consecuéncia, a uni
dade de BNG e PSG-EG nunha 
·única organización e declaran90 
fora de lugar calquer 9rganiza
ción marxista debido aos aconte
cimentos do Leste europeu. 

Entra asi en oposición coas 
principais teses da ponéncia po-

Parece quedar descartada se
gundo _ a liña da ponéncia oficial, 
toda confluéncia orgánica do 
BNG co P.SG-EG baixo o modelo 
dun só partido, pero non acordes 
pontuais, de unidade de acción 
en diversos campos, mesmo no 
plano post-eleitoral ou cara os 
comícios europeus, tendo como 
diferéncias substanciais a postu
ra ante a CEE e o capital trans
nacional, aspecfos que marcan 
hoxe de xeito primordial as rei
vindicacións sociais nos sectores 
primário e secundário. 

Unidade de acción xa conse- . 
guida co · PNG-PG, única forma
ción que, até agora, r~spostou 
afirmativamente ás dema'ndas 
unitárias do BNG e apostou deci-

. didamente pala política do "Pro
xecto Comun". 

A ~PG, pala sua banda, que 
tamén ten mostrado interese nun 
acorde eleitoral, non ten definido 
a sua política de alianzas, por 
máis que no campo sindical aca
dase recentes e significativos 
acordes coa corrente maioritária 
na INTG. -- -

A V Asemblea do BNG, a cele
brar en Vigo os dias 26 e 27 de 

Xaneiro, está rodeada de es-: 
pectación pois, sen dúbida, vai 
influir decisivamente na confor
mación de alianzas e converxén
cias dentro do nacionalismo, xa 
que marcará non sp as lineas da 
própria organización frentista se
nón qu~ fixar ,+ 

•A CIG avoga ·por un acor
do sindical galego. Os Se
cretários Xerais da ·1NTG e 
CXTG, centrais que conforman 
a Converxéncia lntersindical Ga
lega, anunciarán a intención de 
reunirse cos responsábeis de 
CC.00 e UGT na Galiza para 
chegar a un acorde cara a nego
ciación colectiva, _que afecta a 

. máis de 250 mil traballadores. 
" 

Segundo afirmou o represen-
tante da INTG, Manuel Mera, 
trátase de "dar os primeiros pa
sos e cóncretar os obxectivos, 
co que se permitiría méllorar as 
condicións dos traballadores . 

A CIG conseguiu 3.711 dele-
·gados, polo que acadou o 
sta666 de 'central representati
va' e pode negociar boa parte 
dos convénios que se realicen a 
nível estatal. Por isa propugnan 
1Jn ~corda sindical galega desti
nado a levar a Madrid un progra
ma de esix~ncias concretas dos 
traballadores galegas. + 

•os estudantes denúncian 
á policia. Os Comités Abertos 
de Estudantes (CAE) da Coruña 
denúncian a actuación policial 
ao rematar a manifestación 
"contra a guerra" celebrada o día 
15 na capit~I herculina. 

Despois d~ afirmar que a ma
nifestación tivo en todo momen

- to un· carácter pacífico, afirman 
que a policia cargou, re~atada 

-xa a manifestación, contra diri
xentes estudantis e obxectores 
de conciencia, causando un feri
do grave, numerosos contusio
nados e seis detidos. 

Denúncian que a policía ne
gouse a éiXudar ao terido e que 
golpeou a estuqantes que se di
rixiron a eles en galega, berrán
dolles que lles talasen "en la len-
gua nacional". · 

Afirman os CAE que hai a 
quen lle interesa .pór aos estu
dantes "como folloneiros", esi
xindo a dimisión do governador 
ao tempo que negan as versións 
qadas por alguns meios de co
municación. • 

•Faltan seis ·profesores en 
empresariais. Cando vai alef¡ 
-máis dunha terceira parte do 
curso académico, os alunas da 
Escala Universitá(ia de Estudos 
Empresariais de Vigo non can
tan con profesores para seis 
matérias e, · segundo os alunas . 
"nen-~n trazas de que se cu-
bran as pr~~- _ 

Loxicamente, consideran á_s_i_-
tuación como "máis que preocu
pante, case incríbel". 

Algunha des_tas matérias x_a 
teñeo profesores asignados, pe
ro estes non chegarán até co
mezos do_ mes de Febreiro, per:
guntándo.se os estudantes como 
van poder preparar logo o temá
rio nos poucos meses que qué
dari, ten do en canta que esta é 
unha das carreiras máis ditíceis 
e nas que _máis suspensos hai 
ao final de Xuño. • 
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.A DIMISIÓN DO VICEP~ESIDENTE 

ALFONSO GUERRA, ACTOR 

O sábado, 12, á tarde, os ci
dadáns levaron unha inespe- -
rada surpresa: Alfonso Guerra 
anunciaba en Bad~oz a sua 

1 óimisión de vicepresidente. 
,.. Surpresa porque tal dimisión, 
' insistentemente pedida, se 

demoraba tanto que xa pare
cia inalcanzábel. O anúncio 
foi a rúbrica personalísima .de 
Guerra: en sábado, cando as 
axéncias de prensa estaban 
cerradas, nun congreso antes 
que no consello de ministros e 
en plena crise política mundial 
pela situación do Golfo Pérsi
co. 

A luz que estes factores 
proxectan, debe contribuir á 
comprensión dos acontece
mentos do Governo do PSOE. 
Oito anos no Goberno e unha 
vicepresidéncia omnipresen~e 
en todos os aspectos da vida 
social confiren a Gue~ra unha 
significación· importante. Tiña 
a función de matizar o realis-

; mo gubernamental ·e a rnenta-
1 id ade dos mHitantes do 
PSOE. Guerra posue recur
sos para este papel: é un ac
tor que logra criar espectácu
lo. Domina a retórica socialista como lanza
dor de dardos para destruir os adver,sários. 
Exerce un traballo perseverante, tenaz e 
rendábel. 

O "guerrismo11 non bipolarizou o partido co
mo Largo Caballero nos anos 30. Ao contrá
rio .mantivo a unidade e logrou que o partido 
conservara per:fís definidos. Aqui, parece, vai 
estar o seu ·labor de futuro: mantér un partido 
de relativa unidade ideolóxica e nun espácio 
claramente delimitado. Un partido para quen 
o poder ocup_a o centro definitório. 

Guerra supuxo para Felipe González un 
apoio intelectual e afectivo: unha amizade 
sen fisuras e-unha colaboración total. Non -é 

· probábel a repetición de tal diarquia. Pero no 
sucesivo vai aparecer máis doadamente o ta
lante de cada cual. 

FRANCISCO CÁRBALLO 

~'Q DESGASTE QUE-OS 
AFFAIRES·DO IRMAN DE 

GUERRA OCASIONOU, NON 
LLE AFECTAN COMO 

DIRIXENT-E DO PARTIDO' 

Que pronósticos cabe facer para o futuro 
do Governo e do partido socialista? Xa abun
dan as profecias. Algunhas poden ser funda
das. As t~nsións entre os partidos parlamen
tários e ó partido do Governo van disminuir. 
A dimisión de Guerra significou un respiro na 
atmósfera política .. Con esta distensión toma 

forza o continuismo· do Governo 
González, ben con . Felipe, ben· 
con outros dó felipismo-guerris- . 

- mo. 
O PSOE, · con Guerra na se

_cretaria a diário, pode reanimar 
a sua dinámica e tratar de con
verter o programa-2.000 en algo 
máis que un texto literário. A 
afirmación de Guerra de que o 
PSOE de Extremadura conserva 
unha fidelidade aos princípios 
socialistas a imitar, expresa xa 
unha orientación ·para todo o Es
tado na busca dunha maior ho-

. móxenizadón. Guerra pode con
seguer que as variantes rexio
nais do PSOE disminuan; que 
haxa mais vasos comunicantes 
entre o norte e o sur, que os ba
róns perdan autonomia e que as 
eleccións municipais de Maio 
non sexan tan desfavorabeis co
mo se empeza a presentir. O 
brazo de Guerra chegará máis a 
Galiza, onde as municipais se 
presentan dificeis para o PSOE. 
O desgaste que os affaires do ir
mán de Guerra ocasionou a es
te como governante e que está 
no fondo real da sua dimisión, 
non lle afectan como dirixente . 

do partido. o-seu poder queda intacto e o 
mesmo presidente ao Goberno pode contar 
con el; os matices que Alfonso Guerra man
tén na política xeral atoparán agora unha li
berdade favorábel a sua distensión vital. 

Xa non é só a UGT a que goza de autono
m i a fronte ao PSOE e ao Governo; é o 
PSOE quen vai contar con mais liberdade de 
acción e de expresión e igual o equipo gu
bernamental. A dimisión de Guerra está a 
traumatizar de momento a certos sectores do 
PSOE ~ está a alegrar a unha alta porcentaxe 
da sociedade e pode mellorar á persoa e aos 
militantes socialistas. 

Nun momento difícil, nuns dias preocupan
tes. A. Guerra soupo subir ao cenário para 
dar o espectáculo que a política necesita pa
ra di~tenderse. • 

./ 

•Nación Andaluza, un novo 
partido. Nos conflitos sociais 
que está a viver o campo anda
luz estase dando a coñecer pu
blicamente o partido "Nación An
daluza" que celebrou o congreso 
constituinte os dias 8 e 9 de De
cembro en Málaga. 

Esta nova organización é froito 
da converxéncia de diferentes 
persoas provenientes de orga
nismos nacionalistas andaluces, 
como a Frente andaluza de Libe
ración e o Movimiento de Iz
quierda amplio, ademais de in
dependentes, moitos deles liga
dos ao sindicalismo agrário-. 

Como presidente foi nomeado 
Pablo Blanco e António Calderón 
como coordenador, estruturán
dose como unha organización de 
tipo asembleário, rexindo os 
seus destinos unha permanente 
de 11 persoas mentres non se 
celebren as asembleas consti
tuinte"s. 

O agro andaluz ocupa un es
pácio importante no seu "progra
ma básico da nación andaluza", 
destacando o compromiso co 
"direito dos andaluces a traballar 
a sua própria terra". Califica ao 
PER como esmola e ao Partido 
Andalucista como "nacionalismo 
de engano". • 

•A CIG pede a suspensión 
de En Titulares. A sección sin
dical da CIG na Compañia de 
Rádio elevisión de Galicia, pe
de a derrogación do contrato da 
produtora do programa En Titu
lares, a suspensión definitiva do 
programa e a desaparición do 
seu responsábel das pantallas 
da TVG. O sindicato protesta asi 
pela emisión dunha entrevista ao 
embaixador de Kuwait en Ma
drid, traducida do árabe ao espa
ñol. A resposta que esixe a CIG 
da CRTVG é necesária para "po
der manter na sociedade a credi
bilidade necesária para que a 
TVG camiñe decididamente cara 
os obxectivos para os que foi 
criada". • 

entremuros, 12 : santiago 

CHAMEAO 
TLF. (986) 43 36 24 

E. SOLICITE 
AS NOSAS TARIFAS 
PUBLICIT ÁRIAS 

A ROSA !IDA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

• • • • • • . 
• • • ••••••••••••••••••••••••••• 
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CONFLITOS AGRÁRJOS 

O SLG fái un chamamento para que non paguen as multas 

Novas mObilizacións contra os impostos 
á augardente artesanal · · · 
•A.E. 

Os productores de 
· augardente artesanal 
convocaron unha nova 
mobilización para solicitar 
á Xunta e o Governo 
central a reforma da lei· _,, 
que os .abriga a pagar 
impostas especiais. 
Mentres tanto acordaron 
negarse a pagar as multas 
impostas e apoiar as 
mobilizacións convocadas 
para odia 30 para esixir o 
mantimento das 
explotacións familiares. 

A negociación dun marco legal 
que protexa a produción da au
gardente artesanal galega é a 
principal reivindicación de augar
denteiros e viticultores, pero, até 
agora, só escoitaron "boas pala
bras", seguindo adiante os pra
zos da lexislación española que 
imposibilitan a produción e co
mercialización da nosa augar
dente tradicional. 

Os augardenteiros esixen a 
denominación de orixe para a 
augardente artesanal galega e 
piden que un etiquetado diferen
te distinga a produción da augar-

NOVA ETAPA DA CRISE 

dente artesanal da industrial. 
Outra das reclamacións nas 

que se centrarán as próximas 
mobilizacións é a retirada das 
sancións impostas por Facenda 
aos productores, pedíndolles aos 
augardenteiros que non paguen 
estas multas e que as recorran 
xudicialmente. 

O Ministério de Facenda san-

Primeira manifestación para o dia 22 

cionou a 200 augardenteiros por 
non pagar os impostes especiais 
de destilación con que grava a 
augarden¡e artesanal ou por ter 
instalacións ilegais. 

As multas impos_tas abalan 
desde as 250 mil as 500 mil pe
setas. 

. Segundo o responsábel neste 
sector do Sindicato Labrego Ga-, 

lego-Comisións Labregas, Maria
no Lema "o chamamento a non 
pagar non é un capricho, senón · 
unha resposta ante a atitude 
contradictória dos inspectores de _ 
Facenda. · 

Só boas palabras 
Os productores de augardente 
artesanal celebrarán unha asem-

As. mobilizacións poi a reindustrialización 
volven a Ferrolterra 
• E. SANFIZ/FERROL 

Sen dúbida foi a gravidade 
dos problemas a que 
obrígou ás organizacións 
estatais e nacionalistas da 
comarca de Ferro! a aunar 
esforzos e retomar o 
camiño unitário en 
demanda da 
reindustrialización e a 
criación de emprego nesta 
deprimida zona. A 
agudización da crise -coa 
regulación de emprego 
prevista·para Bazán, a 
incógnita sobre o futuro de 
Astano e a continuidade 
no feche de pequenas 
empresas- fixo pasar a un 
segundo plano as 
diferéncias de enfoque 
entre os nacionalistas e os 
estatais que en ocasións 
anteriores impedíra? unha · 
acción unitária. 

"Ouen· e que negócia?". As dife
rentes respostas a esta pergunta 
provocaron numerosas contro
vérsias desde que en 1978 -xa 
antes da fatídica reconversión-\ 
principiaran n·a comarca de Fel 
rrol mobilizacións demandanélo 
unha diversificación- industrial 
que non fixera depender en ex
clusiva ásua povoación da c9ns
trución naval. Unha demanda 
que non é nova pois nos ano~ 20 
-con ocasión de outra crise cícli-

ca da construción de buques- xa 
se fixera patente esta reivindica
ción de criación dun tecido in
dustrial alternativo que pudese 
axudar a resistir os embates das 
recesións económica~. no sector 
naval. 

As forzas estatais -nomeada
mente Esquerda Unida ou antes 
o PCG- impulsaron desde os fi
nais dos 70 o protagonismo dos 
sindilcatos, enfocando o proble
ma da comarca ferrolá como un 
asunto fundamentalmente labo
ral. Segundo os seus "contrin
cantes", através da notábel in
flúénc_ia de Comisións Obreiras, 

conseguían un maior eco para 
as suas posicións. Entretanto as 
formacións nacionalistas -que 
governa actualmente en Fene, 
Ares e Narón- -reclamaban para 
os Concellos participación nas 
negociacións a desenvolver coas 
diferentes administracións, indi
cando que as centrais sin.dicais 
non podían arrogarse a repre
sentatividade de tóda unha co
marca. As organizacións de ám
bito galega crftican ademais as 
consecuéncias negativas dos su
cesivos acordes do 84 e do 88 -
asinados o primeiro por UXT e o 
segundo tamén por Comisións 

Obreiras- para o conxunto do 
sector naval ou para Astano en 
particular, e denúncian paralela
mente que os dous sindicatos ci
tados defenden na comarca fe
rrolá o aceso dos dous grandes 
estaleiros á construción naval ci
vil, mentres ·que en Madrid asi
nan pactos co Ministério de ln
dústria nos que se impede vir
tualmente esa posibilidade. 

Esta diferéncia de enfoque ' 
provocou que o ano pasado se 
constituisen duas comisións pola 
reindustrialización que funciona- -

. ba independientemente, forma
das polos nacionalistas e. esta-
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blea o próximo Domingo en Ri
badávia para decidir o tipo de 
movilizacións a realizar. P-reten
den tamén estudar a situación 
na que se encentra cada comar-

. ca e elaborar- unha táboa reivin
dicativa. 

O SLG-CC.LL afirma que as . 
conversas mantidas polo de ago
ra- cos responsábeis da Conse
llaria de Agricultura non conse
guiron froito nengun, ainda que 
Fraga teña anunciado que xa ten 
solucionado o · p~oblema. A- sua 
solución, afirmou Mariano Lema 
é a de: "Ave Maria Purísima, sen: 
pecado concebida". 

Mentres tarito E¡!Stanse perden
do xa moitos bu/los por quedar 
en seco ao pór o viño en limpo 
pois moitos viticul!ores están na 
incertidume de face·r ou non fa
cer augardente. As destilerias, 
pala sua banda, aumentan á sua 
produción, desembarcando em
presas fó.ráneas que, xa este 
ano, comerqializarán "augarden
te artesanal galega~·, facéndolle 
a competéncia aos agricultores 
aos que lles custa producir xa 
cada litro de áugardente máis de 
400 pesetq.s, un précio que ne- · 
cesita logo, para poder vendelo 
con rentabilidade, un amparo 
non só comercial, senón unha le
xislación que evite o fraude das 
indústrias. + 

tais cada un pela sua banda, ain
da que o Partido Popular asistía 
alternativamente a unha e a ou
tra reunión. 

Novas ameazas de 
~espido 

Pero como diciamos, o anúncio 
da regulación de emprego na 
Bazán, a previsíbel retirada defi
nitiva da SIV e as " novas amea
·zas de regulación de plantilla pa
ra Astano ou unha venda deste 
estaleiro anunciada pola Xunta-
· a un armador de escasa fiabili
dade, fixernn esquecer as dife
rencias e de feíto puxéronse en 
marcha paralelamente o conxun
to das centrais sindicais (UXT, 
CCOO, CIG e USO) e unha 
asamblea de alcaldes il que 
asistiron os rexedores de Fene 
(BNG), Ares (BN~). Narón 
(PSG-EG), Neda (lndependente 
de esquerda), Valdoviño (PP) e 
As Pontes (lndependente). As 
suas instancias teñense dirixido 
á Xunta de Galiza para, cada un
ha desde a sua perspectiva, re
clamar a atención necesária pa
ra unha comarca que non dá saí
do da sua crise. A primeira mobi
lización, convocada polos sindi
catos e apoiada polos alcaldes, 
terá lugar o vindeiro Martes día · 
22, e conta tamén coa anuéncia 
das asociacións empresariais e 
comerciais de Ferrolterra, que 

- máis unha vez reclamará ateri
ción para a sua indústria, e in
vestimentos concretos que a 
axuden a sair do actual letargo 
económico. • 
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. QRZAMENTOS PARA ·1991 

Os investimentos da Xunta discriminan flagranterilente 
-~os cQncello~ da Mariña non governados polo .PP 
• HERNAN NAVAL/VIVEIRO 

N_o pleno parlamentar de debate 
do orzamento da Xunta para o 
presente ano, celebrado pos pri
meiros dias de Xaneiro, ·foron re
xeitadas as emendas do BNG e 
dó PSOE a prol da · designación 
·pre$upostária dunha partida para 
iniciar as obras do Porto Exterior 
de Ribadeo, reivindicación da 
povoación ribadense desde hai 
xa moitos meses, capitaneada 
peló próprio Concello co alcalde 
Gutiérrez, do BNG, á frente. Lo
go disto, a comisión cidadana·de 
seguime_nto estuda as mobiliza
cións coas que continuar a de-: 

- manda tras o éxito numérico da 
manifestación -do pasado 23 de · 
Decémbro, de cuxos pormeno
res deu con.ta cumpridamen.te 
este semanário. O conselleiro 
Guiña Crespo prometera; en visi~ 
ta institucional hai meses, adé
mais da elaboración dun estudo 
que ao cabo confirmaria a viabili
dade do proxecto, a consigna
ción de tal partida presupostár:ia. 

Mobilización en Ribadeo en reivindicac;ión do porto - . No_ viciño Foz tamén provocou 
certa inquedanza que a COTOP 
tampouco contemplase no seu 
presuposto a posibilidade- de 
construir un porto semellante. A 
reivindicación en Foz vai máis 
imadura; polo de agora non ·ínci
de suficientemente na cidadania 
para estimar a posibilidade de 
mobilizacións. Sinalemos, conta
do, que a alcadia focense segue 
en mans do PSOE (na persoa de 
Martin Beltrán), que sostén un 

tos no Concello segundo a pro
posta descaradamente clientelis
ta do PP (en Foz, na oposición) 
e desouvindo a da Corporación. 

O deputado autonómico Isma
el Rego, primeiro tenente de al
calde en Cervo, ven de retar ao 

Villapol, tamén do PP, asegura 
contar este ano con máis de 
douscentos millóns da Xunta. As 
constante's recorréncias duns e 
doutros ás planas da prensa co
marcal sitomatizan a proximida
de dos comícios locais. 

ritária, posteriormente, do -PSOE 
e do PP na campaña cara as au
·tonómicas. Tampouco agora, no 
orzamento, se contempla a sua 
construción, o que poderia levar 
á comisión viciñal sacibrancesa 
a convocar rñobilizacións. 

lnstit'-'to· A perentória necesidade de 

. duro enfrontament9 coa Deputa~ 
ción Provincia~ de Cacharro Par
do. O até agora último capítulo 
deste enfrontamento veno de 
constituir a l?aralización polo 
Concello dunhas obras de alu-

· ex alcalde de Lu renzá e agora· 
parlamentário polo PP (preside a 
Comisión Parlamentar de segui
mento oa Compañia da RTVG) a 
discutir publicamente sobre os 
investimentos na comarca pre
vistos pola Xunta no orzamento 

dotar á zona dun novo centro de 
Oµtra reivindicación popular que médias, perante a masificación 
comeza a se dotar de corpo mo- · insostíbel dos de Burela, enfron
bilizador é a dun Instituto de En- - ta nunha polémica pública aes 

· sino Médio para San Cibrán concellos de Cervo e Xove, este 

. mado da Deputación, logo de 
que esta aprobase hai semanas 
un plan cuatrienal de investimen-

. deste ano. Segundo Rego, as 
únicas consignacións sinalábeis 
serian para as obras de infraes

, trutura en Vilanova de Lourenzá, 
precisamente. Sen embargo, o: 

(Cervo). Aniceto Núñez, nos últi- último tamén aspirante ao lnsti-
mos meses da sua estadia .á tuto. Coñecida a imprevisión da 
frente da Consellaria de Educa- sua construción nos presupostos 
ción na anterior Xunta, promete- de agora, o alcalde de Xove, do 

· ra a criación do centro, cabalo PP, apresurouse a aterecer terre-
· alcalde do Vicedo, l_saac Pardo de batalla, reclamo eleitoral prio- os e instalacións provisórias. • 

ETICA E POLÍTICA 

. VERIN, E HARGUINDEI FOISE DE COPAS · 

O aconteéido nun frecuentado pub da vila de 
Verin, á noite do pasado Sábado de Reís, po-· 
de ser o ponto de partida ideal cara afrontar 
unha tarefa de -divulgación dos méritos hu
manos de ~ertos políticos. 

Aquela noite ia fria e os á.gasallos· non da
ban chegado; de seguro as SS.MM. orientais 
tiveran algun incidente coas Fragatas da paz 
do Narciso. E mália que non zoaba tan des
piadadamente coma· outros días; o persoal • 

· comezaba a liscar cheo de tanta festa. · 
Sen embargo sucedeu algo que modificaria 

esta decoración-: · 
Nunba banda do local situárase Harguin

dey, "O Chefón do Támega", que di[ian os 
portuguese,s, apurando o seu cu.arto cubata 
de whisky. E na outra, abrevando tamén, ato
pábase o seu ex-amigo Xerardo Seoane, 
máis coñecido .como "Pilatus o ·candidafo'~. 

O pub acababa de se converter nun dos · 
moitos "Monterrei Arena" que hai polo país ... 
fume, música, alcool e galos de pelexa. O 
comabate do século estaba servido. 

Os ap_ostadores axiña viron o negócio: dez 
a un a pral do "Chefón", no curro dos -
concelleiros d_o P.P. Abofé, Harguindey era 
un tipo temíbel; levaba cito anos gañando 
por Ko.· calquer Hpo de trifulca (véxase En
troido· 88, cun seu parente). En troques, a 
noite do cinco; quizá porque a sua faciana 
compuña µn rictus de felicidade que o eleva
ba, por momentos, á condición de ser huma
no, talvez porque n9n semellaba aquel que 
días antes enchufara a tres asistentes sociais · 
na Mancomunidade; o ·aspirante, "Pilatus", 
con cen1o e pico de quilos canal, ·non daba a 
sua penosa impresión habitual. 

M. ANXO GARCIA TORRES 

Ao soar .o gong eleitoral, o curtido manda
tário, adestrado por un tal Sánchéz, boa peza 
tamén; e permanentemente ·adulado por un 
plumífero de pouca monta; non foi quen de 
reprimir os seus instintos xusticeirqs, máis 
baixos e máis humanos, e la.nzouse, veloz, 
contra do infiel compañeiro de grupo, arrebo
lándolle a p~imeira caricia da velada. O arqui
tecto, amedoñado, contívose como pudo e 
esquivouna, sabedor de que os proxectos ur
banísticos que "mam_ara"; permítase a expre
sión, nos catro anos, anteriores, ben mere
ciah un último respeito. Mais, intuindo que· 
Tysson voltaba á carga, decidiu levantar o 
voo e respostar cumpridamente a todos os 
ataques do destemido virrei local. · 

No fragor da pelexa; cando esta principia
ba' a 'dar os · seus primeiros froitos: patadas, 
puñazos, arrepenamento~ , insultos, empu
rróns, etc., o Feber-coordenador cultural do 
<;;encello, debido á falta de reflexos e á canti-

- 'Qs APOSTADORES AXIÑA 
VIRON O NEGOCIO: DEZ A 
UN A PROL DO CHEFON, 

NO CURRO DOS 
CONCELLEIROS DO PP. 

ABOFI;, HARGUINDEI ERA . 
UN TIPO TEMIBEL' 

dade de líquido que ambos puxeis tiñan no 
bandullo, .optou por suspendela. Combate 
nulo!, sentenciou, entre as· protestas dun pú
blico decepcionado que clamaba a berros a 
i11.~lusión de "Lovelle" no programa. 

Que importaba xa, que Harguindey se mer- . 
cara un Porsche último modelo; que tiveran, 
ambos, destrozado o entorno da Casa da 
Cultura; ou qt:Je encaixonaran un Pavillón de 
Deportes, un Hospital e unha Estación de 
Autobuses. Agora, emendados, amasaban 
unha alma distinta de seres humanos e pai- · 
xonais ,' e deixábannos, aos apampados veri
neses, dispostos para "botalos", descúlpese- . 
a ortografía, nas vindeiras municipais. 

A nova xesta protagonizada por un "Cid" 
perduraria na memória dos qu.e habitamos 
Monterrei por moito tempo. E a leitura que se 
debe tirar da mesma .. . é unha leitura abando 
coñecida como para repetila. O que 'si é certo 
é que dous antigos amigos e compañeiros 
solventaran as suas diferencias nobremente, · 
ao vello estilo; revolcándose no_pulleiro como 

, dous machotes. · 
Contado, algunhas cuestións quedaban no · 

ar: Que faria Don Felisindo, amigo de augar
denteiros e crego de Tamaguelos, para re-

, conciliar a estas duas ponlas da mesma ár
bore?; que seria dos escures "corleones" do 
grémio, tipo C. Barreira and Co., se a Casa · 
Comun se fundía?; incluso, que pasaría co 
lucrativo chollo de Casas Comuns que tiñan 
en Portugal? . 

As respostas, igual que nas boas novelas. 
negras, probabelmente,· estivesen agac.ha
das nalgunha frase apo~alíptica, grabada na 
fachada do Cemitério local. • 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

Vivimos no mellar d 
os mundos posfbeis 

Felipe González 

Conscentes de que a preocu
pación sobre o que aconteza 
no Golfo centra o interés da 
opinión público, alguns apro
veitaron para dimitir da forma 
máis disimulada que lles foi 
posíbel. A piques de rematar 
o prazo bélico, dimitiron Al 
fonso Guerra, cinco ministros 
arxentinos e o presidente do 
Celta, Gorbachov aproveitou 
para impoñer o seu poder en 
Lituania e quen sabe cantas 
causas máis sucederon apro
veitando a discreción da data. 

O antigo Ministro de Obras 
Públicas de Menem, famoso 
por participar na privatización 
da compañia de teléfonos ar
xentina, Entel , asi como de 
Lineas Areas Argentinas que 
foron a pasar, respeitivamen
te, a mans da Telefónica es
pañola e de lbéria (neste ca
so nun 30% do capital) , ven 
de ser nomeado embaixador 
da Arxentina en España. Non 
-se sabe se quen o nomeou foi 
Menem ou Felipe González. 

"Na política non me volven a 
colJer nen atado". Esta é unha 
tras~ que non cansa de repe
tir Alfredo Conde, quen, por 
certo, e que se saiba segue 
senda parlamentário galega -
este si que non dimitiu- . No 
mes de Decembro, por exem
plo, ao que correspondeu o 
debate dos orzamentos, co
brou un milión de pesetas (sa
lário máis dietas) . 

A Consellaria de Educación 
non ten reparo en publicar 
nos xornais anúncios en cas
tellano, correspondentes as 
bolsas que ten pensado ou
torgar a Fundación Galiza-Eu
ropa . A Directora Xeral de 
Cultura, Paz Lamela, sen em
bargo, non ten reparo en ne
gar a subvención correspon
dente á obra de Manuel Ma
ria, Andando a terra, co argu
mento de que incumple a nor
mativa vixente, en referéncia 
a vários localismo chairegos 
do poeta. P~rece ser que a 
única chaira, linguisticamente 
respeitabel, é a da Meseta. 

'No acto de inauguración do 
parque que rodea o Auditório 
dé Santiago foron servidos 
aes asistentes uns pinchos. 
Pésie ás amplas dependén
cias do local, os organizado
res non encontraron mellar lu
gar para facelo que no interior 
da exposición de pintura e ce
rámica de Diaz Pardo. Por ri 
ba das vitrinas correo a tortilla 
e a coca-cola. Por sorte non 
houbo nengun brindis tan 
exaltado como para dar co li
cor nargun lienzo. Parece ?Sr 
que os camareiros, mália al
gun tropezón, tampouoo de
rramaron nengunha peza. • 
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DECRETO DEDESCÁRREGADO PEIXE EN LO~XA 

O Decreto da Consellaria de ~Pesca reúne todas as-críticas 
Medo ás perdas · . . . 
qüe poda ocasionar o control da venda de peixe 
•X.M. SANTIAGO/RIBEIRA 

A semana pásada saltaba 
a voz de alarma, 
anunciada a rebato polo 
Presidente da Patronal 
Ribeirense, Penalta Reina, 
que cifraba nuns 3.000 
millóns de pesetas as 
perdas que o decreto de 
descargas, actualmente en 
anteproxecto, suporia de 
aplicarse no Porto qe 
Ribeira. Despois viñeron . 
unhas contraditórias 
declaracións duns e outros· 
sobre este decreto, xa 
comenzado popularmente 
a ser coñecido como 
"Veiga Shipping", qae ten 
por obxecto segundo a 
Consellería de Pesca e o 
seu titular Henrique López 
Veiga o de controlar e 
centralizar a oferta de 
peixe pesto á venda, foi 
atacado de pleno por 
diversos armadores e 
entidades do sector que o 
califican textualmente "de 
Anticonstitucional por ir 
contra un dos direitos 
básicos desta como é o 
libre Mercado". 

En palabras dun fumador do 
Porto de Ribeira "E como se a 
un agricultor de Lestedo, que ten 
unha leira ~n Padrón, lle fan co
mercializar e vender as patacas 
en Lestedo ou Padrón, e non o 
deixan ir vendelas a Mazaricos 
ou onde mellor lle conveña aes 
seus intereses". 

En síntese o decreto plantea a 
obrigatoriedade de vender nos 
portes da descarga, e non como 
se viña facendo até agora, que 
os barcos descarregaban onde 
máis parto estaban do lugar das 
capturas, pagaban a famosa tari
fa G-4 para obras do Porto, ex
pedfaselles unha Guía e ian ven
der ao porto onde o pesqueiro ti
ña a sua base, as estruturas de 
venda estaban máis desenvolvi
das, ou onde o prezo era mei
rande. 

Hai que ter en conta que os 
barcos pagan unha série de ta
xas ali onde o venden e subas
tan o produto, asi, aparte do G-4 
para obras do Porto, que terían 
que pagar duas veces xa agora, 
están as porcentaxes sobre ven
das para a Lonxa, para as Con
f rarias de Pescadores, que no 
caso dalgunha do Norde como a 
de Cariño poden chegar ao 4%, 
e as taxas municipé4is que xiran 
arredor do 1 % do valor de venda 
sempre. 

Tamén convén ·fixarse en que 
no Porto de · Ribeira, cunha frota 
dé perta de 270 barcos, estes 
adic~nse a tres principais artes 
de pesca: Palangre, Cerco e 

- Arrastre; e que aparte dos bar
cos do día que veñen e van dia
riamente aó porto a .descarregar 
e descansar e polo tanto venden 
xa no Porto, os demais por mor 
do esquilme do maio meio nas 
cereanias de Ribeira, e nos cala
doi ros tradicionais da frota te
ñen, que ir buscar o peixe ali on
de o hai, e a frota está na sua 
meirande parte polo Norte, a ca
rón de caladoiros de Malpica, 

Cariño, Camelle, Laxe, Fiste
rra, ... , polo que van descarregar 
a estes portes, xa que vilo facer 
a Ribeira suporia unhas 6-8 ·ho
ras de traxecto, o cal redundaría 
en contra das ganáncias ao au
mentar os gastos, e disminuiría 
por outra parte o descanso dos 
mariñeiros ao aumentar a xorna-
da laboral. · 

O porto de Ribeira é un dos 
principais adicados á pesca de 
Baixura da Galiza, e no ano pa
sado as vendas en Lonxa alcan
zaron un valor de 3.684 millóns, 
o que supuxo para o Concello de 
Ribeira uns ingresos de 37 mi
llóns de ptas. lsto, para un Con
cello con 800 millóns de orza
mento anual, supón pouco, pero 
para concellos con orzamentos 
de 200-300 millóns suporia entre 
o 15-25% do total, e para Con
trarias coma a de Cariño, ou ou
tras do Norte unha inxeción eco
nómica moi importante. 

A subasta para carnada 
antes que para consumo 

Outro dos motivos do rechazo do 
decreto de Lonxas, é o de qu_e a 
Subasta de peixe para carnada 
teria que ser realizada antes da 
subasta do peixe para consumo 
humano, cando tradicionalmente 
se fai ao revés e curiosamente o 
peixe que por motivos de frescu
ra, calidade ou baixo prezo non 
lle convén aos armadores sacalo 
a subasta, era o que ia para a 
carnada. Asi, o contrasentido es
taría en que o primeiro peixe, o 
fresco e de maior calidade, teria 

que ser subastado para carnada, 
co cal se correria tamén o risco 
de que un listiño o comprase pa-

. ra carnada polo baixo prezo que 
lle suporia e lago ·o adicase, o 
consumo humano. Aqu~ ternos 

millóns nada despreciábel para 
elas e os seus asociados, e mqi 
necesários na hora de formalizar 
OPPs antes do 92 (obrigatórias 
na CEE), e se a isto lle suma
mos que, en catro .meses, hai 
eleicións municipais, a canta sai 

. redonda. · -

Ribeira, , 
porto comercial? 

Por detrás hai incluso outro ru-· 
mor -sen cónfirmar- que fala .da 
intención de vários armadores 
da Coruña de usar o Porto de·Ri
beira para as descargas de bar
cos conxelados e outras mercan
cias, co cal o Porto pasaría a ser 
un peirao eminentemente comer
cial, e isto debido á inexisténcia 
dunha -OTP (Organización de · 
Traballos portuários) o que fai 
que as coias (cuadrillas de traba
lladores que realizan as labores 
de. descarga) sexan moito máis 
baratas ca en Vigo ou Coruña, 
pasto que non hai regulación e 
os traballadores teñen moitos 
menos direitos e salários máis 
reducidos. Este problema moti
vou a finais do ano pasado unha 
folga dos estibadores en Vigo e 
Coruña e provocou a aparición 
en Ribeira de ·piquet~s chegados 
de ali. · 

que pensar que na comercializa- Críticas 
ción do peixe un dos factores 
que máis canta é a rapid~z con de todos os partidos 
que se pon a mercáncia nos 
mercados centrais, asi o peixe O Domingo 13 entidades relacio-
que primeiro chega é o máis ca- nadas co mar e a Pesca empre-
ro, pesto que chega cando hai sários, armadores, entidades ci-
moita demanda e moi pouca dadáns .•. - reuriíronse no Liceu 
oferta, pQlo que canto máis tem- Marítimo e acordaron· constituir 
po p·ase o peixe sen vender máis unha Coordenadora Anti-Decre-
se degrada o seu prezo, polo to. A xunta contou coa asisténcia 
simples feíto de _que ao mercado do Alcalde de Ribeira e senador 
central, aos grandes c;omprado- do Partido Popular Ricardo P.é-
res e distribuidores xa lle está a rez Queiruga, que mostrou o seu 
chegar oferta doutros lados. . apoio á cordenadora .contra o 

lsto fai que os canais de co- Decreto. 
mercialización estexan moi es- Vários partidos mostraron ta-
pecializados, e os compradores mén a sua disconformidade con-
teñen especificamente bases en tra o Decreto. Asi, Ventoso Mari-
portos para dedicalos a unhas e ño do PS.OE proclama nunhas 
outras comercializacións, así a duras declaracións a sua oposi-
infraestrutura criada no Porto de ción frontal. Tamén Mariano Vi-
Ribeira, pode absorber miles de , _ d~I, do BNG, e~pre~,a a OJ?OSi-
Toneladas de lirio, pesto que as c1?n desta ?rg~rnzac1on, e_ smala 
relacións están asentadas sobre a incongruencia que suponen os 
ese peixe, e moi poucas ou nen- investimentos multim_illooários 
gunha de peixe espada ·. ou palo- que neste~ a~os se f1~er.<?n no 
meta, que se vai vender a outros ~?r:to de R1be1ra ~amp~1ac1on de 
partos especializados nestas cla- lmas de atraque, Penao novo, 
ses. chabolas, liña de trio, Lonxa a 

O decreto ~staria, segundo . inaugurar eñ Marz?,. .. ) investi-
fo11tes locais, -relacionado cun mentes qu~ (:arecenan totalmen-
posíbel inte11to de reactivación te de sentido. se o Decryto de 
dalgunhas Contrarias do Norte, Descarga~ se leva a cabo. . 
Malpicá, Cariño, Cedeira,. . ., cu- Os armadores pola sua ·banda 
riosamente todas ligadas ao Par
tido Popular (P.P.), ás que o de
~reto lles suporia unha choiva de 

1 :-Ir descarregar . a Ribeira 
pescasen onde pescasen e cus
tase o· que custase, en~tempo, 
diñeiro e traballo. 

l~portación de peixe da CEE. 2.-Levar a cabo un Paro Xeral 
da _Frota en Marzo até conseguir 
a retirada do Decreto, asumindo. 
os custes económicos,· de desa
bastedmento de mercados e de 
paro que comportaria. 

Hai outro motivo de queixa por 
parte do sector, como son a$ 
importácións masivas que da 
CEE se fan aproveitando a eli
minación-de aranceis de peixes 
con boa venta aqui e que fan 
caer os précios dos produciqos 
polo sector na Galiza. Asi as 
OPPs (Organizacións de -Pro
dutores Pesqueiros) comunitá
rias teñen ·es.tabelecidos uns 
-prezos mínimos de retirada pa~ 
ra as ~spédes, cando na· su
basta estes prezos son rebasa-

dos á'baixa, as OPPs compran 
o produto ao mínimo frxado, e 
lago a meio de restitucións á 
Exportación son subvenciona
·dos pela CEE, para podelos 
vender onde o mercado ·os re- -
clame, e dentro da CEE ·os 
maiores cons.umidoré.s e proctu
to res de Peixe son o Estado 
español e Galiza, polo que ve
ñen para aqui e compiten favo-· 

. rabelmente -están subvencio
nados-' ces producidos no lugar 
e fan b_aixar ~s prezos. • 

, .. 

Esperemos que non se che
gue a tales extremos, que para 
guerras xa ternos de sobra neste 
país e no mundo. lso si, a aplica
ción do decreto de Descargas. 
suporia para Ribeira un futuró 
moi sombrizo, cando menos, .e · 
remachar ·que· destes laios son 
tamén culpábeis alguns armado
res que cos labores de rapiña fi-

. xeron que as espécies desapa-
recesen de aquí. - • 

•Albaneses na Grécia. Al
bert é un dos ·4.000 albaneses 
que fuxiron a Grécia nos últi
mos cinco meses. Soñou duran
te anos co dia no que cruzaria a 
fronteira. · 

Undia na vida de Albert é típi
co da doutros albáneses en Ate: 
nas. Seguen levando a mesma 
roupa coa que escaparon de Al
bánia (pantalóns acampanados, 
niques cinxidos con amplo re
mate na garxa), xúntanse á 
sombra das ár_bores na praza 
Omonia. Se hai sorte pódese 
atópar alguén con diñeiro sufi
ciente para comprar unha bote
lla de oµzo, da que gastan moi
to, e poñerse bébedos, antón é 
cando poden "realmente gozar 
da vida". Alguns albaneses dis:. 
tráense subíndose aes autobu
ses e indo até o final da ruta, pe
ro Albert nunca vai moi lonxe da 
praza por medo a perderse. Pa
las nojtes, e sempre ao abrigo 
das árbores da praza, denún
cian o mao que é. o comunismo,. 
pero. admiten que nunc;a pensa
ron · que a vida no Oeste tivese 
tales problemas. O seu amigo 
Akil di que "polo menos en Albá
nia tiñamos ·un teito debaixo do 
que durmir, aqui ternos que dur
mir nas estacións do tren- ou nal
gunha casa en con~trución. Al
güns vanse lavar á praia, eu me
to a cabeza debaixo de calquer 
billa que atope". 

• Pr~gr_eso da pobreza en 
latin·oamérica. O número de 
pobres en América Latina pasou 
de 71 millóns no ano 1970 ~ 183 
en 1990, segund9 u~- inquérito 
realizado pala Comisión Econó- · 
mica para a América Latina 
(CEPA/_). O estudo especifica 
que case o 50 por cento deste 
exército de pobres vive na máis 
absoluta miséria. 

- O traballo da Cepa/ revela que 
o 44 por cento da povoación lati
noamericana non pode atender 
ás suas mínimas necesidades 
básicas polo qüe se pode dicer 
que vive por baixo da liña da 
pobreza. Un 21 por cento deste 
conxunto non dá cónseguido 
diariamente o inínim·o para po-. 
der alimentarse. 

Entre 1970 e 1980, a pobreza 
urbana descendeu -no Brasil, 
Colómbia, Uruguai e Venezuela, 
pero aumentou na Arxentin~. 
Costa Rica e o Peru. 

• l 

O país máis ·castigadó pola 
pobreza nos anos 80 foi a Ar
xentina, que aumentou· o nú
mero de pobres nun 61 por cen
to. ' 

•Terrorismo de Estado en 
·Guatemala. Nos ~eis primeiros 
meses· de 1990 denunciáronse 
en· Guatemala 120 casos de_ 
atentados criminais que cüsta
ron 1.844 vítimas. Organiza
cións políticas de todo o mundo 
están a denunciar a violación 
sistemática dos direitos funda
mentais e a resisténcia do Esta-

. do a permitir a investigación dos 
delitos. A mesma falta de vonta
de das autoridades de Guatema
la por emendar es~a situación es
tá provocando a retiré;ida de axu
das de institucións de todo o 
mundo para o progreso da xusti
za. Os escadróns da marte teñen 
cada dia máis doada identifica
ci.ón pois que todo o mundo co
ñece neles o brazo do Estado 
para a r_epresión da povoación. • 

" 
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A-CAUDADE DOS ALIMENTOS P.OLITICA EDUCATIVA. 

Os traballadores ·destes establecementos 
teñen proibida ·a pertenéncia a sindicatos 
_A calidade· das hamburguesa~: ·· 
unha crítica realizada .xa con .. 
anterioridade en toda .Europa -

•M.V. 

As queixas sobre a balxa 
calidade dos alimentos nos 
locais de comida rápida, 
nomeadamente 
hatnburgueseirias, 
empezan a f~cerse ouvir 
no Estado español, após 
de que os primeirós · 
establecimentos 
comezaran a instálarse hai 
unha década. Sen 

- embargo estas críticas son 
xa moeda vella noutros 
paises europeos. 

En realidade as hamburguesei
ri as -Mac Donald's, Burger 
King .. . - traspasaroñ xa ·os tem
pos de meirande aceitación na 
maioria- dos paises europeos, 
ainqa que a sua preséncia segue 
sendo osten·sibel, por exemplo 

menos, como adoita a· supoñer 
algunha xente non habituada a 
vi.sitar· es tes establecimentos. 
Se.n necesidade de nengún estµ
do pode dicerse que a relación 
calidade-précio é unha das pia
res das. que. poden darse nun 
resta1,1rante. 

Dez minutos de vida 

·A CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DESENTÉNDESE DOS CONSELLOS 
ESCOLARES E DA FORMACIÓN PROFISIONAL 

A SINCERIDADE DE PIÑEIRO PERMUY 
MIGUEL EDREIRA 

O 17 de Decembro pasado, unha representación Sobre a Formación Profisional o Conselleiro coin
dos Comités Abertos de Estudantes (CAE.) entre- cidiu connosco en que a sua situación é penosa. 

- vistaba-se CO"Conselleiro de Educación da Xunta. Afirma-se que o xeito de mellará-la é o de potenciar 
Culminaban, así, as nosas peticións de expJicacións as práticas para o cal se está a talar con Empresas 
á Xunta de Galiza sobre as actuacións máis preo- Privadas, mais non se prevén investimento nen pa-

. cupantes para os e.as estudantes. ra material nen para a criación de máis prazas. 
Lamentabelmente, nesta entrevista non se dixo Tampouco se especifican as condicións de traballo 

nada que cambiara a nosa opinión sobre a política dos/as estudantes 'de FP nen se garanten os seus 
· en matéria educativa da Xunta; mais, lonxe disto, ti- direitos laborais. 

. en cidades como París, famosa 
poló número e calidade dos seus 
restaurantes. Na Alemaña 'Fecie-=
ral existían, en 1985, 207 esta
blec~mentos · pertericentes á pri
meira das cadeas mencionadas. 

Precisamente na Alemaña. a 
elaboración e calidade das ham
burguesas mereceu xa hai cinco 
anos .o interés do famoso xorna
lista, 'Günter Wallraff, especialis
ta e investigar casos irreguJares 
en base o seu traballo sobre o 
terreo. Na sua obra, editada en 
libro, Cabeza de turco, relata a 
sua experiéncia como emprega
do dun destes establecimentos. 
O trabal!© incesante é compa:ra
bel ao dunha cadea de montaxe. 
Ao igoal que confesaron vários 
tr_aballadores madrileños, após 
da oenúncia, realizada estes dias 
por uhha revista dos consumido
res, "non nos queda tempo se
quer para lavar as mans". O agó- . 
bio dos pedidos é. constante. 

xero'n-se declaracións níesm9 surprendentes en te- As previsións do PP son a "Privatización" da F.P., 
mas nos cais ainda nengun govemo se atrevera a en disminuir cuantitativa e cualitativamente os co-

A hamburguesa, resudada e es- tanto, como o da F.P. ou os Consellos Escolares. ñecimentos teórico-prático dos/as estudantes para 
cura, de 98 milímetros de diáme- . Neste, -a Xunfa non ten intención nengunha de incorporá-los/as como mao de obra barata ás em-
tro e entre 125. ~ 145 gramos de promover os Consellos Escolares; catro anúncios presas privadas. 
peso, brinca como unha ficha.,de na rádio son toda a campaña institucional cando Coa.aplicación da LOGSE e na actual conxuntu-
µlástico cando se bota na ·9rella. nos centros se descoñece· o mesmo regulamento / ra, potenciando-se desde as administracións e sub-
En estado de conxelación sea . das Eleicións a Consellos Escolares, e se está a emprego, sen garantías laboraJs para os e as estu-
como unha moeda que petara subvencionar a campaña da CEAPA. _ dantes, o PEX (Plan de Explotación da Xuventude) 

· nun cristal. Pola outra banda o Conselleir:tJ' afirma que "se o non vai ser-necesário, pois, os seus obxectivos es-
. Tanto fretida como á plancha estudantado non é capaz de· reviver os Consellos tafán cumpridos. 
adoita a ter un periodo de vida · Escolares, estes desapar~cerán como xa o fixeron A este respeito os e .A.E . amosamo-nos a favor 
de dez minutos, pero polo co~ - noutros países da CEE''. E fácil deducir desas ver- dun Plan Galego 'de Emprego, que reivindicamos 
mún son consumidas moito an-· basqueo PP vai facer todo o posíbel para obstacu- xunto costas estudantes universitários/as dos 
tes. Se permanece moito tempo lizar o traballo e desenvolvimento dos CQnsellos C.A.F. eco sindicalismo nacionalista. 
desconxelada comeza a cheirar, Escolares, e facer' que estes desaparezan. Algo O Conselleiro explicou que o motivo casuístico da 
por iso, normalmente, pasa do· que atenta radicalmente coa própria LODE. circular que impede o acceso á FP-2 con asignatu-
estado de conxelación ao de Confirmou o Conselleiro que a Xunta non asume ras suspensas en FP-1, foi que a leí estatal non con-
ásada, co adobo coiieCido, sen o necesário labor de democratizar ·a vida e xestión templa esta posibilidade; tampouco se plantea que a 
apenas intervalo de tempo. Logo dos centros de médias; en especial a dos centros . realidade galega é distinta á do resto do estado. 
é colocada . entre as duas meta- . privados, que son potencia- Coñecidas as situa -
des de torta de trigo branda ~co- dos. cións nas que por "falta 
mo a·escuma e encerrada no T~mpouco e.re a Xunta de prazas" non se lles 

O uso de -grasas animais, no 
canto de aceites naturais, é un 
dos imp_édimentos máis graves 

ataude de poliestireno. . que teña que ser un Orgao permite repetir curso a 
· onde estexan presentes to- -s alunas/as de FP-1 di-se 

· desde o ponto de vista da saude. 
As cadeas de hamburguesas 
prometeron cambiar. esta prática 
a partir da denúncia. 

Prolbido 
o comité d~ empresa 

Poder simbólico . 

Se o estado das hamburguesas, 
estrela destes establecimentos, 
non é, visibelmente, de alta cali
dade, outro tanto sucede coas 
ensaladas e demais platos servi
dos. Só .as depurada~· campañas 
de publicidade e· o seu poder 

Tal e ·como Wallraff sinala para o simbólico, relacionado cun modo · 
caso de· Alemaña, n~ste tipo de de .yida; presentado de maneira 
establecementos esta absolµta- atractiva e insistente através do 
mente proibida a sindicación -o cine, pode explicar a espansión 
trab~llador que sexa des~uberto ~ , destes establecimentos. · 
como .pertencente a algunha · 
-central xa non é selecionadO'- e En -lugares como ltália, Fráncia 
nen sequer existe o direito a for- ou o Estado español, a presén-
mar comité de empresa, · contra- cia de hamburgueseirias choca 
bindo así, de maneira flagrante,. -cunha tradición gastronómica 
a lei vixente: Esta circunstánCiá · .moi forte e,. por suposto, máfs ri
foi denúnciada xa hai doús anos ca. Con todo, as hamburguesei
por traballadores de Me Dbnald's ·rias vense favórecidas polo estilo 
madrileños. de vida rápido das cidades, onde 
. Os grandes núcleos urbanos o traballo apenas deixa tempo 
son os que atraen este tipo de para o xantar caseiro. A vída fa-
establecimentos. Mais, se ben miliar, maís despegada .que 'hai 
as grándes cadeas só proliferan. anos, tamén favorece a presén-
en cidades grandes, a cultura da cia de adolescentes nestes lo-
harñburguesa está xa extendida cais, onde realizan u_nha das co-
á maioria das vitas galegas, na midas do día, polo menos un par 
meirande parte das éales non é de veces a semana. En todo .ca-

. difícil encontrar algun local espe- so, e pésie á . contrastada ca/ida-
cializado nesta clase de comida. . de que anuncian os seus pro-

0 tipo de público que atraen prietários, os médicos, mes'mo 
estes locais e fundamentalmente os máis proclives, recomendan . 
xuvenil, ainda que os précios compaxinar este tipo de comi-
non son tan baratos, nen moitQ das, con .outras máis nutritivas.• · 

dos os sectores implicados OBRE A FORMACIÓN surprendentemente "xa 
. con porcentaxes representa- se lles deu unha oportu-
. tivas baseadas na parieda- PROFISIONAL nidade"; agora nas na-
de, o que leve o governo e O CONSELLEIRO COINCIDIU sas reivindicacións tere-
xestión do Ensino na Galiza. EN QUE A SUA SITUACION E mosque incluir o concei-
Do que hoxe se supón máxi- to da segunda oportuni-
mo Orgao .en rnatéria educa-. PENOSA dade frente a plantea-

.-tiva na Comunidade Autonó- mentes tan ruins coma 
ma; o "Consello Escolar da os do Conselleiro, que 
Galiza" (onde o estudantado respostou perante o co-

. só canta cunha representa- ñecimento da existéncia 
ción do 5%) di-se que "está de milleiros de estudan-
practicamente morto"1 pois non funciqna nengunha · tes de FP-1 que este ano non se puderon matricular 
Comisión do Consello e as competéncias deste dixo que ''a primeira obrigá dun/ha estudante é es
tampouco están definidas. tuoar". Lamentabelmente non recorda cais son as 
. Ao · Conselleiro tampouco lle importan os . resulta- abrigas dun Conselleiro de Educación. . ·· 
dos nen o próprio proceso de Eleicións.a Consellos Recordamos o tema dos Módulos de FP. para 
Escolares. O resultado destas Eleicións ven dado os cais non existen orzamenfos por ser "ano elei
pola adxudicación de Conselleiros/as potas distintas toral". En definitiva, · deficiente, sen cumprir os 
·organizacións estudiantis; dados que non serán ve- seus obxectivos, sen investimentos de fondos pú
rificadqs ou comprovados póla Consellaria de Edu- blicos e cara a privatización; está Forrnación Profi
cación, como reivindicamos, pois ~ste seria o único sional no naso.País. . 
xeito ·de garantir que os resultados non fosen Orabén, unha vez observada a situación, cobran 
falseados. Jorza as nasas conviccións, de que auto-organiza-

Non se nos dixo que .é o que pretende a Xunta ción do estudantado galega, de que o naso traballo 
· cos Consel!os Escolares, xa que lago as afirma- ao organizar Comités Abertos en cada instituto po
cións do Consellei.ro deixa~on:-nos ver que as tenta-- de e debe ser· o xeito de solucionar as · principais 
tivas de criar. Orgaos de Governo con representa- problemáticas do ensino cara a Reforma Galega. 
?i.ón de todos os sectores educativo_s ·so~ un ~mpe- É hoxe cando se, pretende realizar unha reforma 
dJmento para que o governo de Fraga 1mpona os sen ter en canta ao estudantado, á ·realidade nacio
seus critérios desde arriba. nal e sócio-económica da Galiza· e se xustifica en 

· As nosa~ perguntas sobre a Aplicación da LOG- nome dun europeísmo, que para nós: coas siglas 
SE na Galiza e sobre as relacións que se ian man- · CEE, é sinónimo· de-opresión e ruína, que o· estu
ter ,co governo central, fo~on. ,eludidas, cu~ .:'aind.a dantado se un·e para reivindi~r o exercício dos di
estan pendentes as negoc1ac1ons en Madrid ; ma1s reitos e liberdades democráticas no Ensino e na . 
esqueceu-se-lle apontar por canto tempo irnos es- Sociedade. · • · 

. tar "pendentes" os e as estudantes galegas. · MIGUEL EDREIRA é Membro da Xestora Nacional dos ~omités 
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DEPORTE -ESPECTÁCULO 

,Por causa da débeda de case -m+I millóns e da obligatoriedade 
de converterse en Sociedade Anónima 

Celta: futuro incerto 
.- • PUCHEIRO 

A auditoria realizada no 
mes de Setembro e dada a 
coñecer agora pola xunta 
directiva do Real Clube 
Celta de Vigo presáxia un 
futuro incerto para esta . 
entidade, xa que os máis 
de 956 millóns de dé.ficit 
terán que ser enxugados 
para converterse dentro 
dun ano en sociedade 
anónima, pois, doutro 
xeito, é case imposíbel 
que alguén se faga cargo 
empresarialmente da 
institución. O cese de 
Cherna Figueroa e a 
dimisión imediata de Xosé 
Luis Alvarez, nunha 
operación sorpresa, levou 
á presidéncia na tardé do 
Martes a Eloy deFrancisco. 

División terán que converterse, 
obrigatoriamente, en sociedades 
anónimas, agás aqueles que ti-

. veron estes anos superávit (Osa-
. ' suna) ou teñen un património su

ficiente para facerlle frente ás 
débedas (Real Madrid e F. C. 
Barcelona). A(jemais terán que 
separar as distintas seccións. 

Asi as cousas, dentro dun ano, 
quen va] ser o que se faga cargo 
do R~ c.-Celta de Vigo? Será po- . 
síbel x;estionalo como unha em
presa tendo que afrontar un défi
cit de máis de 500 millóns? 
Quen vai comprar accións? . 

As solucións non son fáceis. A 
marcha deportiva non augura un 
fervor, popular que permitise pa
liar a situación. M. Soto, en vés
peras dos comícios municipais 
vai ter que pensalo moito, e fa
cer inquéritos para sopesar se é 
rendábel facer outravolta de sal
vador duhha entidade privada 
con cartos públicos; deixaria un 
flanco de ataque totalmente ao 
descoberto e seguramente 'non 
se arriscará. 

Os rumores fixérónse números. 
Mentres o' anterior presidente X. 
L. Aivadulla afirmaba en Agosto 
que "deixaba o clube cun supe
rávit de 182 millóns", os afeizoa
dos xa talaban da bancarrota do 
Celta. A auditoria real izada pola 
Federación Española de Fú tbol 
en Xuño daba xa un déficit de 
853 millóns de pesetas, mentres 
os dados oferecidos por Rivadu
lla cifrábano en só 211 millóns, 
que, segundo el, serian asumi
dos pola Uga de Fútbol Profisio
nal. 

O Celta celebrou Asamblea de sócio o Martes 15 de Xan-eiro ante a inesperada dimisión de Xosé Luis Álvarez e o cese de Che- Outra posfüilidade seria a de 
atopar algun mecenas que se fi
xese qargo ·da sociedade. Teria 
que ser alguén que goste moito -
da notoriedade pois os tempos 
non están para despilfarros. 

rna Figueroa. Apareceu un nov presidente: Aloy de Francisco. · 

Os dados de Rivadulla non 
eran críbeis e X. Luís Alvarez , o 
xa ex-presidente, encarregou 
outra auditoria á firma Coopers & 
Librand, que f;xou a débeda, de-

finitivamente, en 956.996.302 tión do Celta, por Rivadulla, si , 
pesetas ao 30 de Setembro. pero tamén por toda a sua xunta 

Tiña motivo X. L. Alvarez para directiva, están aí os dado~: ini-
non acreditar nos números ex- bición total das cargas financei-
postos por X. L. Rivadulla, el foi ras que xeran as suas débedas; 
durantes estes últimos anos o non lle pagan a FaGenda o IVA 
seu brazo direito, o enqarregado nen a Seguridade Social... Agar-
directamente da economia. Ago- daban que o· consello superior 
ra pretende disculparse afirman- de Deportes se 'faga cargo des-
do que o seu . amigo Rivadulla· tas débedas. Coas entidades pri-
ocultaba os dados económicos e vadas estaban afeites a nego-
Rivadulla, pola sua banda, afir- . ciar, conseguir aprazamentos e 
ma que el non era o contábel .. . hipotecar o clube en base a 

Estas declaracións poden dar acordes, como o da publicidad!3 
unha idea de como se dirixen estática. A débeda co Concello 

tes e a Liga da Fútbol Profisional 
asinarán o dia 18 de Xaneiro o 
Plan de Refinanciación- dos Clu
be_s. Dous días depois a Liga da
rá a cofiecer que parte da débe
_da do Celta asume. Certamente 
non vai ser Qen a metade dos 
case_ mil millóns. En primeiro lu
gar porque o Consello Superior 
non vai asumi.r máis que a tercei
ra parte dos 30 mil millóns que 
deben os clubes e, en segundo, 
porque a Liga censura a preme
ditada débeda con Facenda .(264 
millóns), que seria o déficit a 

Outra das solucións seria des
cer a terceira división. Salvaríase 
a entidade pero afundiríase a 
equipa. Venderíanse, traspasarí
anse os xogadores para poder 
saldar as débedas e o clube 
quedaría como tal, pero nunha 
categoria . que non necesita con
verterse en sociedade anónima. 
Abandonaría o deporté-espectá
culo para dedicarse á ·promoción 
do deporte. Até poderia ser be-certos clubes de fútbol. Pero pa- foille condonada na lua de me/ asumir pola Liga. · 

ra corroborar a falta de profisio- con M. Soto. -neficioso desde o ponto de· vista 
nalidade coa que se levou a xes- O Consello Superior de Depor-

Pero dentro dun ano os clubes 
de fútbol de Primeira e Segunda social. • 

$0CIEDADE E PAZ INTERNACIONAL 

AS IGREX.AS ABSTENCl·ONISTAS 
ANTE AS MOBILIZACIÓNS POLA PAZ 

A revista 30 Giornl no seu último .número, 
surprendeu a todos coa teoría de quea 
polémica Bush-Sadam era un ha ficción,· 
unha broma que agachaba interese e non 
perigos de guerra. 30 Giorni asegura un
ha transacción consensuada previamente 
e que agarda a oportunidade. Consultado 
o bispo Capucci, non lle quita probabilida
de a 30 Gio_rni e subliña que, grácias a 
Sadam, o problema palestino acada publi
cidade universal e o. conflito do Golfo .vai 
traer a oportunidade para que un ha· Con
ferénda. Internacional aborde e ·resolva a 
situación palestina. · 

Esta visión dos acontecimentos parece 
própria de mentalidades que confunden 
os procesos históricos coas conspira
cións de lóxias e sectas. Mellor é obser.:: 
var a conduta verbal e a prax:e para que a 
realidade non se nos ·escape: 

As autoridades das igrexas estiveron 
emudecidas os t'res últimos meses. Por 
fin, Xoán Pauló 11 pronunqiou ante o corpo 

. diplomá1ico e logo na praza ·do Vaticano 
palabras de paz e chamamentos .urxentes 
contra a guerra. Os bispos católicos en 
seguida o están a ·imitar. Outras igrexas 
empezan a sumarse. lsto contrasta c9a 
conduta de Benedicto XV e de Pio XII nas 
guerras . mUndiais: os dous praticaron un
ha diplomácia múltip!e e puxeron a toda a 
lgrexa Católica en movimento ·para impe- · 
dir aquetas guerras. Ag~ra _houbo unha 

FRANCISCO CARBALLO 

tardanza inexplicábel. 
Pero as dúbidas afectan máis aos gru

pos eclesiais queas hierarquiias. No in
dulsmo, no budismo, no islam.e no cristia
nismo asistimos á multiplicación de "movi
mentos novos" que suman milleiros e que 
participan activamente na sociedade. Un 
excelente estudo deste fenómeno foi pu
blicado por "Le Nouvel Observateur", nº 
1365. Estes movimentos pretenden ser a 

· vangarda das igrexas e cantan con gran
des aportacións ecohómicas. Unha análi
se global abriga a dividir en dous diferen
tes sectores a abigarrada masa de grupos 
relixiosos. D'un lado os carismáticos e 
doutro os sociais. A vjsta ternos no catoli
cismo español aos de Comunión .e Libera
ción, foco/ares, lei9os do Opus, comuni
dade de vida cristia, etc. Todos de carác
ter social" de poder económico. Os neoca
tecumenais e os carismáticos, ambos os 
dous alleO$ en principio aos problemas 
s9ciais. · 

Nengun aestes grupos multitudinários 
ten~anifestado preocupacións pola paz, 
poi ecosistemas, pelas necesidades 
dos pavos. Uns e outros viven insta.lados 
nas, mesocrá,cias e participan en asocia
cións políticas de carácter autoritário. Non . 
hai nos grupos ~atólicos devanditos un 
acoso bélico como si o hai en grupos in
duístas, islámicos, xudeus. ·De momento é 
o cristianismo e o budismo quen mais se 
absteñen da violéncia·: 

/ 

A xustificación- da violéncia é inerente 
ao integrismo católico, parcialmente cis
mático. o mesmo ªº fundamentalismo is
lámico qt~eten o seu espácio preferente 
no chiísmo. Pero a leitura dos manifestoS· 
dos grupos católicos -sociais e carismáti
cos- acredita. un abstencionismo na de
núncia da violéncia e concretamente da li- · 
derada por USA. 

....... 'NENGUN DESTES · 
GRUPOS 

MULTITUDINARIOS TEN 
MANIFESTADO 

PREOCl)PACIONS POLA 
PAZ, POLOS 

ECOSISTEMAS, POLAS 
NECESIDADES DOS 

PO VOS' 

Estes numerosos movimentos catóiicos 
tampouco participaron nas manifestacións 

. do catolicismo tradicional, v.g. , a prol do . 
ensino privado. ~ sua presén~ia foi redu-

~ . 

cida e na segunda fileirá. Eles son os 
grandes· p·romotores das manifestació~s 
estrictamente confesionais como as reali
zadas. Ante as peregrinacións papais. 

· Neste comportamento coinciden os so
ciais e os carismáticos e aqui reside unha 
das facianas máis significativas da identi
dade dos chamados movimentos novos: 
lonxe de superar á igrexa tradicional na . 
búsca dun diálogo coa sociedade e de 
promover ~s grandes ideais contemporá
neos pola -paz, o meio ambiente, et~., e_les 
refúxianse no seo materno dunhas igre
~_9.s que consideran as grandes defensas 
da "salvación individual". Son testemuñas 
da sensacfón de "dilúvio" que afecta -a 
grandes parcelas da sociedade e que su
ben á arca de Noé para sobrenadar na la
goa dunha conxuntura difíéil. Son, a dicer 
de G. Kepel, 'signos dunha sociedade an
guriada e ameazada. Non 11arece teñan 
proxectos de futuro. · 

·En agudo contraste con estes movimen·
tos, as comunidades de libP.ración, a cha
mada igrexa popular, lidera en Latinoamé
rica a loita pola paz, .polos ecosistemas, 
polos direitos humanos e das nacións. -A 
debilidade destes . sectores eclesiais na 

, Galiza -onde a asociación lrimia é o máis 
significativo- impédelles ~xercer unha ac
ción contundente neste labor; queda asi á 
mocidade e á esquerda nacionalista o ser 
vangarda na defensa da vida dos pavos e 
da humatlidade. . + 
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MÚSICA POPULAR 

• ALFONSC? EIRÉ 

. É un anovador: iñtrodÚciu a 
gaita nunha orquestra de 
cámara, fixo duos con piano 
e gaita, fundou unha banda 
de gaitas. Compositor, ·. 
pianista, gaiteiro, profesor, 
músico en suma, Xaime 
Estévez Vila é un xoven que 
cotnezou no mundo da 
música aos nove anos, 
estudando solfeo e 
empezando a tocar en 
·grupos-folclóricos. Hai algun 

. tempo editou un libro 
titulado A Gaita no Eido da 
Música no que adapta a 
grafia musjcal ao 
instrumento, ademais de 
dar solucións caseiras aos 
problemas máis frecuentes 
cos que se enQontra o 
aprendiz de gaiteiro. 

- Ademais, Xaime Estévez, 
que agora está en Madrid 
ampliando os seus 
coñecimentos musicais 
neutras áreas, forma parte 
do grupo Troula, un feíto 
raro en Madrid. 

GALIZA E MUNDO 

Xaime Estévez Vila 
'O papel do gaiteiro está cc;mdicionad_o socialmente' 

- O gaiteiro Moxenas ten uns ver- O nacimento das baridas é un feito 
sos que din: "se me colles, non · sqcial, máis que un feíto musical. 
me rompas/ se me colles faino Nace por necesidade. 
ben/ quen en min foce, sóbráme/ Aos meus alunos sempre lles di
e quen me desafine tamén". Que xen que para tocar ben a gaita e 

· pensa destes versos? Hai moita sacarlle o seu partido non se pode · 
xente que maltrata a gaita? tocar sempr_e nunha banda, hai 

Pasa con todos os instrumentos. 
Pero na gaita hai problemas sérios 
para o seu ensino. Hai intromisión 
·no mundo da .gaita de músicos que 
non son gaiteircis, que non están 
especializados nest_e instrumento; 
tocaban a gaita, tocaban o saxofón 
e, de paso, d~ban unha·s clases de 
gaita. Os alunas que saían non co
ñeci.an o instrumento. 

Hoxe hai xa unha consciéncia de 
que o profesor ten que_ s~r profe
sor de gaita. En música, non se 
pode ser profesor de todo. O ensi
no da gaita está a mellorar moito. 
Trocou a didática, antes era éase 
exclusivamente oral, agora aprén
dese tamén solfeo. 

Hai bastante polémica non só 
sobre o ensino da gaita, senón · 
tamén en canto aoque facer con 
etas. Aí están as bandas de gai-
tas... · 

Hai unha evolución·. A sociedade 
cada vez é máis urbana. Na cida
de é difícil tocar a gaita. Antes, no 
rural, habia un gaiteiro en cada pa
rróquia, xuntábanse e facian un 
grupo, tocaban xuntos, coñecían
s~. Na cidade é difícil formar gru
pos, non hai onde tocar, onde en
saiar, a xente non se coñece. Por 
iso na·ceron as bandas de gaitas. 

que ser solista. Na banda de gai
tas. o obxectivo é distinto. Son far.
mas de interpretación diferentes, é 
como se talásemos dunha orques
fra de cámara, dunha sinfónica ou 
dun duo. · 

"A .DIDACTICA -
DA GAITA VARIOU 
SUBSTANCIALMENTE' 

A min preocúpame qt!e na Gali
za se crie. un certo monopólio gai
tístico, o da Deputación de Ouren
se. Para min é adm_irábel o que 
están facendo, pero non hai rela
ción cos demais. Eles teñen unha 
escola, un xeito de· ensino, un xei
to de tocar e de vestirse, un xeito 
de ter o fol e o roncón ... están · 
cambiando maltas causas eles 
sós. Non hai contrapartida. -Hai un- · 
ha asociación de gaiteiros que non 

. funciona. Non se pode deixar que 
· alguén monopolice a trádición e 
faga os cámbios que lle pete, so.:-. 
bretodo cando se fai a n.ível de 
cantos de gaiteiros . . 

Que pasa, non hai logo debate? 

Non. No -libro que fixen propuxen 
diversas cousas como camiño. Nin
guén as discufiu, para ben nen pa
ra mal, ainda que- moitas son bas
tante polémicas ou anovadoras. 

Non sei se a xente non ten nível 
para discutir estas aportacións ou 
a ninguén lle preocupa que se dan 
ou non avances. 

Que ten de novidoso o seu mé
todo para aprender a tocar· a gai
ta? 

Este método xurdiu de catro anos 
de-traballo como profesor. As apor
tacións máis interesantes poden 
ser ·o da normalización da escrita 
musical para· gaita; púxenlle a gra
fía musical adaptada ao que é o 
instrumento, até o de agora hai vá
rios idiomas ·de escrita musical pa-
ra gaita. · 

Ademais, é un libro pedagóxico, 
tratando todas as partes da gaita, 
desde o ponteiro a como se mane
xa un fol, por pór dous exemplos. 
Antes non se facia unha pedagoxia 
musical para gaita. 

Teño unha pena grande, que ti
ven que deixar de ser profesor de 
gaita, por própria vontade, no Con
~ervatório e non puden criar esco
ta, ainda que este libro ten aporta
cións de todo un grupo de xente. 

Cant~ tempo lle pode levar a un
h a persoa aprende·r, a tocar a 
gaita? 

Aprender a tocar a gaita é relativa
mente fácil, peto tocala ben é difí
cil. A un adulto que teña coñeci-

mantos musicais prévios lévalle 
pouco tempo, a un neno que pre
tenda comezar, nun curso xa pode 
tocar algunha peza. 

Ainda que para tocala ben sem
pre estás aprendendo cousas, en 
cinco ou seis anos pódese ser xa 
un gaiteiro, facer causas interesan
tes. 

o problema que existe nas . vilas 
é o da dificuldade á hora de pra
ticar, pero calquer instrumento 
necesita horas. 

Tiven alunos que non teñan nen
gun problema, outros tíñanos to
dos. E cuestión de vicindade. De 
relación cos viciños, de acostuma
los, de talar con el.es ... 

Pero non se inve.ntou algo? 

Si, i.nvéntáronse unhas sordinas 
per·a non funCionan. A gaita é ou 
non é. P-ódese insonorizar unha 
habitación pero é bastante custoso. 

Pero o mesmo problema que a 
gaita téñeno os que estu'dan ou
t ros instrumentos. Existe ese 

'Q NACIMENTO DAS 
BANDAS DE GAITAS 
E-UN FEITO.SOCIAL 
MAIS QUE MUSICAL' 

atranco. 

Pero o que toca plano é consi
derado como músico e o que to
ca a gaita como chalado ou algo 
asl. 

Agora xa non tanto . Os alunas que 
aprenden gaita no conservatório 
teñen que ter antes tamén solfeo. 

Son condicionantes sociais. Pa
ra min un bon gaiteiro, saiba ou 
non saiba solfeo, é un bon músico. 

Hai gaiteiros que din "eu non sei 
música". Pero si que saben músi
ca, e tanto; o único que non sa,ben 
é solfeo. 

Ultimamente están a renacer os 
concurso de gaita. Como os 
contempla vostede? 

Houbo gaiteiros que salta~on á fa
ma por ter gañado un concurso, co
mo pasou co de Soutelo. Non os 
vexo intrínsecamente maos. Ternos 
que partir de que un concurso nun
ca é totalmente obxectivo, o que si 
hai que tentaré facer ben o concur
so, a·máis imparcial posíbel. Non 
se poden facer xurados nos que de 
dez persoas, por pór un exemplo 
real, só haxa un gaiteiro. Os con
cursos, ·para min, deben ter un ca
rácter promociona!, que o que per
da non perda nada e ·o que gañe 
gañe.o máis posíbel, estoume a re
ferir, claro está, ao prestíxio. 

Para facer concursos de mestres. 
é imprescindíbel que haxa un xura
do recoñecido .por todos. Eu nunca 
iria a un concurso sen que o xurado 
tivese prestíxio e imparcialidade. 
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,XUVENTUDE E POLÍTICA 

Xurden novos gaiteiros, a gaita 
está a coller novos pulos, pero, 
hai novas composicións para 
gaita? 

Hai. Algunhas obras son de raíz 
tradicional, pero tamén· has hai que 
utilizan outras escalas, como o si 
bemol, que é máis escocesa. É a 
que, comunmente, se coñece co 
nome de música celta. 

. Hai novas composicións que se 
poden considerar como moi intere
santes, hai outras ás que se pode 
calificar d~ raras. 

· A min gostaríame criar pezas 
por exemplo para gaita e orquesta. 

'PREOCUPAME 
O MONOPÓLIO QUE . 
ESTÁ A EXERCER 
A DEPUTACION 
DE OURENSE NO 
MUNDO DA MUSICA 
TRADICIONAL' 

En Euskadi hai pezas para chistu 
e orquestra, por citar un caso. Hai . 

que ir rachando moldes, ensan: 
char os caminos. 

Están aí os grupos .como Milla
doiro ... 

Estes grupos, sobretodo Milladoi
ro, favoreceron moito á gaíta. Moi- . 
ta xuventude cando mira unha gai
ta xa non ve ao gaiteiro tradicional, 
nalguns lados con má sona, senón 
a uns músicos tan bons e tah fa
mosos como calquer outro grupo . 

Estes grupos dignificaron, ade- . 
mais, a posta en cena e o son, po- -~ 
dende tocar para moita máis xen- ~ 
te. Esa .visión ten un pouco de de:..· ~ 
formación, pero é boa. + -w . en 

· o 
~~~~~---,~~~~~~~----.x 

Troula, uns gaiteiros en Madrid 
Un garda xubilado , António; un 
estudante , Xavier ; un' profesor, 
Xaime ; un traballador do Conser
vatório, Ramón e outro da TV, An
tónio tillo, xuntáronse un dia e de- · 
cidiron fundar Troula, o· único gru
po estábel de música tradicional 
galega que existe en Madrid. 

Primeiro andaron polo Centro 
Galego pero, logo, decidiron ca
m iñar en solitário : TV por duas 
veces, festas , recepcións , ban
quetes, vedas , agasallos, inaugu
racións de hórreos e os fins de 
semana no bar A Miña Gaita ... 

En Madrid non existen grupos 
estábeis de música tradicional ga
lega en comparanza coa Catalun~ 
ya onde hai vários. Xaime Esté
vez pensa que se debe a que 
"non houbo un marco adecuado. 
Os centros galegas da Catalunya 
tiñan outra vida e, logo, deuse a 
circunstáncia de que apareceu 
unha persoa COrf!O Foxo que pro
mocionou o mundo da gaita. Xur
diron centos de gaiteiros e, hoxe, 
xa é imparábel. En Madrid o Cen
tro, de Galego ten o nome. Ten lo
cal e posibilidades pero non se 
respira, por nengunha banda, un 
ambiente galego. En Madrid hou
bo profesores, actividades de gai
ta, pero non existil:.1 interese en 
aprofundar, en tirar para adiante. 
Non se criou unha verdadeira es
cala . Non se pode só ensinar a 
que toquen , senón que hai que 
ter uns obxectivos máis amplos. 
Ninguén aprende a tocar un ins-
1n.fmento para lago collelo o dia 
dunha festa unicamente como 
acorre coa gaita". 

A Deputación de Guadalajara 
chamounos para tocar nunha ho-

'Qs EMIGRANTES 
GALEGOS ESCOITAN 
A GAITA CON 
DEVOCIÓN. 

Os non galegos "escoitan a gai
ta con curiosidade, nun primeiro 
momento, lago cun gran interese, 
porque non están afeitos a que se 
toque tan perta delesr como tace
mos os grupos tradicionais gale
gas. Ademais, a gaita galega ao 
mesmo tempo que é un instru
mento tradicional galega é inter-

OS FORASTEIROS 
CON CURIOSIDADE' - nacional, existe tamén neutros 

países de x~ito seníellante". 

menaxe a Camilo Xosé Cela. Ali 
actuaron pero o agasallado Nobel 
non foi quen de saudalos nen 
acercarse xunto deles, mentres 
autoridades e público tiñan con · 
eles múltiples atencións. 

Pero a atitude de Camilo Xosé. 
Cela é unha excepción pois "os 
emigrantes cando escoitan unha 
gaita quédanse pegados, emoció
nanse tremendamente". 

'ACTUARON PARA 
CAMILO XOSÉ CELA 
EN GUADALAJARA, 
CONVIDADOS POLA 
DEPUTACIÓN, E O 
NÓBEL NEN SEQUER 
OS SAUDOU' 

Mágoañse de que non son sufi
cientemente- coñecidos en Madrid 
"porque non hai un ponto de refe
réncia claro", ainda asi actuaron 
várias veces na TV, unha no pro
grama especializado Tira ·de Mú-
sica, no que tamén forqn entrevis
tados. Xaime Estévez compara 
"as atencións que tiverón sempre 
·con nós na' TV en Madrid coa ex-
periéncia ingrata q1,.1e tiven na 
TVG cando dirixia a Banda de 
Gaitas do Gonce/lo de. Vigo". · 

Aqui hai quen considera ao gai
teiro como -a un músico de se
gunda, non? 

O gaiteiro non está considerado 
socialmente. Houbo un tempo en 
que tampouco o estaban os outros 
músicos. lsto mudou, e agora ta
mén está a cambiar a idea que se 
ten do gaiteiro. Hai que ter en can
ta que durante moito tempo foron 
as xentes do rural as que mantive
ron a gaita, os que formaban os 
grupos. Hoxe moitos dos gaiteiros, 
mesmo os de máis sana, teñen 
carreiras universitárias. A ~ua pro
cedéncia social influe considera
belmente na consideración social 
do próprio instrumento. + 

A COMPRENSÍBEL 
A.PATIA . 

POLÍTICA DOS .XÓVENES 
ALEXANDRECARRODÉGUAS 

Estas duas verbas que aqui relacionamos teñen un significado moi distin
to no mundo de hoxe en dia. O termo citado en primeiro lugar alude ~ un 
estado vital no que está idealizada a beleza, a vitalidade o dinamismo, en 
definitiva o ser xoven é un valor de cámbio moi cotrzado. na sociedade de 
consumo actual En canto ao s·egundo, poderíase dicir, que· o se1,1 exercí
cio cada vez asimílase mais a simpl.es xestión por parte da.tecnoerácia; 
polo cal, a política asi entendida que se converte nesa mera xestión al
canza cada vez .máis un ha valoración pexorativa nas xeracións máis críti
cas, deixando de ser no que nun princípio se entendia como. participación 
ríos destinos comuns da "polis" 
ou interese pala cou'sa pública. 

Definidas estas duas verbas 
no ·contexto actt.1al podemos pa
sar a relacionalas. Sóese dic~r: 
á xuventude non lle interesa a 
política, isto. vese facilmente ob
servando os índices de participa
ción eleitoral e mobilización xu
venil. Os que asi proceden asi
milan a política a definición que 
vimos, para a continuación dar 
por sentado o nulo interese· e o _ 
"pasotismo" reinante entre as xe- · 
racións máis mozas. En parte é 
certo o desinterese total pola 
"poi ítica ·institucional", pero non 

'EN PARTE E CERTO 
O DESINTERESE 

TOTAL POLA 'P01.ITICA 
INSTITUCIONAL', PERO 

NON SE PODE 
ACHACARÁ FALTA DE 
MOTIVACIÓN PORQUE 

NON HAXA MORAL 
PUBLICA' 

se pode achacar a falta de moti- . 
vación por falta de moral pública, . · 
inconsciéncia ou algo pare_cido, senón que as causas son máis profun-· 
das, e van á raíz mesma do réxime vixente. Estas causas poderíanse de
finir como a escasa marxe e poucos cauces de_ participación á que_ dá lu
gar o sistema, nula audiéncia e prpblemática xuvenil, -etcétera. 

A principal via de participación política nun réxime de democrácia indi
recta como é o que vivimos, é a eleitoral, nestes sistemas o eleitor está 
constreñido (abrigado se quer participar), a elexir entre paquetes de medi
das de moi heteroxénea composición, adquirindo cada vez máis importán
cia a imaxe carismática,do líder e cada vez menos as ideas que defende. 

Plantexada nestes termos a intervención política, compréndese bastan
te ben a apatía xuvenil cara o sistema vixente. Pero sen embargo a xu
_ventude segue sendo.críticá e· non se acomoda co ROder estabeleci_do, + 

r E i u !J ra í ,_s____,.___;_a • 
artes gráficas . · 

de_$eño, composición electrónica, 
laboraf6rio, offset, 

encadernación 
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.ESTRUTURA AGRÁRIA 

·o fraude das peonadas e a ·folga dos aceitoneiros pon en pé de guerra a· campo andaluz .. 

Os sesenta.días da·discórdia 
•FRANCISCO X. LÓPEZ/SEVILLA 

o campo andaluz estaba 
·en paz desde a 
implantación en Decembro 
de 1984 en que se cri_ou o 
subsídio de desemprego 
agrário e o Plan de · 
Emprego Rural. Pararon 
as ocupacións das fincas, 
as marchas dos 
xornaleiros, as 
manifestacións, as folgas e 
case todos esquecemosa 
Paco Casero e ao Alcalde 
de Marinaleda. Algo que 
nacta de xeito provisório, 
converteuse en perpétuo 
adormecedor da crispación 
social·. Pero o problema · 
pervivia e agora saltou 
outravolta coa denúncia de 
fraude nas peonadas e 
coa folga dos aceitoneiros. 
Ambos conflitos SÓ son a . 
derivación dun problema 
fundamental: o fracaso 
histórico de todos os 
intentos de reconversión 
da ·agricultura andaluza. ·"A 
terra para quen a 
traballa"!, é ainda máis ca 
.un berro emblemático, 
está cheo d~ contido .. 

Desde Galiza pode parecer ana
crónico que se ande a mendigar · 
un dia de traballo, ainda que se
xa sen cobrar, pagando se é pre
ciso, para poder xuntar na carti
lla sesenta aias de traballo ao 
ano, ainda que non hai moito na 
Galiza traballábase para o rico · 
pola comida ou por un feixe .de 
leña. En Andalucía non hai quen 
lle de a comida, nen leña e cazar 
un coello . ou coller espárragos 
trigueiros no cortixo pode levar a" 
un pai de família cinco anos en
tre reixas. Tampouco hai quen lle 
de a un traballo', poJo menos 
cando o necesita, 

Esas 60 peonadas anuais re
presentan para moitas famílias o 
seu único sustento. Son tres me-

. ses de_ traballo ao ano que lles 
permiten cobrar lego os outros 
nove meses unhas 29 mil pese
tas mensuais que, coas 250 que 
gañaron nos .dias ttaballados da
lles para ir tirando. A estes sol
das hai que déscontarlle unhas 
cinco mil que, cada mes, teñen 
que pagar polo sello ou seguro 
agrário.-
Aind~ que non dá para moito, 

hai que ter en canta que nunha 
família, polo xener_al bastante 
numerosas, perceben este sub
sídio todos os homes e mulleres 
que estexan en idade laboral. 

·A picaresca 

Pero non hai traballo para tbdos 
e a situación foise agravando. 
En 1984 habia 151 .141 subsidia
dos, pero o número que perce
beron prestacións en 1989 as
cendeu a ·256.408. O custe no 
primeiro ano foi de 34.088 mi
llóns de p~§.etas e neste último 
de 74.51-6 millóns. 

Para paliar e~ta falta de traba-
. llo o PSOE criou o Plan .. de Em

prego Ru.raL coa.finalidade de co
brir o déficit de peonadas. Os 
traballadores, por rigoroso turna 
de 15 dias, hómes e mulleres, 

Encerro de 'dirixentes de IU na Deputación de Má!aga. 

conc.e.llo, polo que aumentaban 
os días de traballo. 

Este sistemá substituiu ao em
prego comunitário ideado polo 
franquismo en 1970 e impulsado 
pola UCD como meio de finan
ciación dos concellos para criar . 
servícios e infraestrutura. 

Pero, 20 anos despois, alguns 
concellos xa non saben que 
obras facer e hainos que até refi- · 
xeron a mesma rua de pedra en 
cafro ocasións. As peonadas do 
PER disminuiron en m·oitos ca
sós, os terratenentes arrincaron 
~s oliveiras e substituíronas por 
outros cultivos qUe se pode!) me
c¡¡mizar como o xirasol ou o algo
dón, disminuindo tamén a oferta 
de emprego. As obras dos ace
sos e as da Expo en Sevilla viñe
ron paliar o p~ro, pero só foi na!
gunhas · províncias. Granada, 
Málaga, Córdoba, e parte · de 
Huel.va e Jaén no·n recebaron 
case nada da riada de millóns 
con que o PSOE desbordou as· 

· beiras do Guadalquivir. 
Ante esta situación moitos al.:" 

· caldes encontráronse coa triste 
realidade de que habia moitos 
concidadáns que, ao faltarHes 
dous, tres,. catro días de traballo, 
veríanse privados dos nove me
ses de subsídio. "Ante esta si
tuaéión''°, perguntábase un rexi- -
dor, "quen é capaz de dicer que 
non". · 

·Mesmo hai concellos como o 
de Gerena q1,.1e non ten nengun 
ferrado de terra e emprega a 500 
pe.onadas anuais en labouras 
agrícolas. 

Comezou asi o chamado ''frau
de das peonadas", que despois 
seria usado políticamente como 

arma entre as distintas forma
cións políticas que se acusan de 
facer clientelismo político en ba
se a estas firmas. · 

Existir exis~e algun dado .signi
ficativo como que o PSOE pasou 
dun 41 por cento a un 50 por 
cento no rural andaluz, mentres 
o seu voto· urbano decrecía en 
similares proporcións. 

O outro fraude 

Pero hai outros fraudes, máis 
. persistentes e máis- perigosos 
socialmente. Existe a compra
venc:ta de peonadas, a mil pese
tas; por parte de empresários, al
guns ·con fincas pero, outros, sen 
que a sua minguada facendá po
da darlle traballo a nengun xor
naleiro: son os empresários do 
paro. 

. Cada ano cífrase o fr~ude en 
médio billón de pesetas, coa 
anuéncia ou coa ignoráncia deli
berada de moitas autoridades e 
non só de alcaldes. 

Os que teñen amigos, non só 
teñen traballo, senón que teñen 
asinadas peonadas para toda a 
família. Hai estudantes cobran
do, mulleres que nunca pisaron 
unha ..finca, nenas que lle teñen 
medo a un saramago e que non 
queren, codear$e cos xoq1alei-· 
ros. Hainos, que chegados as 60 
peonadas, ou setenta, para que 
non se note moito, páran de asi
nar na cartilla s trabaJlan pota 
sua _canta. Son os que traballan 
todo o ano, pero cobran tamén o 
subsídio ... Hai ·outros que non te
ñen traballo, os que teñen que 
mendigar as peonadas, os que 

· teñen que sc;1car-a pucha .no cor-

traballaban 1:::n obras do próprio · Conceri~ración de xornaleiros en Marinaleda. 

tixo ou no concello, son moitas 
veces os máis necesitados, os 
inconformistas, os líderes sindi
cais, todo aquel que non queira 
aceitar un sistema baseado na 
dádiva, un sistema vexatório pa
ra os traballadores. 

Porque o problema do campo 
andaluz non é un problema de 
peonadas, nen se quer de frau
de, existente en grandes canti
dades. O seu problema é históri
co pois fracasaron todos os in
tentos de reconversión da agri-

. cultura, incluída a Reforma Agrá
ria promovida polo primeiro Go-
verno autonómico. ' 

A volta a folga 

Daquelas, en 1984, coa consig
na de "a terra para quen a traba
lla !"·, e a secular aspiración do 
cámbiQ das estruturas agrárias, 

· levou a convocatória dunha folga 
indefinida que afectou a uns 77 
mil xornaleiros, os que percebian 
as prestacións de desemprego. 

Agora a ru.ptura das negocia
cións do cor:wénio para as activi
dades agropecuárias na provín
cia de Sevilla, fixo voltar a folga, 
o encerramento e retencións de 
empre~ários, a intervención da 
Garda Civil, os cortes de estra
das, as marchas ... 

A Asociación Agrária-Xóvenes 
Agricultores (en Andalucia é a 
verdadeira patronal do campo) 
non quer admitir nas reunións ao 
representante de CC.00., sihdi
cato maioritário no agro sevillano. 

A reivindicación sindical con
siste en reclamar un convénio si
milar ao de Jaén, con 3:500 pe
setas de xornal diário e igual 
contratación para homes e mu
lleres. Xóvenes Agricultores ofer
tan arnda non 3.000 pesetas e a 
contratación dunha muller por 
cada dous homes. 

O conflito segue, a aceitona 
está sen recoller e moita dela a 
perderse, sobretodo a que se uti
liza para envasar. As oliveiras 
agardan ser vareados. · Moitos 
deles levan tanto tempo, tempa-

- da tras tempsida, senda sacudi
dos pop uns xornaleiros abanea
dos pala falta de emprego. 

Eles agardan o PER, un subsí
dio que naceu con carácter provi-

. sório, fíxose perenne. Logrou tra
er, uns anos, a paz ao agro an
daluz, pero, agora, chegaron ou
tra vez as reivindicacións: "Unha 
esmola non resolve o problema", 
afirman os sindicalistas. • 

•Europa ·divide aos nacio
. nalistas escoce.ses e gale
" ses. As diverxéncias sobre Eu
. ropa-dividiron ao Partido Conser-
vador británico e levaron a que 
Margaret Thatcher tivese que 

· · apresentar a sua dimisión. Agora 
como calquer inglés de pro, dedí
case a coidar o seu descoidado 
xardin. · 

Pero o tema "Europa" segue 
candente na política británica, 
desprazándose agora cara a pe
riféria, cara os nacionalistas es
coceses (do Partido Nacionalista 
Escocés) e galeses (do Plaid 
Cymru). En ambos os dous parti
dos hai duas posturas enfronta
das: uns que se consideran de
fensores a ultranza do nacionalis
mo e, os outros, que miran máis 
ao que se cace en Estrasburgo. 

O partido nacionalista escocés 
é un partido en auxe e nos últi 
mos anos conqueriu aumentar o 
seu eleitorado e a sua preséncia 
no parlamento de Londres. No 
1988 arrebatoulle, nunhas elei
cións parciais en Govan (Glas
gow). un deputado que até aque
la tora sempre do partido Labo
rista. o artífice dese éxito foi Jim 
Sillars, ex deputado laborista vol
cado agora nas fileiras do nacio
nalismo e que coa sua chegada, 
din, deulle un aire máis socialista 
aos nacionalistas. 

Agora, un colectivo de militan
tes nacionalistas, agrupados bai
xo o nome de Soberania 90, criti
can a Jim Sillars e a Alex Sal
mond (presidente do partido) artí
fices do lema independéncia en 
Europa de "traicionar os princí
pios nacionalistas" e que tal inde
pendéncia non é máis que acei
tar a autoridade todas as institu
cións europeas e non cambiar 
para nada a actual situación e is
to non é independéncia, é dele
gacipn. Nós non entramos no 
PNE para ter un sítio en Bruxe
las, pero si queremos ter un go
verno en Edimeurgo". Segundo 
un portavoz deste grupo están 
pensando en criar un novo parti
do. 

Mentres no país de Gales o H
der do Plaid Cymru, Dafyqd Elis 
Thomas, di que este ano deixará 
o seu cargo de presidente do 
partido e non se apresentará de 
noves ás eleicións para deputa
do, pesto que ven desempeñan-

. do desde o ano 74. • 

•A CIA busca economistas. 
Na C IA hai pastos de traballo 
vacantes, especialmente para 
economistas. Os seus recruta
dores andan a caza de expertos 
en teoría, macro e micro econo
mía, asuntos agrá(ios, transpor
tes, teoria monetária, economia 
interna, etc. Prometen· que as 
prazas van aumentar neste ano, 
pois a economia ven substituirá . 
guerra fria no mundo do espio
naxe. Tamén precisan de enxe
ñeiros, programadores de orde
nadores, linguístas, médicos, 
enfermeiros, etc. 

Os recrutadores dos futuros 
membros da CIA móvense palas 
universidades americanas nas 
que recoñecen que "hai moita 
axitación esquerdista", onde ou
~ros só ven un rechazo a ditas. 
atividades da Central. · 

A batida en pral dos econ.o
mistas comezou en Abril, pouco 
despQis de que o presidente 
Bush fixese unha chamada para 
manter competitivos os USA. • 

-~ 
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.ELEICÓES PRESIDENCIAIS PORTUGUESAS 
. . . 

Carlos Carvalhas,comunista, grande ~úrpresa 

Soares 11, o refor~o de uma vitória anunciada 
•GON~ALO NUNO/PORTO comunistas lusos personifica, 

para os socialistas, ''tudo quanto 
resta do marxismo-leninismo, de 
retrógado e ortodoxia". . 

Os socialistas estao mesmo 
balan<;ados para constituirem o 
próxim~ governo de Li.sboa. E 48 

A vitória de Mário Soares 
nas elei~óes presidenciais 
lusas do passado día 1-3, é 
inatacável. Tudo correu (e 
superou) consonante as 
perspecivas do único 
político que en Portugal 
conseguiu juntar ,na 
mesma estrutura de apoio 
(MASP - Movimento de 
Apoio Soares a 
Presidencia) os deis 
partidos que mais se 
combatem e confrontam 
na luta pela tomada do 
Poder Executivo, ou seja, 
o Partido Social 
Democrata (PSD), que é 
Governo e liderado por 
Aníbal Cavaco Silva, e o 
Partido Socialista (PS), o 
maior da Oposi~áo e de 
que é secretário geral, 
Jorge Sampaio, actual 
presidente do município da 
capital portuguesa. 

- horas após as elei9óes .presiden
ciais, langam já o seu, repto aos 
sociais-democratas Gom o "slo
gan" "Agora -entenda-se depois 

Os perto de tres mlllóns e médio de votos converten a Soares na persoa máis vota_da en nengun comicio portugués após o 25 
de Abrll. Desta v~lta saiu de partida co apoio do PS e máis do PSD de Cavaco Silva. · , 

Soares logrou náo só o que mui
to ambicionava -ser reeleito lago 
a primeira volta- como ultrapa
sou em cinco pontos percentuais 
e em 200 mil votos os limites 
mais optimistas apontados pelo 
MASP. 

Acabou também por ultrapas
sar, e de largo, os resultados de 
Ramalho Eanes em 1976, como 
assim os de Cavaco Silva e do 
PSD em 1987. 

No que se refere a este últímo, 
ao chefe do Governo, esta vitória 
constitui para Mário Soares um 
dado muito significativo, já que o 
coloca e torna o político mais vo
tado em Portugal, objectivo per
seguido desde sempre por Ca
vaco Silva. 

Mário Soares obteve 70,40%, 
com cerca de trés milhoes e 
meio de votos , nestas elei<;óes 
presidenciais. 

Carlos Carvalhas: 
o marxismo-leninismo 
mexe en Portugal 

O único senáo da estrondosa vi
tó ria de Soares surgiu com o 
eleitorado comunista, a quem o 

presidente reeleito muito apelou. 
Carlos Carvalhas conseguiu 

aglutinar um movimento dinámi
co no decurso da sua campanha 
e fixar o eleitorado do Partido 
Comullista Portugués , cujas 
acontecimentos e ocorrencias na 
Europa de Leste foram mais que 
utilizados e aproveitados polos 
partidos adversários para em 
definitivo, "arrumarem com os 
comunistas". 

Para afém deste feito -que 
constitui o único dado novo e 
significativo de urnas eleic;óes 
com um vencedor antecipado-

Carlos Carvalhas, o llder do PCP, obteu 
o mellor resultado do PCP nunhas 
presldenclals. 

Carvalhas foi o único que conse
guiu obter mais votos que Soa
res em oito conce1hos distribuí
dos pelas provincias do Alentejo 
e do Ribatejo. E só para dar um 
exemplo, em Aveiro (Alentejo) 
Mário Soares obteve 39% contra 
o 52% do candidato comunista. 
Ora, e se levarmos em: conta o 
desmoronamento· dos regimes 
políticos de Leste e a confussáo 

· que por ali grassa, face á postu
ra leninista do PCP, os resulta
dos obtidos pelo candidato dos. 
comunistas portugueses propor
cionam importantes elementos 
para reflexóes bem oportunas. · 

Oportu n ida de soberana 
para coliga~ao 
socialistas-comunistas 

A presen<;a e a participac;áo de 
Carlos Cai'valhas nestas elei-
9óes presidenciais e os resulta- . 
dos daí retirados, vem provar 
também que há descontenta
mento popular no país vicinho. 

E isto porque Carvalhas teve 
nos trabalhadores, reformados, 
desprotegidos e outros tantos 
portugueses em luta permanente 
com problemas quotidianos, os 
interlocutores privilegiados da 
sua campanha. . 

Nesta área procuraráo movi-

, 
Os Extras de . Castelao, Alvaro Cunqueiro, 
Blanco Amor e Castelao-Bóveda 
xa están esgotados. · 
Non deix~ pasar a ocosión 
e adequira os que lle ·faltQn 
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_,mentar-se· também os socialis
tas, agorá comas elei~óes legis
lativas no horizonte e a nove me-
ses de distancia. · 
. Só que em questoes ·1aborais, 

· habitac;ao e reformas sociais, en-· 
fim, na luta pela melhoria -de 
condic;óes e dignidade de vida -
falta-lhes a capacidade e a moral 
que enferma os comunistas, que 
aí -estáo diaria e permanente
mente. O resultado. obtido por 
·Carlos Carvalhas -cerca. de 13% 
ou mais .rrgorosamente 12,94%
pode vir a alterar a posi9áo do 
Partido Socialista, que sempre 
rejeitou qualquer vínculo ou coli
ga<;áo com o Partido Comunista. 

E esse "volte-fece" pode dar
se por duas questóes objectivas.
Primeira: o eleitorado comunista 
reencontrou-se, a despeito dos 
apelos socialistas -pela voz de 
Mário Soares- e que é funda
mental para os socialistas arre.
darem do Poder os sociais-de
mocratas nas, próximas elei<;óes. 
Segunda: Carvalhas é já o se
qretário-geral indigitado do PCP. 
Alvaro Cunhal, que continua a 
ser considerado como o mais lú
cido dos líderes ·partidários por- · 
tugue.sés, tem constituído e ape
sar-disso,· o obstáculo que a ar-

. gumentac;áo socialista refere pa
ra náo se coligar aos comunis.: 

_ tas, já que o líder histórico dos 
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de Soares- Nós". · 
Para 1sso, para ser Primeiro 

Ministro de Portugal, Sampaio 
vai ter que recorrer inevitavel-
_mente aos cómunistas. · 

Basilio Horta. 
Candidato á 
presidencia ... do partido 

Basílio Horta -"Um homem ás di-
. reitas", como indicava a palavra 
de ordem da sua ca,mpanha-, 
acabou pór colher as tempesta
des provocadas pelos ventas 
quesemeou. 
. Apoiado pelo Centro Democrá
tico Social (CDS), de que é um 
dos vice-presid~ntes, e pelo Par
tido Popul ar Monárquico (PMM), 
Basílio Harta exagerou ·em tuda . 
e demonstrou desconhecer o 
que é el'eme.ntar nestas si
tuagóes; o próprio Pavo. 

Disse, e desde o primeiro mi
riulo da campanha, que e~taria 
com -Mário Soares numa segun-
da volta. Ao atacar e criticar Má-
rio Soares -fax de Macau, má 
presidencia e gastos supérfluos
optoµ por métodos e formas ge
néricamente réprovadas e con- -
denados. 

Harta acabou por demonstrar 
que nada mais pretendía que um 
bom resultado de forma a permi
tir-lhe um refor<;o interno ~. a par
tir- daí, disputar -a lideraranga do 
CDS ao Prof. Freitas do -Amara!. 

Com o apoio do PSD a Mário· 
Soares, Basílio Harta tentou 
captar os sectores sociais d~
mocrátas mais conservadores, -
para quem Soaies é Laico e 
mafónico. · · 

Mas também perdeu aí. O 
seus 14% revelam que náo foi 
significativo 9 apoio recibido nes
sa franxa. E mais; o resultado 
eleitoral do candidato do CDS 
indica e aponta a estrutura políti
co-partidária que está a hegemo-· 
nizar a Direita portuguesa: o Par-

- tido Social D~mocrata. • 



Empresa Xomallstica Editora: Promocións Culturais Galegas. 

Consallo de Adrnlntatracl6n. Presidente: Francisco Carballo. Vlce
Presldente: Antón Femández Sánchez. Conaellelro Delegado: Xosé 

- Femández Puga. Secretárlo: Pancho Torrente. Yogal•: Modesto Solla. 
ManuelVeiga, Fernando Cuñarro. Cesáreo Sánchez. Pancho ;orr~nte,Xosé 
Mª Dobarro. Xosé Mª Salgado. Norberto Tabarés, Carlos Xohan Dtaz e 

AJlOSAtRBBA 
Deseño Gréfico e MontaJ<e: Xoselo Taboada. Guillermo Gómez. Carlos 
Soaxe. · · 
FotomecAnica: Ramón Brea Slllgueiro 
Corrección Lingülstica: Femando Carballa. 

Publicidade: Xosé Fernández Puga ·(Director). Juan Louzén (Madrid - Tell, 

Xoaquin Acosta. · · · PERIÓDICO GALEGO SEMAN~L 91-467 31 33). ·-
Director: Altonso Eire López. Braxe (Lugo). xavier Fernand!1Z Mateo (Ourense). Manuel Carballido 
Redacción: Gustavo Luca de Tena. Manuel Veiga, Xan Carballa. · (Madrid). 

Música: X"oán M. Estévez, .Xico Peña. Xoán M. Carreira. Arte: Fernando 
Ferro, Fernando 'M. Vilanova, Xavier Seoane, L Casado Cadarso. Cine: 

Suscripcións: Blanca Cestas. 
Promoción: César Pazos. 

Correspondentes: Antón Prieto. Miguel Rodriguez 'Bertojo (A Coruña), l:ois Colaboradores: Manuel Hartas Vilanova. Antón Baamonde. Manuel Rivas. · 
Gonzalo Vilas. Celso López. Televisión: Alexandre Banhos. -Arquitectura: Dirección e Administración: Rua Pontevedra, 4-5ª (36201 Vigo) -

Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) - Teléfonos: Administración. 
Suscripcións e P·ubllcidade (966) 43 36 30 Redacción (966) 43 36 86. Fax 
(966) 43 36 24. 

Castro (Ourense). Xosé Manuel 'Pér'ez (Compostela). Enrique Sanfiz. Ma,ia Margarita Ledo Andión. Xosé A. Gaciño. Xurxo Esfévez. X~us Yega, César 
Xesús Arias (Fetrol). Francisco Arrizado (Lugo). Xosé Castro Ratón varela. Xosé M. Salgado: suso' Piñeiro, Domingos Prieto, .Alfonso ~ivas . . 

Plácido Lizancos. História: Francisco Carballo, Anselmo L Carreira, Xesus · 
Torres. . 

(Vilagarcia). Xavier Canosa (Bergantiños). Antón Malde (As Mariñas). Anxel Vitor Vaqueiro. Antón Mascato. Manuel Lueiro Rey. Franc1sc~ A. V1dal, 
Rosende '(Ortegal). Desiderio Martinez Silva (Deza) '. X.M. Suárez Estévez (O · Carlos Oliveira. M. Forcadela, X.L lglésias. lntemac1onal: Xulto Rios. 

Fotografla: Ánxel Ig lesias, Chus Garcia, Mancho Rama, X. Marra, Che, X. 
M. Fontan, X.L Diaz, Nelson Gómez, Monctio Iglesias, Alexandra Diaz. Xosé 
Luis Suárez Canal. Manuel Sendón, Tino Viz. Xosé M. Albán, Delmi Álvarez, 

Imprenta: E.C. C-3 1958. 

Condado Baíxo). Thierry Lorenzo (O Condado Alto). Montse Álvarez (Baixo · Fernando Carballa, Mariano Aguirre. Carlos Taibo. Manuel Vilar. Eric 
Miño). Hernán Naval (A Mariña), X. López Témez (0 Bierzo). Gustavo óuchetl'áu. Carlos Duram. Xesus Cambre Mariño. Begoña Moa. Juan Carlos Tachi Castro, Voz Noticias.- · 

Depósito Lepl: C-963-1977. 

Decampo (Valdeorras). Pablo Naseiro (Terra Cha). Xosé Carlos. Villar (O M. Betelu. Ecofoxia: M. Chouza. R. Cid. Chus Selló. Deportes;. A.Rivera. 

~~~~~~ªx~~=~~~ó~.c~~~;~ari g:¡i~~~~~~ :::~n¿:s~~:~n~=~e~~~:~a). Humor: Xesus Campos. X.X. Piñeiro Cachón. Psicoloxia: M. Fernández 

llust..;,ción: Xosé Lois. Pepe Carreiro. Cali, Calros- Silvar, Ferreiro, Fefo, 
Xulio Gaioso, Anxo Baranga, Tokio , Hermida. 

ISSN: 02-13-3105 . 
' A NOSA TERRA non H Identifica neceurlamante C08 •rtlgo• de 

opinión publicados nas sun p6xinu respeltando • lllclepencUncla 
dos seus autora•; non se msnt6n corre9P0"!Wncla 80br9 orixlnal• 
non solicitados. E•Ut pennltlda a reproducl6n HtnPf'• que M cKe • 
proced6ncla. 

Pepe Rei. Joseba Macias (Euskadi). Alberto Cruz . Teresa Toda(Madrid). Blanco. Libros: Xesus González Gómez . . Xosé M. Eire, Miro Villar. Miguel 
Joan Retana (Barcelona). Maribel Lugilde (Asturias) , Gon~alo Nuno (Porto). \1$Zquez Freire, Xosé .M. Millán. J.A.M., Xaquin Agulla, Bernardino Graña. 

Axéncias: Novosti , ADN,"Prensa Latina~ 

Deportes: Víctor Migue~ (Santiago). Rodolfo Dacuña (Vigo). Cultura: Lino 

----'-----~~-'----~-_____,-~~ _ _...:....:.,. __ --'----------

CARTAS 
, SOLIDARIEDADE 
. CO MANUEL ANTONIO 

O Claustro de ·profesores. . do 
IESP do Grave reunido en se
sión extraordinária para debater 
o expediente disciplinário incoa
do a catre profesores do IESP · 
"Manuel António" de Vigo, dada 
a gravidade da sanción decidida 
polo Secretário Xeral Técnico dá 
Consellaria de Educación, q1,1er 
manifestar perante a opinión pú
blica o seguinte: 

1. Esíximos o levantamento 
imediato da sanción aos catro 
profesores, por entender que é 
unha medida abusiva ~ despro
porcio~ada, máxime cando a de~ 
núncia xudicial interposta polo 
Xerente do CRD de Vigo foi ar
quivada polo xuíz, por entender 
que os feitos denunciados eran 
irrelevantes. · 

2. Consideramos que este xei
to de proceder da Secretaria Xe
ral Técnica supón unha atitude 
represiva inaceitábel, que pre
tende escarmentar, nos catro 
profesores sancionados~ os com
portamentos . reivindicativos e 
progresistas que tradicionªlmen
te mantivo o profesorado do 
IESP "Manuel António" de Vigo. 

3. Tal atitude represiva non 
merece máis que a nosa repul
sa. Por tal motivo esiximos a di
misión do Secretário Xeral Téc
nico Lucio Rafael Soto, como 
responsábel directo da sanción. 

, 4. Manifestamos a nasa soli
dariedade cos -catre profesores 
sancionados e chamamos aos 
outros centros de BUP e Forma- . 
ción Profisional a se manifestar 
no mesmo sentido. Asimesrno 
estudaremos as medidas de 'pre
sión que se propoñan nos próxi
mos dias co fin de conquerir o le
vantamento do expediente san-
cionador. • 

. CLAUSTRO l.E.S.P. 

SIMPLESMENTE 
TREPADORES 

(O Grove) 

"Un paso adiante e outro atrás, 
Gal iza". ~este verso do poeta 
Xosé Maria Díaz Castro, esa ex
cepcional voz que se nos foi no 
últimb Outono, ficou recollida o 
que parece ser xa imha constan
te histórica na existéncia colecti
va desta nosa vella nación. Sem
pre asi, un paso adiante e outro 
atrás. Ese é o naso destino. Na 
memória . de todos está, por 
exemplo, a Revolución lrmandi
ña e o que veu despois, o levan
tamento de 1846 e o fusilamento 
e o desterro dos seus protago
nistas ou o extraordinário traba
llo ·levado a cabo polos naciona.: 
listas da pre-guerra e a "longa 
noite de peára" que se pousou 
logo sobre nós. Un paso adiante 
e outro atrás, sempre, e nesa se
guirnos. Velaí o lo1:1són,de Fraga, 
atrancando o camiño ainda máis 
que o pelouro de Albor, e velaí 
tamén o paso atrás de Alfredo 
Conde nunha marcha que ia ca
ra á normalización plena do idio
ma na paisaxe das letras. 

Nas últimas décadas a traxec
tória literária e c'ultural da Galiza 
evolucionou desde o bilingüísmo 
de Alvaro Cunqueiro ou de Blan
co-Amor, desde a contradición 
no plano lin'lüístico, até un uni- · 
lingüísmo asumido por toda a in-

XOSÉ LOIS 

telectualidade galega. ·Para un 
escritor ou unha escritora en lín-

. gua galega, éi utilización do naso 
idioma é unha abriga patriótica, 
unha débeda que ternos ces que 
restauraron o cultivo do galega 
no século XIX, fundamentalmen
te con Rosalia, unha contribu
ción, en defiñltiva, á defensa . 
dunha língua, dunha literatura e 
dun país. Quen escrebe en gale
ga está a ·colaborar, pois, na 

~ continuidade e no enriquecimen
to do noso idioma e da nasa lite
.ratura, na reconstrución dunha 
nación asoballada,· na defensa 
da dignidade do naso povo e na 
proxección da Galiza na cultura 
universal desde a nasa própria 
identidade. E xa sabemos que a 
tarefa non é doada, que non é -
nengun carhiño -dé rosas. E ,sa
bemos, ademais-;- que non se 
atopa case nunca e;> merecido re
coñecimento, nen no eido da cul
tura nen no campo político. Sa
bemos todo isa, pero aí segui
mos, todos, os que cultivan ·as 
letras e os que trabatlal'} ·arreo 
desde o seo das forzas naciona-

. listas. Continuamos aí porque a 
loita non rematou, porqueseg'ue 
senda· necesária para a sobrevi- · 

, véncia colectiva deste povo . . 
Si, na _batalla política foron 

moitos os que renunciaron a es
ta riobre causa. Aí están alguns 
dos chamados galeguistas histó
ricos e os pexegos que se pasa
ron ao PSOE co Xosé Luís · Ro
dríguez Pardo á cabeza. Sen 
embargb, no mundo das letras 
todo parecia indicar que a práti-

. ca unilíngüe estaba asumida, 
porfin, polo conxunto dos nasos 
escritores. Ah!; pero Alfredito 
qüeria triunfar ·na Corte, queria o 
Nadal, os tres millóns. e todo iso, 
e como para el o seu país está 
·despois da sua carreira, ou digá
molo ao revés, como o seu éxito 
persoal preocúpalle ben máis 
·que o destino comunal da Gali
za, Alfredito colle e ponse a es
creber "Los otros días" pensando 
xa na "pasta" e na fama que dá o 
NadaL E, efectivamente, canse- · 
gue ese seu soño. Mais, como 
xustificar ante os ~migas e ante 
a sociedade galega en xeral este 
cámbio radical, esta deci~ión de 
escreber unha novela en espa-

I 

, 
.,, ., 

ñol? pois vai e ocúrreselle dicer
nos que optou por ese vieira por
que aqui tíñamos ignorado ao in
ternacional Alfredo Conde, por
que os seus libros non se reco
mendan nos nosos centros de 
ensino, porque ninguén lle fixo 

. caso á "Música sacra" e non sei 
por cantas outras inxustizas
máis. E, clar_o, tanta marxinación
non se pode aturar. Ai, Alfredito, 
Altredito, se ti te queixas, que 
lles queda aos demais! Que re- · 
coñecimento teñen os teus cole
gas dentro e tora do teu país? 
Cantos autores galegas teñen no 
seu haber o Prémio Blanco~ 
Amor, o Prémio da Crítica espa
ñola, o Nacional de Literatura, o 
prémio á mellar novela estran
xeira en ltál_ia, a obra traducida a 
sete idiomas, un escano no Par
lamentó e incluso unha intere
sante e ben aproveitada expe
riéncia como-conselleiro de Cul
tura? .Olla ao teu arredor, Alfredi
to, contempla a situación dos 
teus colegas e ti mesmo percata
raste de que a tua atitude non se 
pode xustificar con ese pre.texto 

· tan pueril. Fodidos, Alfredito, 
neste país estamos todos, e ben 
máis ca ti. O teu. paso ao espa
ñol non ten nada a ver coa · dis
criminación e coa .inxustiza_ O 
teu é só egoísmo, ambición e in~ 
solidariedade, insolidariedade 
ces teus ·compañeiros de pluma 
e coa loita do teu pavo. A tua ati
tude a ·respeito do galega evi
déncia a tua falta de compromiso 
real con este país. 

Afortunadamente a nosa so- . 
ciedade ainda ten os seus espe
llos, espellos como Alexandre· 
Bóveda, que renunciou a ser un
ha figura. da política española 
sen ter sequer a serte de ocupar 
un c~rgo institucional na Galiza 
que el tanto amaba, e. era · o 
grande ~erebro político do nacio
,nalismo da pre-guerra, non o e~
quezamos. E ainda diante do tri
bunal fascista que o ia. condenar 
á marte declarou con firmeza 
que a sua pátria era a Galiza e 
que non a traicionaría nunca. Ou 
velaí o noso espello Xosé Ma
nuel Beiras, que renunciou a un- · 
ha cátedra na. Universidade de 
Barcelona para poder construir 
unha ~niversidade galega e que 

renunciou. tamén, Únha e -ootra 
vez, ao seu trunfo persoal na po
lítica para seguir a edificar as 

. forzas políticas que' precisa esta 
nación. E velai ao seu pai, o Bei
ras García, co soño dunha Gali
~a liberada sempr~ ne;> corazón e 
na mente e sempre firme na loita 
nacionalista. E podí?mos conti
nuar con moitos outros militantes 
nacionalistas e corí dúceas e dú
ceas de escritores galegas, des
de os máis vellos (Manuel fy1aría, 
Novoneyra, Ferrín, Avilés de Ta
ramancos, Bernardino Graña ... ) 
até os máis noves (Cesáreo, Mi
guel Anxo, Forcadela, Pilar Pa
llarés, Lino Braxe ... ), sen esque
cer a figuras como Castelao, Ra
món Otero Pedrayo, Carballo 
Calero ou Francisco Rodríguez. 
A entrega exemplar á Galiza de 
todos eles serviu para manter en 
alto a bandeira do naso idioma e 
da nasa pátria. Con eses espe
llos seguirá adiante o\ proceso-de 
autodeterminación deste pavo, a 
normalización-plena desta vella 
nación. E daquela si, daquela 
Galiza será coñecida no mundo 
inteiro coa sua própria personali
dade, e toda a humanidade sa
berá que ternos unha literatura 
nacional grácias á pratica unilí n
güe dos nasos escritores. Vela
qu í a grandeza dun ideal, un ma
ravilloso soño que co estarzo de 
todos rematará sendo realidade, 
pésie aos Ulni Roan, aes García 

·Sabell, aos· Rodríguez Pardo, 
aes Condes e -a toda esa peque
na tribu de trepadores_ • 

MANUEL LOPEZ FOXO 
(Ortlguelra) 

ASTURIES E GALICIA; NOTES 
A UN DESENCUENTRU 

¿D'onde surde l'odiu? Esta pre
gunta tan fácile de formular tiene 
una difícil, una enguedeyada 
respuesta. Y ye una pregunta 
que mes tacemos dalgumos as
turianos en cuentes de la curiosa 
percepción qu'en ámbitos nacio-

. nalistes (y dacuando non riacio
nalistes) de Galicia, se tien d' As
turies en xeneral, y del procesu 
de normalización !lingüística y 
cultural en particular . 
. Porqua cuando del discursp 

queda esaniciada la razón, yá 
poco queda. Queda, eso sí, una 
interesada visión, una falsa vi
sión de "bonos" y "malos", de 
"colonizadores" y ."colonizados". 
Porque si, pa lo cabero, en Gali
cia se fala d'Asturies en xeneral, 
y del procesu de normalización 
lingüístjca en particular, nun ye 
precisamente dende !'interés por 
conocer a los vecinos c;le más 
allá del ríu Eo. Non. Ye pa esba
lastrar y glayar al altu la lleva 
contra una pretendida coloniza
ción y trescul~urización qu'~stu
rianistes y gobiernín autónomu 
realicen, coldu con coldu y man 
a man, nos conceyos asturianos 
ente los ríos Navia y Eo. Na Ga
licia irredenta. Ya ye sabía que_ 
cuando una mentira se repite mi
lenta vegaes, acaba por ser ver
dá esllendante. Pero, abegoso 
tien de ser atopar un gallegu que 
nun lo creya. Y más d'un asturia
nu y .de dos que, yá se sabe que 
los caminos-del Señor son ines
crutables, de xuru s'alleganon a 
tala conclusión. 

¿Y l'odiu? Odiu comu'I que 

don Xosé Luís Méndez Ferrfn 
asoleya alfeirouso en cuantas 
tien oportunidá Porque don Xo
sé Luís nun sabe nin el neme de 
la llinguá que falamos los astu
rianos. Asina, talando de la !lite
ratura n'asturianu nun perióducu 
uvieín el 20 d'advientu do-90, di
cía: "No puedo hacer una valora
ción porque ignoro completa
mente la producción en asturia
no, bable, asturleonés o como lo 
quieran llamar". Equí don Xosé 
Luis faise compañeru de viaxe 
de los sectores más reacciona
·rios y totalitarias de la sociedá 
asturiana que tampocu nun baen 
nin el nome de la llingua que ta
lamos los asturianos de p'acó 
del Navia. Nin lo quieren saber. 
Entós, nun ye raro que don Xosé 
Luis diga que, amás d'Antonio 
García, "del resto de la produc
ción (Iliteraria) en asturiano no 
conozo absolutamente nada. Su
pongo qué conozco tan poco co
mo ellos conocen la literatura ga
llega". Intenta d'estamiento xusti
ficar una . ignorancia con otra, 
imaxinaria, ignorancia. Pero nun 
ye asina. Los escritores asturia
nos sí conocen la !literatura ga
llega. Hastasa un llibru del mes
mu Ferrin, "Retorno a Tagen 
Ata'', foi traducíu al asturianu y 
publicáu pola Academia de la 
llingua asturiana. Y nun ye esta 
una afirmación gratuita, anque 
tien !'error que tien toa xenerali
zación. Cualisquiera con interés 
tien la oportunidá de comprobalo 
tantu lliendo la producción Ilitera
ria n'asturianu contrastando in
fluyencies, comu acudiendu a los 
pocos estudios qu'hai sobre lite
ratura asturiana, onde queda su
lliñau esti fechu. 

Ignorancia, esta ye la cuestión. 
Ignorancia, nun solo de Méndez 
Ferrfn, sinon de lois yá mentaos 
sectores galleguistes y non ga
lleguistes. Ignorancia qu'arrien
des afalaga actuaciones, mani
festaciones públiques y xuicios 
pocu menos que temerarios. Ig
norancia que nun tien pinta de 
querer iguase .. Ignorancia que 
supónse compartida. Ignorancia 
llea a allugase colos que quieren 
destruyir la posibilidá d'unha re
cuperación cultural y llingüistica 
dende Asturias y pa tolos astu
rianos y asturianes. Que lleva a 
allugase nel despreciu y nel 
odiu_ Incomprensibles entrambos 
los dos si son llegaos de ~uien 
más debiera entender esi proce
su per d'ayudares; y tamién 
n'Asturies. 

Ignorancia que quiciabeis lle
gue a faer- imposible la !lectura 
de versos comu estos de Celso 
Emilio. Ferreiro: 

Asturias miña, patria amante e rexa, 
· irmá de miña terra, vella língua 

cun doce sano de gaita estremecida. 
Yo, pola mio parte, nin a los 

versos de Celso Emilio Ferreiro 
o de Caccamo, o de Claudia.Ro
dríguez Fer renuncio; nin a los 
cuentos de Fole, Dieste o Mar- , 
cial Suárez; nin a lá prosa de ' 
Cunqueiro, Ferrín o Carlos Ca
sares. Nin a que Castelao o· Ló
pez Suevos m'enseñen y despli
quen Galicia. Nin a mirar más 
allá del Eo comu tierra amiga, 
solidaria y cercana. Non comu 
tierra enemiga. • 

XUAN IGNACIU LLOPE de I' Asocla
clón·d'Escrltores Asturianos, 

(Ovieu, Asturias) 



G ... o . u1e1r . 
. ~ULTURAL _ A NOSA TERflA 

A polémica lnlclouse nos meios de comunicación e no modelo lingüístico que deblan seguer 

Portes debates sobre norma e modelo
lingüístico na Catalunya: idioma light e heavy 
O Parlament debate en Febreiro reinvestir . . 

• XAN CARBALLA 

No próximo mes de Febreiro 
o Parlament catalán vai 
debater unba lei que 
converterá, definitivamente, 
ao Instituto de Estudis 
Cataláns no organismo 
encarregado de tomar as 
decisións lingüísticas de tipo 
normativo que deberán 
seguir con obrigatoriedade 
todos os organismos de 
titularidade pública (meios 
de comunicación, 
institucións ensino, ... ). Por 
detrá de ta iniciativa 
detécta e a preséncia dunha 
importante polémica entre 
o partidários segundos os 
termo xornalí tico 
carim bados en Cataluña, do 
catalán heavy e o catalán 
light 

Desde hai vários anos, en paralelo 
a un modelo de normalización Iin
güí tica poderoso e cun amplo 
grau de unanimidade e con enso, 
vense desenvolvendo en Cataluña 
unha discusión, centrada especial
mente nos usos lingüísticos dos 
meios de comunicación e dos mo
delos lingüísticos. Alguns xorna
listas calificaron, con meirande· ou 
menor fortuna, de liñas heavy e 
ligth as distintas posturas. O come
zo, procurando un fito de referén
cia, pódese sinalar na aparición do 
libro Verinosa lle:ngua, de Xavier 
Pericay (na altura asesor lingüísti
co do Diari de Barcelona) e Ferran 
Toutain (autor das primeiras orien
tacións lingüísticas de TV3). Sin
teticamente no libro propugnábase 
unha adecuación do modelo lin- · 
güéstico empregado nos meios de 
comunicación, á lingua falada, 
"sen se sair da norma pero si· utili
zándua con flexibilidade. En reali
dade tratábase de achegar máis a 
linguaxe ao comun dos leitores ou 
ouvintes e abandonar o modeló do 
primeiro Avui, máis médievalizan
te e con arcaísmos. Con Catalunya 
Radiq e TV3 formouse unha expe-

riéncia que adoitaba usos máis co
muns, menos difíceis, e o próprio 
Avui mudou desde 1987. Buscába
se un modelo pragmático e comu
nicativo". Quen asi se explica é o 
próprio Xavier Pericay que situa a 
polémica en termos de procurar un 
modelo lingüístico para os meios 
de comunicación. Para o semaná
rio El Temps nesta liña atoparianse, 
como máis representativos, Ricard 
Pité (asesor lingüístico de Cata
lunya Radio e redactor de Avui), 
Pericay, Toutain, e Ivan Tubau, 
profesor de xomalismo na Univer
sidade de Bellaterra e autor de El 
cata/a que ara es parla e Paraula 
viva contra llengua normativa. 

Conflito de línguas, conflito 
ideolóxico 
A recente aparición dun libro da 
autoria de Maria Llu!sa Pazos 
(L' amenac;a del cata/a light) remo
veu, cuasi violentamente, as posi
cións. Nunha pergunta da entrevis
ta que con ela realiza El Temps, Mª 
Ll. Pazos é interpelada sobre .os 
adxectivos que lle coloca aos de
fensore do catalá light: apóstoles 
da ignoráncia colectiva, pedantes 
ilustrado . cínicos de andar por ca-
a, traidore , oligarca da estultícia 

e di que usou tanto adxectivo "por
que eles son intransixentes", pero 
por tras <lesa pantalla violenta, ar
gumenta en termos ideolóxicos, "o 
catalán que eles propoñen implica 
a a unción mental do bilingüismo, 
e este é o comezo do fin dunha 1ín
gua. Aceitar castelanismos como 
barco,_bueno e lo é aceitar a susti- · 
tución lingüística. O acasiellana
mento progresivo do catalán só po
de conducir á sua desaparición". 

·xavier Pericay non aceita o 
plantexamento da cuestión en ter
mos ideolóxiCos "as· acusacións de 

· ser unha opción españolista básan
se en afirmacións que nós nunca· 
fixemos. Atribúensenos cousas fal
sas. O que si hai agora é un intento 
de sancionar a. autoridade do Insti
tuto de Estudis Catalans, nunha 
manobra da CiU para restaurarlle ·a 
autoridade perdida. O IEC adicou
se, cada pouc'os anos, a lanzar in
vectivas contra os meios de comu
nicación en troques de faGer apor
tacións, como se aqueles fo~en de-

sobedentes" Pericay ve aí a verda
deira ideoloxización' do problema, 
"porque o lnstitut pretende recupe
rar a autoridade que se lle foi das 
mans pola via executiva". 
- Frente aos perigos que Maria 
Uu1sa Pazos argumenta, o Director 
de Política Lingüística, Miquel 
Reniu, móstrase tranquilo "esta~ 

· mos satisfeitos coa polémica. Só as 
línguas vivas teñen debate no seu 
interior e isto demostra a viveza e 
o usó do catalán. Sexa formal ou 
informal, argótico ou académico, 
todo é catalán, pero -sempre debe· · 
entrar dentro da norma. En defini- · 
tiva trátase de 'que hai váriós mo
delos segundo o f alante e o único 
que se pede é que normatiyamente 
sexan modelos correctos". 

Apoio nacionalista 
O Institut de Estudis Catalans é 
responsábel das normas que xa no 
1913 se deu o catalán, as normas 
de Pompeu i Fabra. No 1976 nun 
Real Decreto do Govemo español, 
e posteriormente noutro da Gene
ralitat, recoñeceuse esta autoridade . 
sobre a fixación normativa á que 
agora se quer dar rango de 1ei por 
via parlamentar. A proposta de 
Convergencia i Unió, que será dis
cutida en Febreiro, conta co apoio 
de ERC que pede que esa autorida
de se extenda ao Prus Valencia e ás 
Illes Balears, ainda que iso fique 
fóra do ámeto competencial cata
lán; en contra maniféstanse PSOE. 
IC e PP por motivos diferentes. 
Iniciativa per Catalunya coida que 
se debe atender á normalización 
lingüística sen deterse nesta cues
tión, argumento que comparte o 
P.SC-PSOE que teme tamén a "in
xeréncia da Generalitat no funcio
namento· do ensino"; o PP afirma 
que a lí'ngua non é monolítica e é 
mutábel, pedindo unha maior .am
plitude no IEC. A coincidéncia de 
argumentos cos partidos estatais 
non debe supor, para Xavier Peri
cay, ."que se nos etiquete. Nós cri
ticamos o inmobilismo do Institut 
e a sua falta de conexión con a:l
gunhas realidades da língua" . . 

Miquel Reniu pensa que a Lei é 
aceitada ·por todos, alén dos . mati
ces, "e ten que · quedar claro que 
non se trata de. darlle autoridade 

nos modelos só nas normas". 

Conciliar posturas 

Ainda _que a polémica, como antes 
sioalábamos, apresenta aristas e 
non está exénta de violéncia dia
léctica, Francesc Vallverdu , que 
actualmente dirixe a ·comisión de 

· normalización lingüística de TV3, 
e que alguns situan nunha posición 
interrnédia e de conciliación, coida 
que efectivamente o que se debate
é o modelo lingístico do catalán 
nos meios de comunicaCÍón, "hai 
que pensar que estamos marcados 
como língua por cuarenta anos de 
proibición, no franquismo. O razo
namento light (ainda que non me 
gostan eses termos) ten aspectos 

· interesantes, porque ceitamente 
non é o mesmo a língua literári-a 
que a espontánea e o estándar ad
mite menos arcaismQs e cultismos. 
Na língua de comunicación dos 
meios débense entender todos os 
elementos falados pero para lograr 
esa inteljxibilidade non é preci~o 
acudir ao castellano. Mesmo na 
Corporación Catalana de Rádio e 
Tv se ten debatido jstQ e sabemos 
que non é o mesmo a língua dos 
informativos que a doutros progra
mas ou a de doblaxes de. ·filmes. 
Todo pode encaix;ar sen problemas 

· coa norma". 
Respeito á próxima leí sobre o 

Institut, Vallverdu non cree ver na
da de extraordináriÜ, "porque ten 
habido bastante consenso sempre 
arredor da función normativa do 
IEC. Non hai que confundir norma 
con modelo lingüísitic-o. Estou 
pensando, como un exemplo, que 
o catalán ten unha doble forma do 
imperfecto de indieativo (perifrás
tica e simple) e pódese usar segun
do o contexto a ináis asequíbel, ou 
a opción de non usat cultismos 
morfolóxicos ou gramaticais. O 
que non se pode facer é inventarse 
normas como ten feíto en ocasións 
o Diari de Barcelona. As propos
tas do lnstitut sobre estándar oral 
teñen. sido elementais e aceitábais, 
pero moitas veces deixan de fado 
problemas reais do falante cotidia
no ou dos profisionais que teñen 
que estar constantemente criando e 
recriando língua" + 
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•Un ano adicado á C~nquei
ro. Na reunión do pasado dia 11 
de Xaneiro a Xunti de Galicia de
cidiu declarar o presente ano como 
o de Álvaro Cunqueiro Mora. A 
declaración era un feito anunciado 
desque se sabia que ao escritor 
mindoniense decidírase adicar, con 
'motivo do décimo cabodano da 
morte, o Diadas Let~as Galegas. 
A difusión da obra dÚn dos nosos 
meirandes escritores conta agora 
cunha oportUnidade de ouro para a 
sua extensión. 

O govemo galego decidiu acu
ñar unha medalla conmemorativa, 
con dous mil exemplares de tirada, 

· paraque o povo galego coñeza a. 
vida e a obra do escritor e parti~ 
cipe na homenaxe. 

Segundo des~cou o portavoz do 
governo, Victor V. Portomeñe, 
"queremos que as institucións pú
blicas, · os centros de ensiño, as 
asociacións e as federacións cultu-: 
rais dediquen unha parte importan
te da "Sua ativiqade a pór de relevo 
a· obra do escritor, de. xeito que 
contribuán non só a dar a coñecer 
a figura deste galego insigne, se
nón tamén a incitar aos galegos a 
traballar eh favor da normalización 

_ da língua". t 

Álvaro Cunqueiro 

•Festival Internacional de 
Cine e Vídeo. Dos dias 22 a 26 
de Xaneiro celébrasé en Vigo o 
máis importante certame adicado á 
arte v.ideográfica. O evento, con 
carácter de concurso, chega á sua 
segunda edición organizada por 
Alborada Producións Audiovisual 
co patrocínio do Concelo de Vigo. 

Os prémios totais chegan ao 
1.000.000 pesetas e non pQdeán 
ser declarados <lesertos. 

O título xenérico <leste Festival é 
A Arquitectura dos soños. (vid. pro- ' 
grama na páxina 23 ). Apreséntanse 
vídeos galegos, franceses, ·canadia
nos, americanos, alemans, ingleses 
e xaponeses. t 

ePresentouse Creativity news 
O pasado dia 1.6 fúi apresenfada na 
Coruña-unha publicación especiali
zada destinada aos sectores do de
seño e a publicidade. A revista ca
racteriza a sua func;ionalidade polo 
acceso a meio de índices e fichas, 
adxuntando naencadernación un re
cortábel con deseños, primeiro dos 
cale~ anúncia -sen identificar o au~ 
tor por descoñecido- o das Follas 

-de Afeitar Mar"uxa. 
No contido desta priineira entre

ga só hai seleccionado un autor ga
lego, Xosé Maria Torné, un dos es
pecialistas en implantación de pro
cesos de Ident~dade Corporativa 
máis destacados na Galiza. + 
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Arriba á direita, Viva o amor libre (Foto Rios-Pontedeumé). Na foto de embaixo á direita ·Biblioteca de Marlñe/ros (Arq. Pa
checo, arredor do 1935). As fotos dos emigrantes cos arcóns, mulleres e nenos que queda~ en terra, son a estampa de toda 
Uf"!ha época (Arq. Blanco). · 

O oficio de vivir, un percorrido pola história íntima da Galiza 
• 1 

O _fio antropolóxico através dos arquivos fotográficos 
• XAN CARBALLA . 

O ofício de vivir: o mar, a 
terra, a cidade, é o título 
dun volume triple que. unha 
nova editorial, Nigra-; ven de 
editar hai poucas semanas. 
Os volumes suman máis de 

· mil páxü1as de fotografias e 
textos que procuran entrar 
na "história íntiina de 
Gaicia", en palabras do 
autor dos textos, Gonzalo 
Allegue, que traballou 
nunha equipa na que a 
-investigación foi realizada 
por Pilar Toscano e a , 
reprodución fotográfica por 
Nieves Loperena. Tres anos 
de traballo e máis de 
setecentas fotografias que· 
axudan a recollei- . 
_ordenadamente a madexa da 
nosa memória colectiva. 

Nos últimos dez .anos tense produ
cido en moitas direccións un ver
d3:deiro esforzo de 'recopila~ión fo- . 
tográfica, sempre na procura de 

identificar visualmente o noso pa
sado como colectividade. Dentro 
<leste esforzo atópanse Filar Tosca
no, Gonzalo Allegue e Nieves Lo
perena que xa hai tres anos inicia
ron unha labor de esculca por' ar-. 
quivos profisionais e familiares, e 
tamén por publicacións de época, 
obtendo cópias e cesións até che-

. gar a xuntar un arquivo de perto de 
cinco mil fotografias. Naceu a un 
tempo a necesidade de dar unha 
-saida a unha .Parte desa investiga-· 
ción, "porque iso respondia -c_onta 
Gonzalo Allegue- a unha fixación 
que tiñamos desde tempo atrás. Eu 
sempre pensara, vendo unha foto 
dos foreiros, se m'oitas daquelas 
cousas que coñeciamos- por tradi-

' ción oral, OU polo relato histórico 
ou literário, poderian ter o seu co
rrelato visual, se seria posíbel 
·Completar iconograficamente a li
teratura da vida. Comezar esa tarea 
foi coniq tirar dunha cereixa e le
var unha presada delas. Entre os 
meus recordos de onde nacin, en 
Vilanova de Arousa, estaba o que 
sempre me contaban .do naufr:íxio 
do "Sta. Isabel", que logo poetiza
ra Blanco Amor cun panexírico en 
honor ás mulleres de Sálvora que 
axudaran aos .náufragos. Quixen 

Gonzalo Allegue · 

saber se babia fotografías daquelo 
e .alí éstaban. Iniciábase asi unha 
viaxe de ida e volta entre a litera-' 
tura e a própria vida". 

Os volumes están divididos te
maticamente segundo o centro on
de se desenvolve a acción narrati
va. Precisamente ese desexo de 
procurar unha narración que infQr-

- me sobre as fotos e sobre a vida lo
gra que os libros supoñan ao tem
po unha reflexión sobre o esforzo e 
o transcorrer da história de Galicia 

desde fins do século pasado até os 
primeiros sesenta, "son oitenta 
anos que confirman quizais a vi
sión que tiñamos do país pero que 
nos chega facilitada polas imaxes 
que non coñeciamos. Pero mesmo 
asi tópanse sorpresas, como a dun
ha comparsa en Pontedeu.me, no 
ano 1905, cun estandarte que reza 
Viva el amor libre. Iso desminte a 
idea tópica dunha Galiza pechada. 
Tamén a reconstrucion .dunha ima
xe-da muller traballadora, na in-
dústria e no campo, ou a paradoxa 
de topar galegos que coñecen as 
ruas "de Buenos Aires e non saben 
como é por dentro o pazo do se
ñor". 

"O tema é inacabábel e iste é un 
dos camiños posíbeis. A mecánica 
de traballo foi ir construindo un 
texto e fornecéndoo de fotografias, 
de maneira' que se formou un. cor
po co poucas fondas. Séguesa unha 
orde cronolóxica pero ordénase se
guindo a vida cotidiana e as trans
fonnacións que vai habendo nela". 

Os tres "tomos son un pozo sen 
fondo de sorpresas: as fotografi:;is 
da gripe do 18, coas enormes potas 
nas U:e se fervia a roupa en presén
cia da Garda Civil; a caida nunha 
praia dun bombardeiro ingles du-

rante a II Guerra Mundial, o mi
tins republicanos e galegui ta , a 
visita de Eva Perón, xunto c re
trato familiar, o trabri.llo na. indú -
tria incipiente, a vida dos mariñei
ros e dos labregos, o agomar da 
cidades ... son unha mistura de vi
sións chea de fragmentos que nos 
axudan a recompoñer unha imaxe 
fidel. 

O traballo dos autores perrníte
lles confirmar a preocupante radio
grafia d~ moitos arquivos familia
res e mesmo profisionais que están 
por recuperar no país, "que reque
rirla dedicación a tempo completo 
dun grupo importante de xente. 
Nas' fichas das fotografías que pu
blicamos ao final de cada tomo ve
se que percorrimos mil camiños. 
Para a idea do ' libro non chegaba 
con ir só aos arquivos máis coñeci
dos, dos-Pacheco ou Ksado, por
que son arquivos que non están 
ainda ordenados e ademais xa te
ñen publicado moitas ·fotos. A idea 
era buscar en sítios : que non foran 
habituais. É un filón que urxe es
culcar e salvar. Alnda o outro dia 
soubemos dun arqliivo familiar en 
Vilagarcia, que nos cederá fotos a 
nós e que foi destragado pola chú
via". + 



,A obsesión 
polo tempo 
pasado 
Aves de paso 

.Pouco a pouco, modiño a modiño, 
Ramiro Ponte vai colocándose en
tre os primeiros postos dos narra
dores galegos actuais. Desde a sua 
primeira entrega narrativa, un rela
to finalista do Pedrón de Ouro que 
pasou desapercibido e que non o 
merecia, "O retomado", até estas 
Aves de paso CI), o narrador que é, 
afiánzase a cada paso. 

Aves de paso consta de duas no
veleta : O peso das sombras e 
lonxe. A primeira delas, a que 
mái atractivo ten, vai facer eclo
sionar unhas das constantes que, 
dunha maneira ou outra, patentí
zan e na narrativa do naso escri
tor: a ob e ión polo tempo pasado. 
(Pero compre matizar, a obsesión 
polo tempo pasado non significa 
un mergullo no pasado dos perso
naxes das suas narracións, senón 
que este aparece, unha vez e outra, 
como constante dos eus persona
xes. Quer dicer, o narrador "mar
ca" aos seus personaxes co estig
ma do seu pasado, do cal poden ou 
non fuxir, como se verá). 

O peso das sombras -noveleta 
na que se canibaliza, en certo mo
do, a devandita narración finalista 
do Pedrón de Ouro- canta o tempo 
presente dan importante personaxe 
político que toma ásua vila natal, 
lago de cair en desgrácia. Alá, na 
vella casa dos seus pais que non 
vendeu por casualidade (apesar das 
promesas que fixera de non ven
der, a venda non se produciu por 
pura desídia), encontra refúxio pa
ra retomar fon.as e atacar de novo. 
Mais, xa o di o título, aparece unha 
muller -a ombra do pasado-, Eva. 
Ela interrompe o tempo do prota
gonista, tempo que estaba paralisa
do. El, Diego Ferro, mercé a ela 
torna, en tornar (quer dicer, só 
lembra determinados momentos 
en nunca recrear e nele ) ao pasa

do, á ua mocidade, e a sombra 
que tanto pe a. E aqui compre u
bliñar un do acerto do narrador, 
xa que en vez de restituir os por
menores do pa ado do protagonis
ta, só ensina un pouco: o leitor de
be facer o re to. Eva e Diego fan o 
amor. Pouco a pouco el obsesióna-
e. Chega a namorar e? Todo, 

mesmo o narrador, parece dicer 
que si. Mais Diego dáse conta que 
Eva non é máis que a irrupción do 
seu pasado no pre ente e que non 
pode constituir unha via de escape. 
Todo o contrário, seria voltar a co
mezar. E de aí a traxédia final. 

O peso das sombras é unha no
veleta de atmósferas e personaxes. 
As primeiras están moi ben criadas 
por Ramiro Fonte. A meio dun 
ambiente crespuscular e unha es
crita poética que fuxe de falsos li-

. rismos, o autor entrega unha at
mósfera que parece saída, en cer
tos momentos, das novelas góticas: 
caseróns abandonados ou en tuí
n'as, personaxes que cumpren unha 
función determinada e que, como 
xa dixemos outra vez falando do 
seu prjmeiro fibro, é a de mostrar 
os estados -de ánimo dos protago
nistas. (Os diferentes personaxes 
secundários, desde Román até os 
camareiros cumpren esa función 
de maneira perfei~a). Estados de 
ánimo que en Diego Ferro son 
máis patentes pala vestimenta que 

Ramiro Fonte 

lle apón o narrador en diferentes 
cenas (cando escrebemos vesti:
menta queremos dicer prendas de 
vestir). 

lomee, ao meu parecer, é, en re
lación á outra noveleta, unha peza 
menor. · Menor en canto a calidade 
narrativa e interese, mais Ramiro 
Ponte vaina usar para facer exercí
cios tácticos. Ou sexa, para experi
mentar técnicas narrativas. A no
veleta está narrada en segunda e 
terceira persoa. Como na anterior, 
aqui tamén está presente esa obse
sión polo pasado, ainda que de ma
neira diferente. Unha rapaza, Cla
ra, intéirase de que seu pai non é 
quen pensa. Seu pai é un tal Dario 
Dardé (homenaxe a V ázquez Mon
talbán?), un dos últimos vangardis
tas, nen pintor nen poeta e si algo 
de todo, que con Teófilo Grande 
saíra muito na prensa anos atrá~. 
Ela, acabada a carreira e antes de 
comezar a traballar, decide ir á 
búsqueda do seu pai. Un amigo lle 
di onde pode encontrar a Teófilo, 
nunha cidade francesa Vai alá. En
cóntrao; decaído, cutre, decadente 
e resentido. Teófilo remétea a un 
vello, exiliado, ex membro do par
tido (ou membro do partido que 
goza da xubilación). El coñece a 
Dardé. Antes de chegar á casa do 
vello, coñece no tren a un paisano, 
César. O ancián envíaa a París, a 
un enderezo, onde xa non vive Da
rio Dardé; mais encontra a César, 
quen sabe corno encontrar ao vello 
vanguardista: mediante un chileno. 
E vai a Amberes, ao café de Schel
de. Ali encentra un tipo estraño 
vestido de maneira estrafalária. 
Non encont;ra ao seu pai. Toma; e 
decáta e de que aquel tipo estraño 
era eu pai. Topa con el, óllanse un 
tempo e el de aparece. Xa todo é 
un recordo. 

Ne ta noveleta parecería que o 
autor estivese máis atento ás dife
rentes persoas narrativas do que 
aus personaxes. Personaxes que 
vai deseñando para logo esquecer. 
Só serven para que eles deseñen un 
novo personaxe: Dardé. O que 
pensa Clara de como será seu pai; 
o que di Teófilo Grande; o que 
conta o vello exiliado; as poucas 
palabras 'do chileno; as primeiras 
notícias sobre seu pai recollidas 
por Clara, etc. serven para deseñar 
a personalidade de Dardé: un ser 
narcisista, cobarde e traidor cos 
amigos. ;un ser superficial, quenon 
ousa afrontarsse coa verdade: a sua 
filla. Mais se ben o personaxe cen
tral da narración é Dardé, quen le
va o peso do movimento e da ac
ción é Clara, que obsesionada coa 
sua búsqueda converte á persoa ' 
-buscada nun mero o.bxecto, até o 
final, cando xa está todo perdido 
pode darse conta de q•1e era unha . 
persoa o que· buscaba (ou unha al
ma, un espíritu). E Clara, ser con
fuso qu.izás dominado polo com
plexo de Edip9, é -sobretodo can
do narra en segunda. persoa- xo
guete en marls do narrador. 

Aves de paso é un dos máis inte
resantes libros narrativos publica

. dos na Galiza uÚimamente. Pola 

linguaxe, polo domínio das técni
cas verbais, pala sensación de paso 
de tempo que prod\jcen as suas na
rracións; pola tensión criativa e es
piritual, pala búsqueda (ás veces ás 
apalpadelas) dun mundo próprio 
onde introducir personaxes verosí
meis -ainda que non estexan rema
tados-, e pola habi~idade técnica 
que posue, quelle permete narrar a 
partir de situacións míniní.as, Ra
miro Ponte entregou un excelente 
volume; só fai falta quese atreva 
coa novela que é capaz de facer. • 

XGG 
(1) Ed.icións Xerais de Galicia. Vigo, 1990. 
142 páx. 1.150 pta. 

Ac~so escolar 
aos textos-dos 
filósofos 
Os clásicos 
traducidos das 
línguas orixinais 

O grupo En.xergo de Didáctica de 
Filosofía está a dotar aos alunos 
galegos de COU dun material axei
tado e de guias didácticas própias. 
Nunha primeira entrega edito'! un 
volume de 150 pp. con textos dos 
seguintes pensadores: Platón, To
más de Aquino, Descartes, Kant, 
Marx, Nietzsche e Marcuse. Tex
tos vertidos dos orixinais directa
mente ao galego. Noutras sucesi
vas está a enviar aos profesores e 
alunas uns esquemas amplos e de 
atractivo deseño sobre cada autor. 
Ternos á vista os de Platón e Kant. 

·Na p.3 -nun e noutro caso- apa
rece un esquema gráfico dos conti
dos en tres sectores: contexto so-· 
cial e filosófico, organizador pré
vio e biografía do autor. No caso 
de Platón, o organizador prév~o de
senvól vese en cinco apartados: on
toloxia, antropoloxia, epistemolo
xia, teoria moral e teoria política. 

Cada un dos apartados ten un 
desenvolvímento litérário e gráfico 
que acredita o didacti~mo do grupo 
Enxego. O esforzo merece éxito e 
a correcta utilización idiomática é 
digna de todos.os aplausos . . 

Só unha anotación á pá~ina do 
contexto social. Ao situar a Plató_n 
faise unha chamada á Grécia clási
ca, a polis e a Atenas. As tres su
perpóñe'nse como equivalentes. 
Curiosamente en Platón é. imposí
bel esquecer o papel de Esp31ta e 
dos réximes autoritários; ao facelo, 
pérdese un elemento explicativdo 
da sua x.eira intelectual. Grécia 
non é Atenas; a democrácia ate
niense estaba isolada e, nos anos 
de Platón, Esparta xogaba· un peri-

. goso atractivo. Q reaccionarismo_ 
de Platón tiña ben onde inspirarse. 
No. caso de M. Kant tamen com
pre anotar a non mención do des-

potismo ilustrado,. verificación au
tor-itária daqueles tempos en que . 
Kant ten inxente preséncia. Haberá 
que lembrar aos membros de En
xergo · qu~ a realidade é algo- roáis 

· complexa que a liña optimista da 
devolución intelectual qué presen
tan os autores subliñados para os 
alunas de Cou. + · 

F. CARBALLO 
Enxergo, Biblioteca de Filosofia, textos. Ed. 
Xerais, Vigo, 1990, pp. 151. , 
Enllergo, Biblioteca de Platón, textos Ed. 
Xerais, Vigo, 1990, pp. 44. 

Sartre 
ao -galego 
Colección de libros 
de A Trabe de OÚro 

Unha nova colección. abre o cami
ño na ·ed. Sotelo Blancó. Está a 
cargo da revista A Trabe de Ouro e 
do seu director, X.L. Méndez Fe
rrín e leva o mesmo riome que ·a 
publicación. O primeiro volume 
está dedicados a Jean Paul Sartre. 
A introdución, tradución e notas 
son de Francisco Sampedro. 

A obra, de· moi coidada edición, 
é a tradución ·ao galego de "O ex.is-

. tenciali~mo é un humanismo", pu
blicada por Sartre en 1946. Marca 
a metade do camiño da reflexitjn. 
sartreana entre~·a NáÜSea 1931, e a 
Crítica da razón dia1éctica, 1960. 

F. Sampedro f ai un labor esme
rado para a comprensión do pensa
mento sartreano: unha cronoloxia, 
presentación da obra filosófica de 
Sartre, contextualización da obra 
en particular e un breve dicionárie 
de autores que aparecen no texto. 

A leitura do texto faise mais <lo
ada grácias aos titulare-s e a exacti
tude da tradución. 

Obra esta chamada tantb a servir 
á normalización do idioma, como 
ao enriquecimento da Língua e a 
facilitar o aceso dos escolares e ga
legas en xeral ao pensamento de 
filósofos tan influintes na cultura 
ocidental. • 

F. CARBALLO. 
Sartre, J. Paul, O existencialismo é un huma
nismo, int. de Francisco Sampedro. Ed. Sote
lo Blanco, Santiago de Compostela, 1990, 
pp. lll. 

Carriilo Díaz, 
na escolada 
pintura galega 
·dos anos 30 

Na série documental de Ed. do 
Castro aparece unha bre~e crónica 
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da autoría de J.A. Durán sobre Ca
milo Dfaz Baliño. Era algo a espe
ranza· desta editorial; algo que nos 
dera conta da biografia e da signi
ficación dun pintor e dun galeguis
ta comprometido e levado ªº mar
tirio nos tem'beis dias da guerra ci
vil ( 1936). Durán pondera o "es
quecemento" en que estaba Diaz 
Bit.liño; pero a crónica de Durán 
non rescata a _don Camilo deste 

. esquecemento. E unha pobre pre
sentación á sociedade de hoxe de 
quen movia no seu tempo os fios 
da actividade política e cultural 
num amplo círculo. De alguén que 
contaba no seu entorno con tinha 
suficiente rede de activistas, GOla
boradores e pensadores. Na .cróni
ca de Durán só hai uns dados para 
un diccionário. E algo, pero moito 
menos do que se esperaba. 

Resulta curioso que DuFán' la.
mente, faino en mohos dos seus 
artículos, o olvido de personaxes 
da vida política cultural galegas 
dos anos 1900-1936. Logo el mes
mo só os presenta con perfís · insu-

. ficientes, e asi van conseguer que 
? esquecemento prosega. 

Confeso que tiña moita curiosi
dade pola persona de Diaz Baliño, 
como por· outros mártires do 36. 
Creo que non é esta a maneira de 
satisfacer o interés actual nen os 
merecementos dos esquecidos. 
Vaia todo como unha pequena 
monstr.a de recordo que os salve de 
quedar fara do cadro; as 62 pp. de 
ilustra:ción comee~san a debilidade 
do texto. • 

F.C. 

Lembrando 
a R. Martínez 
López 

O número catro dos cademos da 
área de arte e comunícación (ed. 
do Castro) e unha homenaxe a 
don R. Martínez. Como é xeral 
neste tipo de obras colecüvas, 
abundan as disimetrías e bátanse 
'de menos vários aspectos. Com
plen, si, unha función no panexi
rismo-post mqrtem. 

Hai colaboracións en tres idio
mas·: galego, español e. inglés. Hai 
unha temática errática: biografias, 
divagacións literárias, ensaios so
bre literatura de áreas do mais lon
x ano ao interés de ~. Martínez, 
v.g. sobre o teatro de doña Emilj.a 
Pardo Bazán, sobre a simbólica dcr 
novela de Ana Maria Matut etc.; 
etc. A segunda parte oferece unhas 
páxinas de boas ilustracións; o· me
llar do texto. + 

F.C. 

Durán , J.A. Camilo Diaz Baliño, ºcrónica de 
otro olvido inexplicable. ed. do Castro, A 
Coruña. 1990. pp. 36 de texto, 62 de ilustra
cións. Varios, Homenax.e a Ramón Martínez 
López, Ed. do Castro. 1990. pp. 168: 
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-Coi:itodo, . 
,, 
e un eme ,, . 
necesano 
Reixas de cristal 

Teño que recoñecer que o chamado 
cine carcelário, ese subxénero que 
ten dado· oóras maiores á história 
do ·cine, foi sempre un dos meus 
preferidos. Sen embargo, parece 
que noxe tal tendéncia tan desapa
recido. As cousas van por outro,s 
vieiros e este cine é molesto, pasa
do de moda, estéril e inservíbel pa
ra sati~facer as inquedanzas dos es
pectadores deste final de seculo. A 
.corrente que sustentaba historiCa-· 
mente tal liña~ a boa evidentemen
te, baseábase, sobretodo, non só na 
exposición da vida ·nas pnsións, se
nón tamén na utilización · de~ta co
artada para provocar unha reflexión 
social, un achegamento, máis ou 
menos certero e directo, sobre as 
citcunstáncias ambientais que crian 
ese iSubmuntlo de Iílarxinación, hu
millaCión e dor. Decia antes que os 
gostos non camiñan por eses hori
zontes. Non complace óllar sítua
cíóns verdadeiras, non ten sentido 
reflexionar sobre o que ocorre a co
tio a carón _de nós, non interesa 
aceitar esas situacións como vero
'símiles. O discurso cinematográfi
co hexemónico ten outros intere- · 
ses, ·ten outras perspectivas, perse
gue outras finalidades. O colonia
lismo cinematbgráfico que exerce o 
cine americ~o oficial (o outro, co-

Relxas de cristal, dirlxlda por Marco Rlsl. 

ma sempre, é excepción) mooopó
liza o conxunto das demais cinema
tografias. As mensaxes parten do 
"centro", e as "periférias" lirnítanse 
a extendelo. As vítimas desta ope
ración somos os espectadores que, 
debido a esa fervenza deformadora, 
pensamos que o único cine "posí
bel" é o que existe hexemonica
mente, Así, as histórias modelo 
"Pretty Woman", "Ghost" e demais 
bódríos que hoxe acaparan as carte
leiras galegas, véndense como pro
ductos necesários,.-únicos e repre
sentativos de "eme". Certo que ato
pamos cousas mellores, moitos me
llores; porén, ou son recriacións de 
xéneros clásicos; esencialmente th
riUers, ou alardes do "fantastic", ou 
traxédias intimistas ou, finalmente, 
dramas para s~ consumidos por in
telectµais pequeno-burgueses~ Que 
nínguén se escandalize, pero ísto é, 
pese a quen pese, o-cine dominante, 
sobretodo, desde que outras alter: 

. nativas, digamosmáis comprometi
das coa realidade, escomenzaron a 
sua retirada na década dos setenta 

Todo este longo preámbulo ven a 
propósito da película Reixas de 
cristal ("Mery per· sempre") do ita
liano Marco Rissi gañ~dos del Pré-. 
mio Especial do xurado no festival 
de Montreal 89 e Prémio do Públi-

G~~O 

· co no Festival de> Valladolid do 
mesmo ano. Desde logo non esta
mos <liante dunha gran película, pe
ro si fronte a unha excepción no 
pariotama actual. O producto é dig
no, realizado con cuidado (dentro 
da5 suas evidentes limitacións pre
supuestárias) axustado na sua posta 
en cena, feito cunha técnica directa 
cercana aos modelos televisivos e 
cunha galería de interpretacións 
máis que correcta (non só Michele 
Placido, sehón todos os actores non 
profisionais que de· xeito rnais que 
salientábel da vida a eses "ragazzi 
di vita'' tan caros a Pasolino e ao 
Bertolucci de "A Commare Sec
ca"). Certo que nesta história de 
"cárcere", nesta traxédia colectiva 
de rapaces marxinais e delincuentes 
9o Palermo da "maffia" e do crirne, 
hai moito de sentimentalismo, de 

· paternalismo e de insuficiéncias 
que imp'íden ao filme alongar o seu 
discurso e levalo máis perto dunha· 
análise de conxunto social, de im
plicacións sócio-políticas, que da 
mera radiografía de histórias perso
nais tráxicas e fatalistas. Porén, non 
é pouco atreverse, apesar dos ven
tos que soplan, a por e~ irnaxes un
ha história destas características, 
unha história que ignora a concién

. cía, con premeditación e alevosía, 

. os discursos inócuos e ·autocompla
cientes do ·cin~ dominante e que 
emparenta o filme de Rissi con 
aquelas cintas de denúncia (iirnita
da, sen dúbida) tan emblemáticas 
do ·cine italiano dos sesenta e co-

. mezos dos setenta (Damiani, Nanni 
Loi, Nelo Risi, Elio Petri ... ) Esto é 
o mais salientábel de "Reixas de 
Cristal", e isto·é tamén oque expli
-ca por que no· dia da sua estrea esti- . 
vésemos média dúda de persoas 
sentadas nas butacas mentres que 
ao noso lado os productos . "domi
nantes" acaparaban a .atenciónx do 
respetábel. + 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 

INE EN T.V. _ __. 

-Un momento 
. ,, 

no para1so 
Ciclo de Cary Grant 

Agardando o final <lesa horríbel fi
ta feíta por un imitador lelo de Al
fred Hitchcock e que ten no Golfo 
de todos/as dores o cenário princi
pal, TV2 danos un respiro en for
ma de ciclo ao sublime Cary 
Grant. 

Xa no programa de apresenta
ción, Michael Caine -un digno fillo 
de Grant, o humor intelixente sern
pre filtrado po}a ironía- falou de 
Archibald Alexander Leich, impo
síbel nome británico do actor. Cun
ha vida á altura dos seus mellores 
films con Howárd Hawks, Grant 
escapou cedo da sua casa en Bris
tol, aos quince anos, xuntándose a 
un grupo de saltimbanquis cos que 
chegaría aos Estados Unidos. Des-
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A información que paga a pena ter. 

pois de tentar sorte como actor de 
vaudeville, entrou en Hollywood 
firmando un contrato con Para
mount. Ali comezaria, sen· esforzo 
aparente, a súa carreira e a sua -
criación: o anti-heroi irónico que 
está a burlarse de todo, o mesmo 
na comédia -a Fera da miña nena 
co.a xenial Katharine Hepburn, 
avehturas:-Só os anxos teñen ·alas
as dúas mostras do talento versátil 
de Howard Hawks; no suspense co' 
Encadeados de Hitchcock ou na 
clásica love story coma Charada 
de Stanley Donen. É un dos raros 
actores que sempre son os me.smos 
sen deixar de ser distintos: o espec
tador pode crecer con eles, porque 
as liñas da autobiografia pódense 
sentir ao ollar a sucesión das dis
tintas fitas. 

Ainda nas películas más -Orgu
llo e paixón, feíta en España coa 
insuportábel Sophia Loren ou as 
Kitsch la.dy Lou e Non son un an
xo coa compacta Mae West- sabia 
estar a unha altura moi uperior á 
do director ou o guioni ta -Aparta
mento para tres, o eu canto do ci
ño, unha comédia que parece pen
sada por Doris Day ou outras men
tes atormentadas. 

Toda a histórias privadas de 
matrimónios, faltas de o car , non 
teñen importáncia porque o e en
cial está nos momentos privilexia
dos que son as suas películas. O 
gozo seria completo podendo es
coitar a sua voz orixinal -como di 
Guillermo Cabrera Infante en Ar
cadia, todas as noites unha voz sen 
outra xeografía que a da pantalla, 
nen británica nen americana- pero 
despois de Pilar Miró, o directi
vos do Ente parecen ter medo ás 
versións orixinais. De todas as ma
neiras, Cary Grant pode facer es
quecer unha vez á semana que as 
vésperas do grande enterro están 
un pouco máis lonxanas. + 

CARLOS AMARO 

,.., ... 

r 
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· Mário Rodríguez, a história dun pintor coa ·marca· da emigración 
'Son dunha ra_za de_tolos rnergullados ·na criación_' 

•MANUEL ESTÉVEZ DIEGO 

Mário Rodríguez; . 
viaxeiro incá.nsábel polo 
mundo desde ben cativo 
que di "pertencer a unha 
raza de tolos que sempre 
estamos mergullados na 
criación, na pintura, na 
poesia e na escultura" -
naceu nunha aldea 
tomiñesa, ·Figueiró, hai 59 
anos, na ribeira do Miño 
perto da sua 
desembocadura, na zona 
Sul de Pontevedra, terra 
cunha ampla nómina de 
artistas. Desde ali 
reconstrue diferentes 
pegadas da sua biografia. 

Vive coa sua nai Isaura xa que ca-
ar e non ten pensado, a poucos 

metro do Santuário de San Cárn
pip de Lonxe, nunha grande finca 
e fenno a casa labrega con longa 
história, onde ten instalado o seu 
luminoso e abrigado estúdio con 
catro fiestras, duas mirando ao país 
viciño Portugal e as outras duas 
cara a Pedrada, pico máis alto do 
município de Tomiño que separa 
cerras dos lindeiros concellos de 
Santa Maria de Oia e O Rosal. 

Ese é o lugar convido para a cita 
que nos levará a xantar a base de 
churrasco, chourizos crioulos pre
parados polo próprio Mário que de 
cociña entende abondo, carne re
gada polos caldos da sua colleita. 
E o mellor marco para a conversa 
amigáb~l que propícia confidén
cias e morriñosas nostálxias. 

Conta mo artista sen deixar de 
darlle voltas-ao asado, no ir e vir á 
adega no baixo da casa, entre grolo 
e grolo. "Xa na escola en Estás 
(Tomiño) sendo compañeiro do 
pintor de Goián Xavier Pousa. es
tando de mestre Domingo Garcés 
Campos dábanseme ben os debu
xos, eu tiña inquedanzas artísticas. 

"Aos deza ete anos marchei pa
ra a Arxentina e aló madurou a vo
cación que levaba dentro. Vivia na 
ca a do deputado agrário Antón 
Alon o Ríos e traballaba no labo
ratório do doutor Andreu de empe
ñando o cargo Rodolfo Prada, on
de ti ven a oportunidade de coñecer 
a Castelao. Por encargo do doutor 
eu leveille as medicinas durante un 
ano antes da sua morte." 

De que conversaba con Alfon o 
Daniel?, "de Galiza, carallo, de 
que íamos falar? Nestas terras ato
peime con Laxeiro, Luís Seoane, 
Isaac Díaz Pardo, Eduardo Blanco 
Amor, Pablo Neruda, Waldo de los 
Ríos e a maioría dos Republicanos 
exiliados. Tratei cos pintores Quin
tela Martín, Montes de Oca e ou
tras da peña da Boca. 

Di o pintor autodidacta "Primei
ro queria ser poeta, teño as poesías 
orixinais que escrebia nos anos da 
emigración que algun- dia penso 
publicalas. Nun concurso que or- . 
ganizou un xomal de Montevideu, 
non me lembro de cal, recebin un 
prémio, certame que participaban 
importantes plumas.". 

No ano 1967 este polifacéti_co 
adicáballe a Eliseo de Santiago e 
Ondina, amigos seus, unha poesía 
que dicia": Pedazos de sol paitidoJ 
rinden madura reverencia, naci- · 
miento de un verde esfuerzo/ de un 
ma~z de sudores campesinos./ Tú, 
ves cómo se va el luto/ de Üna tie
rra cansada,/ ·de un antiguo y 
fecundo traginar,/ Tierra g~llega y 

/ 

desamparada./ Tú, llenas pechos 
encbidos de orgullo,/ al compás de 
muchas hoces en la siega,/ a tí ma
ná de la.tierra en espiga,/ ya los la
briegos paladean tu pan./ Y con su 
carga airosa,/ de próas de carros 
cantores,/ en tardes de esperanza 
pueblo arriba,/ vienes envuelto en 
una sonrisa agradecida." 

"Non só escrebin poesía, tamén 
teño pendente unha novela curta 
para publicar "O pintor e a adoles
cente, en soños e realidades". 

Como xurdiu a pintura? "En mo
mentos libres pintaba cousas de re
cordo, paisaxes galegos e outra~ 
cenas da vida rural da nosa terra." 

O pai asasiñado no 36 

Mentres · Mário me contaba estas 
cousas a carón das brasas ao mes
mo tempo que íamos picando, Xo
án Carlos, arxentino estudoso da 
fotografía que lev¡i máis duñ ano 
na Galiza non paraba de facer ins
tantáneas ao último cadro que esta
ba a pique de rematar, o can rio 
balcón, as pitas e galiñas que anda- . 
ban soltas debaixo das viñas, a fa
chada da casa -interevén Mario
"estas pedras da eira trouxéronas 
de Portugal hai cen. anos en ~arros 
de bois, o mesmo tempo qu'e ten a . 
casa- o pozo, a entrada da finca, no 
estúdio, non deixaba detalle nin re
cuncho atrás . . 

Sua nai aos seus 85 anos contá
balle a Adelina mentres comían a · 
calor da chaminé 'com9 asasinaran 
ao pai de Mário e Ivomniña perto 
de Mondariz. Isaura Gómez° Pérez ,. 
educada -en Lisboa, colaboradora 
dos xomais "O Crítico" de.Lisboa, 
"Gazeta" de Figueira da Foz, "Ga- · 

licia" de Vigo, "Faro de Vigo" e 
"Nuevo Heraldo" de A Guarda, fi
xou a sua residéncia nesta parró
quia ao casar con Francisco Rodrí
guez Otero que mataron os·fran
quistas o 4 de Outubro de 1936 na 
bisbarra do Condado, razón pola 
que <licia o primeiro de casa de 
moita história. A mesma Isaura ta
mén deu albergue dous anos des
pois a este suceso a un. republicano 
perseguido polo franquismo, tráta
base de Xoán Noia Xil, director do 
semanário republicano indepen
dente "Nuevo Heraldo" da vila do 
Tegra e autor das suas memórias 
"Fuxidos'', onde escrebia "Isaura a 
mi llegada, estaba aun bajo el trau-

. ma de la tragedia del · asesinato de 
su esposó. Se fue acostumbrando a 
mi presencia y atenuándose sú 
miedo y temores. La preocupación 
se le hi~o más llevadera Y-pasába
mos los dias recordando los felices 
tiempos idos. ·Dos encantadores hi
jitos Ivonmiña y Mario, me adora
ban como si fuese·n hijitos mios. 
Siempre estaban pendientes. por si 
venía gente .extr-aña. Durante el 
tiempo que estuve allí ¡que bien 
cumplieron su cometido!." 

Posteriormente, continua Mário, 
na .Arxentina traballei na hostelaria 
ocupaciqn que alternaba con repre:
sentacións artísticas dos tanguistas 
Edmundo Rivero, Alberto Morán, 
a vedette Karina Lester e Lós Tres 
Chispitas entre outros. . 

Despois de nomear os cantantes 
cámbia de conversa. "'O churraséo 
para estar bon ten que tenninarse 
de comer o par das brasas''.. Máis 
tarde tomamos café de pucheiro
que fixo a oitoxeriária Isaura. Má
rio, empeñado en que tomásemos 

rez Vicente, que me animaron moi
to. Di Abreu. nun catálogo dunha 
mostra miña m{ ano 1980 en Pon
tevedra". Moitas veces debemos 
haber estado no mesmo sitio, vén
danos de frente, camiñando cáse
que xuntos, pero ninguéri Tios apre
sentou. /sto nos pcurriu en Bos Ai
res, perante longos anos,. e foi logo 
a casualidade, cando eµ voltei de
finitivamente a Galieia, fai cinco 
anos, que, en Londre's, coñecín a 
Mario Rodríguez. Eu non sabía 
que pintaba, tampouco o sabían os 
seus amigos amáis achegados. Fa
lábamos do nosó encontro, da no
s a Galicia, nunha tarde gris do 
outo_no, sentados os dous sobor da 
cama da sua ·habitación estreita. 
Vin un cabalete os pes, e pregun
teille st pintaba. Miroume, con esos 
olios vivaces, cheos de picardía e 
son-rlndose díXome que se entrétía, 
as veces, píntando cousas de re
cordo .. Pedinlle que me mostrara o 
que facía. Empezoua sacar, dende 
debaixo da cama, cartóns e teas. 

A miña so/presa foi grande., can
do vin reflexada a nosa terra na
quel mundo de ensono, inxenuo e 
primitivo. Advertín enseguida que 
me atopaba acar(ín dun poeta do 
color,_ dun artesán que_ iba texendo 
os seus recordos clia. a día coa pa
ciencia e atitude de un sanio. Viu
me a memeria o Aduanero Rousse
au que, a pesar do tempo son mun
dos que· se comunican entre, si. 

Primeira exposici~n 

"No ano 1977 meus arrµgos e vici
ños os goianeses Xav"ier Pqusa e 
Eliseo Alonso, pintor e escritor res
pectivamente, preparan a primeira 
mostra na sala anexa da Caixa de 
Aforras de Vigo, que tivo unha 
magnífica acollida,. A partir daque
la . sucedéronse tanto colectivas co-

z mo Índividuais en Oxford, R.C. 
(§ Náutico de Vigo, Sala de .Arte do 
x - Ministédo de Cultura de Ponteve-

augardente de Meder ou outra be
bida da sua licoraria, non paraba 
de falar. "Na arxentina estiven 19 
anos e en Londres outra longa eta-

. pa da miña vid.a, 18 an_os de xefe 
de cociña, .actividade que me dei
xaba ceibe os fins de semana, días 
que aproveitaba para saii ao campo 
co· meu cabalete para pintar as pai
sa1'es dos extrarrádios da gran ur
be, de Oxford, das chairas de Salis
bury, -ª~ pre-históricas pedras de 
Stonehenge. Non esquezo unha vi.: 
sita que me fixeron no hotel Leins
ter Tawars os pintores Antón 
Abreu Bastos e a sua dona Elsa Pé-

'A.MINA . 
SURPRESA FOI 
GRANDE CANDO 
YIN REFLEXADA A 
NOSA TERRA 
NAQUEL MUNDO DE 
ENSOÑO, INXÉNUO 
E PRIMITIVO. 
ADVERTIN 
ENSEGUIDA QUE 
ME ATQPABA A · 
CARON DUN POETA 
DA COR' 
(ANTON ABREU) 

dra, Sala de Exposición Alonso Be
rruguete (Valladolid), C.R.C. de 
Porriño. Da última exposición es-
tou moi satisfeito, pern;iurei as mi
ñas obras nunha colectiva no Salón 

· dos Independientes "Gran Palais de 
Paris" con motivo do centenário de 
Vicent Van Gogh." 

Os seus pinceis recollen paisa
.xes da terra· que o viron nacer, de 
p~rróquias tomiñesas, do Baixo 

.Miño, como "Paisaxe de Vila
chán", ... Paisax:e de Figueiró", "Xi- -
rascles", "Os Pescadores" que fo
ron elexidas pola mentada galena, 
"Rio Thames He~ley" (Oxfordsdi~ 
re), "Cascada Devon" (Inglaterra), 
"Colegio en Oxford", "O Porto das 
Redes" (Escócia) 1'0utono en 
Cambridge" e moitas máis. Obras 
que se atopa en México, Venezue
la, Arxentina, Inglaterra, Alemaña, · 
España. Cunha gama de cores onde 
estalan os verdes xerminais dos 
prados gakgos, azúis das monta
ñas, mares e ríos, ocres e vermellos 
de milleiral e viñedos, tonalidades 
do rico verdor vexetal, violetas e 
fortes amarelos da natureza. A min 
recórdame a Van Gogh. 

Polo serán abillou un barril de 
viño e mostroume as táboas que 
ten na adega para non enfriar os· 
pes cos nomes de ~- Alonso, A. 
Lorenzo, M. Rodríguez, onde fan 
tertúlias os poetas, pintores, escul
tores, escritores da bisbarra do Bai
xo Miño e amigos que se acercan 
até ali todos . unidos pola mesma 
intjuietude, a Cultura. 

A noitiña chegou Alberto Loren
zo, rosaleiro que compartiu anos na 
Arxentina co pintor, tamén veu Tito 

· o lampreeifo de Salvaterra de Miño, 
que recordaban aqueles tempos. • 
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o· EXÍLIO DO PRESIDENTE MACHADO NA GALIZA 
Polos anos da Ditadura e da II Re
pública, o destituído Presidente 
portugués Bernardino Machado 
andou por terras galegas vivindo o 
seu e·xílio político. Afincado na 
Coruña durante un ano longo, por 

. 1927, fixo amizade con alguns· in
telectuais e artistas galegos. 

Don Bernardino ·Luís Machado 
Guimaraes foi un intelectual e po
lítico de grande prestíxio en_ Portu
gal. Nado no Brasil _no 1851, inte
grouse á metiópole exercendo co-

. mo catedrático da Universidade de 
Coimbra, cátedra que tivó que 
abandonar polo seu compromisq e 
participación directa a prol da cau
sa republicana. Dedicado de cheo á . 
política, foi Deputado demócrata, 
Ministro de Obras Públicas no 
1893, Ministro de Asuntos Exte
riores a raíi da revolución de 1910 
que rematou coa Monarquía e ins...: 
taurou a República, Primeiro Mi-

. nistro en 1914: compromet~ndo a 
Portugal coa causa aliada durante a 
1 Guerra Mundial. Entre 1915 e 
1917 foi Presidente do governo, 
até a sua destitución en Decembro 
.deste ano, polo golpe de Sidónio 
Pais. Voltª1"á á presidéncia no Na
dal de 1925, mais pouco durará no 
cargo ao ser dep·osto pola revolta 
militar de Mai'O de 1926. bespois 
dun intentó de insurreción frustra
da, por parte dos partidários do ré
xime republicano, terá que mar:.. 
char ao exílio. 

··En Abril de 1927, Machado ató
pase na Coruña, cidade que escolle 
para viver o seu exilio. Antes esti
vera ui:ls ~ias _en Vígo. A Nosa Te
•rra saudaba a preséncia na cida<je 
herculina do "ilustre poljtico por
tugués que figurou ao frente do Es
tado da repúbrica irma". Un ano 
despois, presións do govemo por
tugués obrigaron ás autoridades es
pañolas a e,xpulsar a Machado do 
seu terrftório, trasladándose á 
Franza. Mais nos últimos anos da 
República Española, co benepláci
to do novo réxime, Machado volta
.rá a instalarse na Galiza, trasladan
do o seu cuartel xeral a Vigo e, lo
go, á Guarda. Nesta·preferéncia .de 
Machado pola Galiza debia existir 
algo máis que a proximidade ao · 

,seu país, xa que cidades· españolas 
como Salamanca ou Badaxoz, por 
~xemplo, e_staban máis próximas a 
Lisboa. Outro portugués republica
no exiliado na Coruña por estes 
anos foi o escritor Cunha Leal, 
quen imprirpiu algunha das suas 

,...obras na cidade. Por certo, ternos 
sentido dicer que tamén o ilustre 

XESUS TORRES REGUEIRO 

vistas lusas Seara Nova e Tríptico, 
que lle publican algun debux.o en 
portada. Máis coñecida é·a sua es
pecial amizade co poeta de Ama
rante, Teixeira de Pascoaes, con 

, quén mantivo correspondéncia de
dicándose mutuamente poemas e 
caricaturas. Curiosamente, Tei~eira 
e Cebreiro non chegaron a coñe
cerse pers.oalmente e todo o seu 
trato foi através de.cartas. 

En Agosto de 1927, por presións 
do govemo da Ditadura, Machado 
tivo de acollerse ao exílio francés.
Ató voltarán a atoparse don Ber
naidino e Alvaro, cando este se 
traslade a Paris, onde botará unha 
lbnga ~empada, v.oltando cunha in
críbel cabeleira que axiña fixo es
quecer a sua crónica alopécia. Dí
xose que, ·a causa destas amizades 
e relacións, a Deputación da Coru
ña negoulle a Cebreiro unha bolsa 
de estudos para ir a P<l;ris. Mais isto 

: non amedoñou ao xoven artista, 

'ÁDEMAIS DA SUA 
TRAXECTÓRIA 

POLÍTICA, 
MACHADO -FOI UN 
INTELECTUAL MOi 

PREOCUPADO 
POLOS PROBLEMAS 

DA EDUCACIÓN 

. Aquilino Ribeiro- nos xardins co
ruñeses, que testemuña esta amiza
de. Don Bemardino está enfunda
do nun abrigo, bufanda enrolada ao 
pescozo, sombreiro fungo e un pre
visor paráguas na man. Ten a traza 
dun avó simpático, con barba bran
ca e grandes bigotazos. Estes des
tacan sobremaneira nunha carica
tura que lle fixo Alvaro, esta vez 
sen sombreiro e coa ampla frente 
despexada sulcada de enrugas. 

Por. 1935, Bemardino Machado 
estaba instalado en Vigo, primeiro, 
e p9steriormente na Guarda, hos
pedado no Hotel Tecla, desde onde 
facia viaxes a Madrid por mor das 
suás obrigas políticas. Agora as au
toridades republicanas españolas 
permitíanlle situarse ao pé da fron
t~ira, nunha situación privilexiada 
para os seus contactos coa outra 
banda e tamén para matar as sau
dades do exílio, ollando en frente á 
terra portuguesa. Quizá máis dun
ha vez, no castro do Tegra, lembra
ria aqueles versos do poeta de 
Amarante: "Galiza, terra irma de 
Portugal / Que o mesmo Oceano 
abra~a longamente; / Ber~o de 
brancas névoas refulgindo / O es
píritu do sol amanhecente ... " 

As filias de Machado,Cebreiro, Vilar Ponte, o Presidente portugués e o seu xenro . EOENSINO' 

Ademais da sua traxectória polí
tica, Machado foi un intelectual 
moi preocupado polos problemas 
da educación e o ensino. Aparte de 
numerosos folletos sobre temas po
líticos de actualidade, moitos escri
tos durante os anos do exilio e al
gun impreso na Coruña no obra
doiro de Nós, é autor de várias pu
blicacións sobre aqueles temas pe
dagóxicos. Algunba delas formaba 
parte da biblioteca de Cebreiro, de
dicadas polo autor, como As tre
an9as. Notas dum pae. Nós tive
mos ocasión de ollalas grácias á 
xenerosidade do amigo Alfonso 
Posse, quen coida con agarimo as 
causas e a memória do seu cuñado 
Alvaro e nos fomeceu dados e do
cumentos sobre esta amizade. 

na Córufia por 1927. (Xentileza de don Alfonso Posse). _ 

historiador e poeta portugués do 
pasado século, Alexandre Hercula
no, vivira desterrado en Ferrol du
rante tres anos, cousa esta pouco· 
coñecida e que compria investigar 
para coñecer as andanzas de Her
culano por terras ferrolás~ 

Na Coruña, Machado é recebido · 
con moito a·garimo, polos republi
cano~ locais, con Abad Conde e 
Casares Quiroga á cabeza, e inclu
so · é nomeado "hóspede de honor" 
polo Alcalde Manuel Casás. Mais 
unha das persoas que máis amiza:: 
de e contactos mantivo co ex presi- · 

·dente portugués foi, cµriosamente, · 
o xoven debuxante e caricaturista 
herculiano Álvaro Cebreiro -da
quela contaba apenas vintecatro 
anos- a quen Machado preferia·pa
ra os pa~eos e conversas amistosas 
fora do protocolo. 

Sémella, sei;i dúbida, sorpren
dente a amizade do mozo Cebreiro 
co ex presidente do país viciño, 
quen andaba daquela polos setenta 
e seis anos. Para daquela Cebreiro, 
e pésie á sua xuventude, xa apare: 
cera asinando o Manifesto Mais 
Alá con Manuel António, foca di
rector artístico da revista luguesa 
konsel e colaborara en moitas pu
blicacións, despc>is dos seus debu
xos iniciais en A Nosa -Terra con 
apenas dezaseis anos. Ademais, o 
inquedo Cebreiro, ·chamado polo 
seu amigo e biógrafo Mariano Tu-

. dela "o grande recepcionista coru
ñés", tivo desde moi noviño espe
cial apego e queréncia polo_país ir
mán, chegando a ter moitas amiza
des e re~acións entre os intelectuais 
e artistas do outro lado da raia. Re
cén viña entón de colaborar nas re-

quen, disposto a coñecer "in situ" 
o que se estaba a cocer na capital 

. da arte europea, decidiuse a ir pola 
sua conta. 
. Ademais de Álvaro, tamén o seu 
amigo Antón Vilar Ponte, o funda
dor das lrmandades da Fala, manti
vo trato e amizade c'on don Bemar
dino nos dias do seu exílio coru
ñés. Este escrébelle a Cebreiro des
de Madrid, en Xullo de 1936, feli
citándoo polo trunfo do plebisticio 
do Estatuto e lembrando con este 
motivo a Vilar Ponte, quen finara 
en Novembro do ano anterior: "Po
bre Vilar Ponte! Nao escirbir a vi
tória da causa por que tao valerosa
mente pleiteou ... ". Existe unha fo
tografía, que aqui reproducimos, 
de Vilar Ponte e Cebreiro con Ma
chado, as suas filias e o seu xenro 
teño entendido que era o escritor 

Don Bemardino Machado fale
ceria nonaxenário en 1944, sen ver 
cumprida a sua arela da restaurar a 
República nó seu país. Resulta cu
rioso que hoxe na Coruña presida a 
praza de Portugal , en Riazor, a e -
tátua do xeneral Carmona -culpá
bel, en certo modo, do dias coru
ñeses de Machado e que nada ten a 
ver coa cidade- e sen embargo non 
haxa cousa que lembre a estáncia, 
acollida e amizades deste na cida
de. Asi é a vida. Un exiliado é un 
derrotado e as estátuas xa se abe 
que son para os trunfadores. + 

·Andando a Terrá 
Unha escoµrta dos mellqres traballos xornalisticos de 
. Manuel M~a realizada por M. Pitar Garcia Negro e 

Miguel Mato ·Fondo 
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NOVAS SENSUAIS CONVOCATORIAS - . . 

CHELO 

X ornadas 
·de Didáctica 
da Língua 

Durante os dias 22, 23 e 24 de 
Xaneiro terán Jugar, organiza
das por Nov~ Escola e Colecti
vo Ollo de Sapo, na Escola de 
Maxistér:io, baixo o seguinte 
programa: 

22 d~ Xaneiro: 19 h. A didác
tica da língua no ensino obri
gatório. Xosé Lastra Muruais. 

23 de Xaneiro: O ensino da 
língua na Educación primária. 
David Otero. Utilización da li
teratura popular na clase de 
língua Xosé Manuel Pazos. 
Método de Lectoescritura. CcF 
lectivo Olio de Sapo. Disfrutar 
escribindo. Aliteratura na esco
ta: a narración e a poesia. An
tonio García Teijeiro. 

24 de Xaneiro. Debate, l'lans e 
equipas de normalización lin
güística nos centros. Antón 
Costa Rico, xefe do servício de 

normalización da Consellaria. 
Modera: Mario Rey Gallego. 
A matrícula formalizarase o dia 
de início das Xornadas, 22 de · 
Xaneiro na Escola de Maxisté
rio de P-0ntevedra. Prezo: aso
ciados á NEG e Ollo de Sapo: 
500 pta.; non asociados/as 1000 
pta .. Proporcionarase dipJoma 
de asistencia. Información 
(986) 851349/304129. 

Congreso· 
· de Psicoloxia Profi

sional 

Os dias 2,3 e 4 de Maio cele
brarase na FaculdlJde de Psico-
1ox ia de Santiago, o segundo . 
congreso dos psiéólogos gale
gos. Sete áreas temáticas: Psi; 
coloxia e profisión, psicoloxia 
clínica e da saúde, psicoloxia e 
servícios sociais, psicoloxia e 
seguridade vial, psicoloxia e 
drogodependéncias, psicoloxia 
e educac.ión e psicoloxia do tra
ballo e as organizacións. 
A inscripción está aberta até o 1 

de Marzo. Pódese pedir máis 
información ao Coléxio Oficial 
de Psicólogos. Praza d Toral 9-
22 esquerda. 15705 Santiago. 

Fotoxornalismo 
80-90 

Os fotógrafos de Lugo co patro" 
cínio da Deputación, convocan 
aos fotoxornalistas galegos a 
enviar os seus trabaÍlos realiza
dos na Galiza, ou fóra dela, 
desde o 1 de Xaneiro do 1980 
ao 31 de Decem~ro do 1990. 

Características: carro foto
grafías por autor, lado mínimo 
24 cm. e máximo 50 cm. 
Acompañarase unha cópia de 
cada en 18x24 cm. para a publi
cación dun libro catálogo. 

Envios: · as fotografias debe-
. rán ser enviadas antes do 15 de 

Xaneiro do 1991 á Deputación 
Provinci_ál de Lugo. ·Sección de 
Cultura e Comunicación. San 
Márcos, s/n 27001-Lugo. 

Festival .Internacional 
de Video 
Cidade de Vigq 

·Martes 22. Proxección selec-
ción de Xapón. · 

Mércores 23. Selección Neu_er 
· Berliner Kunstverein. proxec
-ción Making OP!f L' orchestra 
de Zbig Rybczynski. Selección 
Alemaña. Ás 20,30 h. proxeción 
vídeos en competición. " 

Xoves 2'4. Selección Holanda. 
Ás 12,30, videos en competi
ción . . 16 h. Monográfico de Axe! 
Klepsch. Ás 18 h. selección Ca
nadá. Ás 20.30 h. proxección ví
deos competición. 

Vernes 25. Ás 11 h. colóquio 
Alan McCluskey. Ás 16 h .. víde
os competición. Ás 18 h. selec
ción Fráncia. Ás 21,30 h. vídeos 
competición. Ás 24 h. maratón 
vídeo~ Selección _vídeos de Gali
·cia. Videoclips .~usicais, etc .. _\ 

Sábado 26. Ás 11 h.-monográfi-

MC/COMPOSTELA 
Pepe Méndez e Marcos Melén
drez, coñecido como Los 
Dore, chegaron hai poucos dias 
do viciño paí portugués onde 
fixeron unha xira por diferentes 
cidades innáns. De aquí a pou
cas datas poderemos ter a ledí' 
cia de di frutar de novo con 
eles da man das suas melodías, 
posto que acturán nunha coñe
cida sala compostelán. E nb Ta
rasca, Luis González Souto 
contoume do seu labor no difí
cil mundo da plástica "onde os 
instalados non desexan perder a 
compostura", mentres admira
bamos as pezas de Lola, Esther 
e Dolores. Por certo, paga a pe~ 
na achegarse até o Rúa Nova e 
ver como traballa Luis. 

po do ecoloxismo coruñés, quen 
anda preocupado cunha solicitu
de dirixida ao eurodiputado 
Juan María Bandrés '·para soli
titarlle a sua intervención perso
aJ no expediente aberto pola Co
misión Europea contra España, 
por permitir a fabricación de 
DDT na factoría que a empresa 
Cooper Zeltia mantén aberta en 
Porriño" .-

ANUNCIO DE BALDE . 
- co de George Snow. Ás 12,30 

colóquio a cargo de José Ma
nuelContreras, director de pro
gramación de Canal+. Ás 16 h. 
Vídeos en competición. Ás 18 h. 
Selección USA. Ás 21 Clausura 
con ~ntega de Prémios no Audi
tório Municipal. 

A Compostela baixou, tamén, 
Francisco Lueiro, coñecido ca-

Noutra orde, Víctor áchase 
disfrutando duns dias de sol na 
Havana, "estou mouro", di nun 
cable que mandou, e Pilar trata 
de atopa-la situación axeitada 
para pillarme desprevenido. E 
anque os tolos perigosos estean 
dominando o planeta, todo pa
rez seguir a djnámica cotidiana, 
sobre todo cando ollamos isá 
tremenda tenrura que flue dos 
sinxelos trazos da expresión de 
Liana. t 

LIBROS · 

MHii(MW 

A aventuras 
de Alberie Quiñoi 

Via Lactea ven de editar un li 
bro que 'xa era imposíbcl topar 

nas librarías e que supón a obra 
máis ambiciosa de ManuelGar
cia Barros, -Ken Keirades. Co 
seu nome o Concello da Estrada 
dota un prémio de novela dun 
millón de pesetas, pero as suas 
obras son inencontrábeis. Coa 
edición da firma coruñesa recu
pérase un clásico, subtitulado 
polo autor: Novela galega hu
mor(stica e de costumes. Desfie 
de vida campesiña .. A edición, 
introdución e notas son de Car
io Loureiro e Xe us Oreiro 
Penado. 

Regre o 
e advenimento 

Última entrega poética de Xa
vier Seoane, que abre o seu li
bro cunha introdución de Fran
c i coSalinas. "Regrasa Xavier 
Seoane ao seu mundo lírico da 

Clases de xadrez. Todos os 
venres a partir das 6 da tarde na 
Asociación España-URSS _de 
Vigo. Máis información n·o 
986-22 44 57. 

Aos concellos de Galiza contra 
o lome. Solicitade á Consellaria 
250.000 pesetas por hectárea, 
segun e partindo da extensión 
total de cada municipio. 

A Asociación España-URSS 
inícia desde Xaneiro curso e 
idioma ruso. Tamén imparte 
todos os venres clases de 'Xa
drez. Máis información no 
(986) 24457 

Vendo enxámios en produción. 
Abellas do país. Varroa tratada. 

palavra ben medida, da imaxe I 
luminosa, da textura trespasada 
de achados surprendentes nun 

' espazo poético extremamente 
persoal e orixinal en que o autor -
exerce o seu oficio con. indubi
tábel mestria. ( ... ) livro breve, 
mas intenso na emozón estética 
que transmite e nos significados 
aos qu se abre, na linguaxe lím
pida a que o autor nos ten habi
tuados." 
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Colmea perfeición con cámara 
de cria. 11.000 pta. Tfno: 
(0,981) 899931. 

Existe un idioma contra os im
perialismos lingüísticos, para 
que cada nación se comunique 
fatilmente en pé de igualdade . 
coas demais, sen someterse a 
línguas estranxeiras: ·o esperan
to, o idioma máis simples da 
terra. Clases gratis no Instituto 
Santo Tomé de Freixeiro (Vi
go). Venres de 6 a 7. Tfno.: 
(986) 23 16 40. 

Véndese piano marca Hupfeld, 
.seminovo. Perguntar por Rosa
na en horário de oficina (986) 
43 63 44. 

Empresário queres axudar ao 
hoquei sobre patins, a Vigo e a 
ti mesmo?. Solicita un espácio 
publicitário na pista do Pavi
llón do Carme-As Travesas. 
Chámanos ao (986) 37 i1 09 ou 
43 96 33. Quique Urdiales-Tra
vesia Hoquei Clube: 

Un grupo de militantes do 
BNG en Catalúña reunímonos 
coa · intención de cri~ un gru
po de reflexión política e cul
tural. Facemos· un chamamen
to a todos os galegos en Cata
lunya a participar neste pro
xecto. Comunicádevos coa. 
Dores Asorei no seguinte en
derezo C/Pare Claret, 213 -32-

2ª. 08026 Barcelona. Tfno 
(93) 235 90 25. 

Todas as .proxeccións e actos te
rán lugar no Antigo banco de 
España. 
Haberá vídeo á carta durante to
do o festival con máis de 200 tí
tulos. 

Cine en Bueu 

· Ás ·11 da mañá na Casa do Mar 
de Bueu, proxectarase a película 
dirixida aos máis novos, organi
zada pola AC As Lagpas en co
laboración co Instituto Social da 
Marina . . 
19 de Xaneiro "Aí vai ese bóli
do" de Disney. 

EXPOSICIONS . 

~anuel Izquierdo 

f'inturasfrescas . Na Sala de Ar
te da Caix.a Vigo. 

Felix Antonio 

Pintura. Até 6 de Febreiro. Na 
Nova Sala de Exposicións da 
Caixavigo. 

Xurxo Vinar -

Na Sá da Caixapostal de Santia
go. Aguarelas. 

Obxectivo 
da memória 

Exposición fotográfica sobre o 
património cultural gal ego. No · 
Museu Arqueolóxíco de A Co
ruña. 

Ramón Godoy 

Pinturas na Caleria Sargadelos 

PUBLICACIONS 

Alborada · 

Reimpresión facsimilar c!a pu
blicación literária dos anos 20, 
realizada por Edicións Sotelo 
Blanco. Pasa .a integrar unha co
lección que. inclue La Centuria, 
Ronsel, Logos. Son tres volumes 
e un exfraordinário, agrupado·s 
nun só tomo, que incluen traba
llos de -Lousada Diéguez, Caba
nillas, Amado Carballo,' Vi lar 
Ponte, ManuelAntonio, Vicente 
Risco ou Castefao, entre outros 
e entre as obras publicadas por 

·completo nesta revista literária 
están o Proel de Amado Carba
llo e Alcor de Juamn Vida! Mar
tínez. 

de Ourense. 

Carlos Amaro 

Exposición de pintura na sala de 
exposicións do Concello de Re
dondela. 

Patiño 

Na Nova Sala de Exposicions 
da Caixavigo. Vigo 

Floréncio de Arboiro 

Na Sala de Arte da Caixavigo. 
Vigo 

Arte española 
contemporánea 

Desde o 17 de Xaneiro expbsi
ción dos fondos da Fundación 
Juan March; na Sala de Exposi
.cións do ~entró Cultural Caixa
vigo. 

Isaac Diaz Pardo 

Exposición antolóxica de Diaz 
Pardo que inclue unha pequena 
mostra do traballo do seu pai, . 
Diaz Baliño. No Auditório de 
Galicia de Santiago até o 20 de . 
Xaneiro. 

Norberto Olmedo 

Exposición na Galeria Sic de 
Vigo (Príncipe 23-1) 

Anos 
de Pelengrinaxe 

Exposic;ón na Galeria Trinta
Manolo Allué de Santiago. Até 
o 19 de Xaneiro. Pintura, escul
tura, papeis, grava'tlos e obxe~
tos. 

.. 
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IDEAs 
Os soviéticos están dlspóstos a instaurar o Estado de direito; impedindo o uso de armas por grupos indivi
dua is e a ocupación de edifícios. A crispa~ión e violéncia acadada no conflito débese á cerrazón de ambas 
partes, A intrasixénc·ia de Landsbergis, o presidente, obrigara a·dimitlr á prlmeira ministra, Kazimira 
Prunskiene, arriba á direita, pertencente a sectores máis moderados. 

Erras de ambas partes na raiz da actual crise lituana 

Ocidente. observa de maneira 
contraditória os aconfecementos do. Báltico 
M. VEIGA 

O
s graves sucesos de Vilna viñeron 
entalarse entre duas notas positi
vas para a URSS. A primeira é o 

consenso acadado para a aprobación dos 
orzamentos de 1991 e a segunda a acei
tación da maioria das Repúblicas á partici
par na redación dun novo Tratado da 
Unión, marco confedera! que recoñecerá 
a soberania de cada pais cunha a~plitude 
non experimentada até agora en nengun 
outro Estado plurinacionat do mundo. A · 
inestabel situación que veh arrastrando Li
tuánia débese fundamentalmente a dous 
factores: o personalismo e. irresp~msabili
dade do actual presidente da República, 
Vitautas Landsbergis e a inércia centralis
ta da equipa de Moscú. 

Lanpsbergis confundiu 9 simbólico co 
real. A independéncia non se produce po
lo mero feíto de cambiar os letreiros fron
.teirizos ou por permitir que un grupo de 
mozos se pavonee ante as cámaras con 
barras de ferro e cadeas, baixo o nome de 
batallóns de autodefensa. Do mesmo mo
do, resulta absurdo confundir o feíto for
mal·da existéncia dun Parla.mento, asi co-

. mo da.sua declaración de independéncia -
por moi valiosos que e_stes acontecemen
tos señan- coa realización efectiva da se
paración, claramente inviabel, en calquera 
p&rte, sen unha negociación co Estado 
central. · 

Os elementos moderados foron. marxi
nados da direción Lituana. O último deles, 

a primeira ministra, Prous~ine, dimitiu 
de$pOiS de lanzar duras acusacións de 
rrresponsabilidade e afán de protagonis
mo contra Lansbergis. lsto foi, en parte , 
causa de que os repetidos charnamentos 
ao diálogo realizados desde Moscú foran 
desatendidos con xestos órgullosos. Esta 
situación, como foi ·coñecidn en todo a· 
mundo, prolongouse durante meses e os 
custos estanse pagando agora. 

Pala outra banda, a direción de Gorba
chÓv, centrista neutros temas, vese ainda
influida polos hábitos centralistas do pasa
do, non suficientemente criticados. O mito 
do novo home soviético, supérador das di-

. feréncias nacionais, preconizado en tem
pos de Breznev, exerce ainda o seu peso 
sobre o aparato sovié.ticó. lsto .sen dúbida 
influiu na maneiréj. de apresentar o diálogo 
e nas reticéncias para recoñecer o feíto 
nacional tal como é, quer dicer un dereito 
de cada pavo que SÓ a sua própria vonta-
de pode limitar. . ' 

Oeste. desencontro naceron as crispa
Cións e mesmo os actos violentos actuais, 
entre os que hai que destacar os martas 
destes aias. o governo soviético tiña ou
tras maneiras de desaloxar aos encerra
dos en determinados edifícios da capital 
·sen necesidade de producir tal número de 
martes. Quizá o dos médios para o resta
blecemento do arde público sexa outro 
dós factores non actualizad9s ainda na 
URSS. Abonda con lembrar que o' recente 
desaloxo dun bairro enteiro, ocupado por 
squatters, en Berlín Ocidental, foi causa 
de- rriúltiples contusionados, pero de nen
gunha marte. 

A impresión en Ocidente 
Sen restar importáncia a estas martes, hai 
que volver insistir, no diferente peso que 
adquiren as vítimas, para os médios de 
comunicación ocidentais, segundo o pais 
no que se localicen. lsto chega ao extre
mo de que, ainda analisando feito~ ocurri
dos todos eles dentro da mesma URSS, 
se es-tablezan distintos raseiros, así pare
cen máis importantes e reciben un máis 
amplo tratamento as yítimas de Lituania 
que as de Karavaj ou Arménia. 

Unha análise honesta levaria tamén a 
comparar o carácter dos acontecementos 
lituanos coas martes ocasionados no Es
tado español durante a transición -non es
tá de máis lembrar o número de xovenes 
manifestantes bascas mortos neste perio
do a máns da policía ou razzias policiais 
como as de Renteria, con ·saqueo de ten-
das· incluida-. · · 

Este paralelismo deberá ser afrontádo 
tamén proximamente se, como é de pre
ver -e mália o estado de crispación actual
ª URSS acada un novo pacto entre as re-

. públicas, inGluida unha alternativa para o 
·Báltico. Quizá non nos equivoquemos ao 
dicer que, após dunha negociación que 
até agora foi impedida, Gorbachov poida 
recoñecer a própria sepáración das tres 
repúblicas, seguida da aprobación de tra
tados económicos ·preferentes entre estas 
e a URSS. 

O diálogo debe · estar aberto, tanto 'na 
Unión Soviética como na Europa Ociden
tal, para todas as nacións cuxos dereitos 
foron ate agora negados ou non suficien- . 
témente recoñecidos. • · 

. TRES EN RAIA 

REFORMISTAS 

MANUEL RIVAS 

E ntendo por reformistas , dígase 
de entrada, aqueles que queren 
facer reformas. A outra acep-

ción, a utilizada pola ortodoxia marxis
ta-leninista (tamén isto é incorrecto, 
pois existen ortodoxos, pero, ¿u-lo or
todoxia?) para aJcumar 
despectivamente a disidencia, sinxela
mente non me interesa. Coido que un 
debe definirse políticamente en aten
ción á sociedade e non cos sentidos 
pendentes 'de aburridos conserxes le
xitimadores. 

Hai algún tempo cheguei á conclu
sión de que n? supostamente conser
vadora Galicia hai moi poucos conser
vadores. Os malamente tildados de 
cor:iservadores son os primeiros que 
queren desfacerse do noso patrimonio 
mais valioso, desde a lingua ata a ar
boreda autóctona, pasando pola arqui
tectura popular e as festas de gardar. 

Desgraciadamente para o meu áni
mo, estou chegando a outra conclu
sión. Tamén escasean os reformistas, 
é dicer, aqueles que realmente queren 
cambiar o noso património menos va
lioso, desde a administración incompe
tente ata os vicios insolidarios, pasan
do pala anemia cultural e a deficiente 
infraestructura do rural. Obsérvese que 
xa me saen ripios, de tanta pseudopo
esí a infiltrada na política. 

É teima propia, compartida alome
nos por unha ducia e media de gale
gas, que a pedra angular dunha vonta
de realmente reformista pasa hoxe por 

. asociar aos que queren profundar nun
ha democracia galega. Mentras haxa 
quen me leve a contraria, penso rees
cribir este artigo ata o día do Xuicio Fi
nal. ' • 

-VoLVER AO REGO 

O s ·inquéritos e estudos de opi
nión, aos que nós teñen acos
tumados o governo e alguns 

diários, non aparecen agora por nen
gures. Interesaba c~ñecer a porcenta
xe de cidadáns que está de acordo 
coa guerra no Golfo, cal é a opinión 
sobre o envio de navios españois e ou
tras moitas -cuestións que preocupan. 

Sabemos, iso si, que o Ministério do 
Interior ven de ordear aos mandos po
liciais que "extremen as labores de in
formación. que xa veñen desenvolvén
dose" sobre os "grupos pseudopácifis
tas". Deberían decirnos que significa 
iso de pseudopacisfista e cantos pseu-
dopacifistas ~ai. A ver ~e _vai r . R 11 
que somos a 1mensa ma1ona. ~ • .f--e.. 

. (.) ~ 




