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FRAGA 'MOSTRA'AS SUAS DOTES LIBERA'IS E DE ESTADISTA A 9.·ooó QUILÓMETROS 

O-ABRAZO· DA HABANA 

Coa compra.de 
LARSAos 
franceses x;a 

· controlan~ a 
. maioria do 

_ mercado lácteo 
( 

Consumouse a entrega do prin
cipal grupo galego de agro-i.n
d ústria a unt'la transnacional 
francesa, . Unión Leiteira Norman
da (ULN). A inibición da Adminis
tr~ción autónoma permitiu que a 
ULN através de lberlat se fixese 
co 70% qas acción~ da empresa 
leiteira. 

. (Páx .. 9) 

Os 
nacionalistas 
galegas 
ápostan por 
un estado 
confederal 

· As campañas pota autodetermi-
. nación están a ser descalifica
das polos ·partidos estatais iden
tificando autodeterminación con -
sepwatismo. Segundo ;:ts mo
Oións que se están a apresentar 
no Parlamento e nos concellos, 
os partidos nac.ionalistas avogan. 
hoxe por un e$tado confedera!. 

.· 

X9sé Miguel 
Santodon1ingo: 
'Os 

· empresários 
galegas son 

. moi córriodos' 
Pertencente a unha das princi
pais fam ílias de sardiñócratas, a · 
Santodomingo, Xosé Miguel mi
lita no nacionalismo, concreta
mente no PSG-EG, tendo xoga
do un papel importante na actual 
política galega, entre outrosr epi-/ 
sódios na formación do governo 
tripartito vigués. 

(Páx. 12-13) 

Esixerí a 
reforma 
constituc~onal 

-para 
normalizar o 
galego ... 
Do 25 ao 28 do pasado mes tivo 
lugar ·en Compostela o 1 Semi
nário Internacional de· Planifica
ción Lingüística/ O encentro· 
acadou o seu ponto máis inten
so no d~bate sobre a .lexislación 

. constitucional e a necesidade 
ou non de reformala para lograr 
unha plena norma.lización do 
galega. 

(Páx. 17) 

1' 
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O·S DISFARCES . 
.. DO 'EMBAIXADOR 

Aos que lembrarnos a Fraga lribarne con paraugas e .bombin 
paseando por Londres como embaixador aperturista do .xeneral 
Franco, non pode surprendernos en exceso o disfraz· de 
guaiabeira exibido f\i3 Habana no exercíció recuperado da sua 
profesión diplomática: embaixador de Felipe González. Nada máis 

· poñer pé en Cuba, oferécelle a Fidel Castro os respeitos do · 
presidente español. A sútil ambigüidade entre esta visita delegada 
e o seu cabildeo habaneiro como Pr~sidente de Galiza (expresión · 
que consagran os protocolos oficiais e o próprio gabinete de 
Fraga} non ~e dif.eréncia exéesivamerte da doblez simbólica á que 
nós ten acostumatjos a~i: máis galeguista que nengun, pero · 
testaferro de Madrid ri:0 debate sobre financiación autonómica. 

Haberá que recoñecer que na auséncia'de realidades tanxíbeis, 
Manuel Fraga po$ee notábeis cualidades para o marqueting. Na 
illa afirmou que Galiza era hoxe un país con indústrias, autovías e 

. electrificación, exerceu de presidente dunha comunidade europea 
e desenvolvida e calificou o bloqueo dos Estados Unidos de erro e 
inxustícia.que ignora os tratados internacionais de comércio e 
move aós embaixadores-como un ha banda de cobradores de 
maqufas _de proteción, contra os empresários qüe teñen a ousadia · 
de montar en Cuba un hotel ou unha pequena fábrica de plásticos. 

Non aludiu, sen embargo, a que Gal iza ven de acadar .a taxa de 
povoación activa máis baixa da sua história (o 52%) ou a que o ·. 
plan. de a~tovias, asinado x.a con retraso, voltará a ser postergado 
en base ao recorte orzamentário do Estado. A sua valentía de líder 
conservador poñendo en cuestión á polítiCC! do gran Norte, seria 
ainda máis recoñE~CÍda na. prÓpria casa se reclamas·e o direito á . 
produdón das nasas empresas lácteas ou pesqueir-as ante Madrid 
e Bruxelas. Loubamos o xesto internacionalista de Fraga, pero 
gostariamos ainda máis dun seu xesto nacionalista. 

Na diplomácia habaneira Fraga eléva a sua ~arreira política e o 
séu prestíxio persoal. Os benefícios práticos para Galiza son moito 
máis dubidosos, alén 'dos dividendos que obteña o tillo dé Vítor 
Moro como construtor hoteleiro e quizá algu.ns máis. 

O balance político desta exótica visita poden res.umirse poñendo 
no haber un ha .dosé de osíxeno político e hipoteticamente de 
comércio para Cuba, unha nova intervención de ciruxia estética · 
para Fraga que, ben asentado na direita, pretende ocuparse agora·. 
tamé.n da sinistra, e un trunfo en ouros para ese gran manipulador 
de monifates que é Felipe González. No debe hai .que incluir a 
José Maria Aznar, relegado por Fraga na imaxe exterior e . 
vapuleado nun dos seus argumentos máis -úteis para as próximas 
eleicións: a v,inculación entre o PSOE e a crise global do 
socialismo, e a Antolin Sánchez Presedo coodeado pofa Moncloa 
á marxinalidade eleitoral. • · 

·Un '. contrato para construir catro 
complexos hoteleiros, a recupe-

. ración simbólica do primeiro cen
tro galega de América e.o abertb 
desafio de Fraga á disciplina do 
seu partido ("estou afeito a sor
prendelos'.'), son complementos 
de importáncia desta vis.ita que 
semellan co todo menores de 
par da petición universal de res
peito para o proceso de Cuba. 

Agora, a onda é galega, repiten 
os habaneros. Pero as portas 
déste fulminante irmanamento 
non se abren por obra de visitas, 
agasallos nen promesas senón· 
polo xesto rotunao de Fraga ao 

·rectificar o seu proverbial anti
castrisrno e pr'oclamar que o blo
queo é anacrónico, inxusto e in
humano,. ü pr~sidente da Xunta 
oferece unha saida: que os pai- · 
ses capitalistas dean a Cuba · o 
mesmo trato que- o resto de Lati-
noamérica, xa discriminada no 

ANOSA TEBllA 
I 

Fin de festa 

Mái~ de tres inil galega-cubanos 
abanean as bandeiras plastifica
das de Gatiza e España reparti
d as pola Xynta na . romaria de 
despedida. E a hora dos· discur
sos finais'. No parque da Tropi- _ 
cal, tarando desde un facistol 
sombrizado de verde selva, Fra
ga aparece .relaxado, seguro, 
comunicativo. O aire acondicio
nado do Mercedes negro .que 
ven de trarisportalo á beira d~ · 
estaribel é o responsábel .de 

· que apareza aos ollos dos invi
tados como un político blindado 
contra o vapor tropical, na sua 

· guaiabeira verde pintada de co
las . de guacamaios. O trebón 

seu 'con~unto q respeito dos pai- · . Q SINONIMO DO 
ses de Asia ·e Africa incluidos no 
Comvénió de Lombé. Castro bai- EMIGRANTE GALEGO · 
x·a a garda de prudéncia que 
·mantén, desde a chegada da de- EN CUBA É O CHINO: 
legación galega e agradece a- FRUGAL AUSTERO 
Fraga o séu · "qcto de valor nes- , • . - • 
tes tempos que corren, nos que 'FIDEL A SUA 
ninguén 9¡ nada por medo aos . CULJ. URA 
do Norte"., · 

ú 
. .. , .. / FI IJ~ SOfÍf~ 
·/ / POUTIU\ 

I 

tj7//I//// 

PEPE CARREI RO 

Axuda aes emigrantes, 
abertura de mercados aes .empresários hoteleiros 

· e preséncia exteríor de Galiza 

· .· Fraga desata 
as Suas art~s políticas 

ao oi.Jtro lado do océano 
G. LUCA DE TENA I LA HABANA 

O presidente da Xunta deixa en Cuba unha condena explícita e 
terminante do bloqueo norteamericano. Nun trance de excepcionais 

dificuldades, coa caida dos mercados do Leste e a consigna de reforzar o 
cerco político e económico sobre a illa, lanzada por Bush, o 

posicionamento de Fraga conmove á opinión pública cubana. 

' que ven de escampar convrrte 
eri columnas de vapor os altos 
cedros, o ébano os dagomes 

. que .formaban o bosque riquísi
mo de Cuba antes que o coloni
zador des·matase con lume as 
chairas para· a pan~ de sucre, o 

eucalipto do Caribe. O uniforme 
verde oliva resalta a barba cana 
de Castro, que ladea a cabeza 
mentres atende as palabras de 
Fraga. O derradeiro acto do pro
grama sucede nun lugar' qe re
ferencia para os galegas haba-

neiros, o bosque vizoso da fábri 
ca de cervexas La Tropical, ao 
Leste da cidade, limbo da' gas 
tronomía e o calendário de fes
tas galega baixo a luz do Trópi
co, nos anos altos da migración. 
Por frente , consérvase tamén 
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Alfonso PaZ Andrade • 
Fidel interesouse polos proble- · . que _aquí hai dificuldades econó
mas que hoxe ten galiza e po- · níicas e que viven con raciona-
las relacións históricas con · ou- mento desde hai cinco meses. 

'Cuba tiñ·a que estar· recibh:¡do hoxe apoio internacional' 
tros paises. "Faleille do interese Pero non deixa de ser -certo que 
dos romanos polo viña de se se compara Cuba co contexto 
amandi e logo me perguntou . de Latinoªmérlca, aqui non hai 

Alfonso Paz Andrade, director 
c;te Pescanova é un dos répre- _ 
sentantes· de empresas galegas · 
que visita Cuba coa Xunta. Co
menta admirativamente a per
cepción que Castro ten das can
tas que se lle expoñen nas con
versas sobre intercámbios de 

. pesca. Na Habana ofereceu a 
Fidel a Praza de Galiza da Fei
ra Mundial da Pesca. O conxun
to plástico será logo instalado 
no centro da cidade. Paz An
d(ade ve asi a relación entr~. 
Galiza e Cuba. 

Penso que asegurar q;:e aliza 
e Cuba están históricame te Úni
das é case cair nun lug comun. 
Estou certo que o patriota Agra
momente foi cubano pero de ori
xe galega, o mesmo que Macedo 
e moitos outros herois que escre
beron a história contemporánea 
de Cuba. Ambos dous países es
tán relacionados no seu desen
volvemento recente e nos seus 
sentimentos mútuos. Se Galiza 
desenvolveu unha indústria de 
construción e de instalacións au
xiliares, en grande medida foi 
porque fixo os maiores peCJidos. 
Non hai empresa española ou 
extranxeira que chegue á meta
d e do que Cuba encarregou. 
Desde o ano 68 até o 7 4 cons
truíronselle 99 camaroneiros, 32 
atuneiros, 28 boniteiros e 25 
grandes buques-factorias que 
ainda hoxe teñen a navegar. lso 

La Polar, o baile arborado que 
frecuentaban os asturianos. 

Seis días de visita con trinta e 
tres actos distintos, pasan pola 
síntese do discurso derradeiro. O 
presidente da Xunta teoriza so
bre o mundo emigrante. A de Cu
ba ''foi a máis imensa e importan
te colónia galega de América até 
os anos vinte" e está dividida· en 
tres xeiras: desde 1853 á guerra 
do 14; un segundo tranco que vai 
desde este intre até a nova orde 
mundial de !alta, e o tempo final 
que abrangue desde o 54 a ho
xe. O galega emigraba, segun.do 
o representante da Autonomía, 
porque os sistemas de cultivo 
eran obsoletos e a propriedade 
estaba atomizada. "Pero con to
das as suas dores e toda a sua 
poesía -resume Fraga-, a emi
gración permeteu dar o paso ca
ra á Galiza moderna". O político 
repite unha idea que lle r~sulta 
particularmente querida: "gracias 
á emigración puidemos facer ca- , 
rreinas os doce irmáns que era
mos na miña casa". A indústria 
do exílio- dá para máis, porque 
paga a viaxe de Curros e de Ca
banillas a Cuba, permite aos emi
grantes fpmentar a construción 
de escolqs e dá lugar á figura 
dos habaneiros e a süa influéncia 

. na sociedade galega. A seguir, o 
fundador e presidente do Partido 
Popular promete non esquecer 
aos emigrantes "e sobretoqo os 
de Cuba nos programas de ·axu
da á Terceira ldade". 

Os aplausos· abrigan ao siléncio 
cando o orador anúncia que o 
Centro Galega recuperará este 
no me despois -de perdelo .por · 
case trinta anos. "O Comandan
te autorízame a anunciar que o 
p'rimeiro centro g~lego de Amé
rica será outravolta coñecid'o 
polo seu nome": Desde que un
ha equipa da Xunta visita a Ha
bana ·para preparar a viaxe de 
Fraga, fálase na co,l.ónia em·i- · 

levou consigo que todo o proce
so de reparacións e repostes fe
s en tamén de orixe galega co 
que se configurou un tluxo eco
nómico que había manterse por 
moitos anos. Agora visirños ou
travolta un momento histórico: O 
recebemento que lle fixo o Co
mandante Castro ao presidente 
da Xunta, sorprendeu a todos e 
penso que ao próprio Fraga. O 
Comandante non recebara nun
ca no aeroporto a persoeiro nen
gun que noh fose un xefe de Es
tado. Nen sequ~r Nelson Mande
la, que estivo aqui invitado, rece
beu esa distinción. Que estivese 
no aeroporto agardando un avión 
que chegqba con retraso hispáni
co até as duas da mañá e des-

grante . desta reivindicación. 
Arredor da Federación de So
ciedades Españolas em-prégase 
o termo devolución. O Consello 
de Residentes Españoles e.n 
Cuba, que discute a representa
tividade da Federación, di que o · 
Centro entrou en decadéncia 
definitiva despois do 59, pero 
non como conse.cuéncia de in
cautación nengunha senón polo 
ceréo dual d9 regreso á Galiza 
de moitos pequenos proprietá
rios e o avecellemento dos emi
grantes. "Agora mesmo, o 75 
por cento dos galegas da Haba
na ten máis de 80 anos -expli
ca Alfredo Gómez, presidente 
da Sociedade de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, a pri
meira mútua emigrante de Ar:né
rica e nestas condicións non é 
posíbel manter o Centro. -A So
ciedade, fundada en 1871 é a 
última representación galega 
que ocupa unha parte da vella 
sé, hoxe coñecida como Gran 

~LGUNS 
DOS EMP.RESARIOS 
QUE VIAXAN NA 
DELEGACION GALEGA 
NON AGACHAN A SUA - . 
INCOMODIDADE 
POLO QUE 
C.ONSIDERAN 
UN SISTEMA · 
ESTATALIZADO 
E ASEGURAN, ·coA 
BOCA PEOUENA, QUE 
ESTÁ NAS ÚLTIMAS 

·como facian para levar o vi'ño . mendigos; aquí non morre a xen- · 
deica o Mediterráneo. Falou te dé fame; o indice de mprtan-
dunha tia- sua qu~ morreu ao pé dade infantil é o ·máis baixo de 
de .noventa anos e traballaba América. Aqui non hai analfa-
Únha leiriña de minifúndio. Pre- · bestismo. Paises como Colombia 
ocupouse ·polo futuro do mini- ou Perú, e xa non digamos os de 
fúndio e. polos proxectos de co- Centroamérica, están a anos luz" 
operativ~smo para resolvelo. O de Cuba. As bolsas c_:le pobreza 
cariño, o afecfo e interese que no resto de Latinoamérica son 
demostrou poi.o presidente de arrepiarites. Estiven hai pouco en 
Galiza éncheme de honra, co- Perú e aquelo é de tremer. A · 
mo galeg·c) militante. Como xente está a morrer irrmisibel-
anécdota persoal, sorprendeu- mente por doéncias que históri-
me a sua cap~cidade de cálcu- camente dominadas. Outro tanto 
lo. Ten unha rñentalidade moi pasa en Colómbia, Venezuela ou 
ar:itmética. Calcula lpgo as por- Brasil.. En Cuba o nível é igualita-
centaxes extrapola, compara" · rio e nos últimos anos baixou o 

XAN CARBALLA 

'~QUI NON MORRE. 
A XENTE DE FAME, -
O INDICE DE -
MORTANDADE 

· INFANTIL E O MÁIS 
BAIXO DE AMERICA' 

pois quedase con Fraga até as 
catro para talar de causas tje 
Galiza, é algo insólito". -

Paz Andrade adv_irte que os cu
banos son capaces de sac~ificar 
posicións endex'ábeis na relaéión 
con outros países, só por princi
pios. "Pergunteille ao ministro de 
pesca -como non estaban hoxe. a 
pescar en Namíbia. Se aquel pa-

. ís é hoxe indepeñdente é grá
cias en boa medida ao esforzo e 
o ~sangue dos cubanos. Díxome 
sonlle cousas distintas. Nós inter
vimos alá por contrápartida n~n
gunha. Nen pedimos preséncia 
neses caladoiros, nen fixemos a 
mí0ima mención porque se nos 
concederan licéncias, Queremos 
separar sempre a nosa intención 
política dos nasos intereses eco
nómicos". 

,/ 

Para o empresário galego, a pro
blemática do Leste ten ,pouco 
que ver_ coa de ·c-uba. _. "E certo 

Fidel Castro 

listón; pero non1-hq.i x~nte que vi
va na pobreza. No contextó do . 
que o rodea, Cuba é un país sin
gular. Non é ·Como . Alemañ.a de 
Leste que se tiña que comparar 
coa occidental. Aqui, a compa
ranza é Ecuador ... 

En todos os encontros da_dele
gación comercial galega-está 
presente o pantasma do bloqueo 
norteamericano. "Sen dúbida 
-di Paz .Andrade-. rioxe o blo
queo q1:1e Estados Unidos aplíca 
a Cuba_ é, cando menos, inxusti
ficado. O réxime político de Cuba. 
xa non é ur-iha eaza P9.ra nin
guén. A história os misís e dos 
primeiros 60. Facer ese tipo de 
bloqueo non e só unha agresión 
senón· tamén unha discrimina
ción. Cuba tiña que estar recibin-· 
do hoxe apoio das institucións in.,, 
ternacionais." + 

'Os embaixadores norteamericanos 
disuaden aos que fa~ negocios ~on Cuba' 

O bloqtreo de Cuba é unha rea
lid ade física e diplomática, un 
cerco" que non permite á illa re
lacionarse co mundo. O presi
dente da Xunta di que as medí
da s comerciais que Estados 
Unidos aplica non cumpren os 
a cordas alfandegários do GA TI 
suscritos por Washington. Fidel 
Castro falou disto na rolda de 
prensa que concedeu aos xor
nalistas que segui~n á delega
ción galega, a primeira que dá 
en cinco anos. "O governo dos 
Estados Unidos ten unha loita a 

~ morte contra o noso país. Que
re·n borrar até o. derradeiro ras
tro de revolución. Podo asgurar
lles que en nengun país do 
mundo existen as condicións e exista funcionamento do mer
as facilidades para investir co- · cado, o líder cubano referiuse 
moas que aqui se dan. A tepa- · .á realidade de Latinoamérica 

. triación de capitais é automáti- para negar esta relación. "En 
c;;a. lso non se dá en parte nen-. Perú non había. demócrácia e 
gunha. A exen~ión de impostes tiñan economía de mercado, 
sobre a renda cobre un periodo non ? En-Chile o governo de 
longo de anos. A recuperación Pinochet .foi a quintaesencia .do 

. de ·capital no Xapón é de 12' a· mercado. 9 governo de Franco 
14' anos e nos Estados .Unidos leva o desenvolvemento capita-
de dez. Aquí pode ser un máxi- lista e indústrial a España. Ain= 
mo de tres. e.orno non íamos ter da máis: as economías de mer-

-empresários 'inte_resados en in- cado máis eficientes son as 
. vestir aquí? E ve·ñen a pesar que se desenvolven durante as 
das presións porque os· embai-· dictaduras. Corea do Sul a re-
xadores nordeamericanos pro- primir estudantes todo . o tlia: 
curan. disuadir por todo? os. disparos\ gases lacrimóxenos. 
meios aos empresários que fan F;ficientíSima economía de. mer-. 
contacto con nós en calquera cado". 
parte do mundo". -

Contestando unha pergunta so
bre a necesidade inequívoca 
de· ~em?crácia formal que que 

Fidel Castro situou· en primeiro 
lugar o dereito a independéncia. 
"TeíT10S que ~t~nder prioritaria
mente ese direito.- Cada paí_s 

G.L.T 

ten a sua diferéncia, a sua pe-
. cúliaridade .. Nós non somos · co
mo os Estados Unidos. Cada
quén quer á súa tamílla, como 
tamén que á sua pátria". 

Sobre da crise do socialismo, o 
xefe de g·overno cubano ·fixo re
feréncia á situación do mundo. 
"Hai c~tro mil millóns de perso
as no mundo que viven na mi- · 
séria,_ Que ninguén fale de can·
to de ciño do socialismo. E non 
esquezamos que na China, que 
non · fica tan lonxe, viven 1.000 
millóns ·de persoas que grácias 
ao social~smo . ca"lzan, comen e 
viven cada dia. 

Busquemos cómparanza e ver
mes que sen mercado de capi
tal non hai desenvolvemento co
mq o que experimentou a Unión 
Soviética en 20 anos". • 
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. M. Fraga na rold~ de prensa onde· anunciou a sua posición cont~ária ao bloque9 ~.L.T · 

Miguel Barnet 
'O galega cubano era un home do campo' 

O escritor cubano de orixe ca~ 
talara Miguel . Barnet, autor . de 
Galego, contrapón a preséncia 
galega en_ Cuba á dos negros. · 
Despois de escreber a .Biogra
fía dun cimarrqn,_ quixo pescu
dar ·no avó b neo dos cubanos 
·de que falab·a Guillén. "O avó 
español é o galega. É o símbo
lo. Ainda que tomos coloniza
dos por andaluces, e mesmo 
en partes de Cuba talamos co
ma eles, e mesmo ternos mú
sica que ven deles, ternos co
mo un c9,rdúmen- amplo e fondo 
en toda Cuba ·que -é galega. 
Desde o XVI 11 ven galegas a 
Cuba a traballar nas bodegas, 
no corte de cana, carboeira. (na 
produción e a venda) e despois 
como cam.areiros e cociñeiros. 
Non fixeron coma os canários 
que acougaron en Pinar del 
Rio, nas vegas de taq.aco, se
nón que se espallaroR por- todo 
o país. Tamén foi importante, 
sobretodo na zona db Norde, a 

... influéncia dos mariñeiros gale-
- gos. Pergunteime cal era o ne

so verdadeiío avó español. Por 
que nós utilizamos o· xentilício 
galega para todo o que ven de 
España? O galego que veu a 
Cuba · era un home do campo. 
Non tiña os prexuícios raciais 
que gastaban os catB:láns por 
·exemplo. Chegaban e-casaban 
cunha muller branca ou negra, 
_ou mulata. Foi a -emigr.aqi·ón 
máis rica, ~obretodo a partir da 
Guerra de Africa." 

. . 
Barnet alude na sua novela aos -
prexuícios cubanos sobre os 
galegas, en particular a tacañe
ria. "Ese sambenito non era ·cer
to. O -galega en Cuba ~nvestia 
en educar aos seus tillos. Foi in
telixente, agudo. Traballaba du
rísimo. Os cubanos ás veces 
_ queixábans~ del porque aceita- _ 
ba traballos por moito menos 
salário. 

Eu non quixen talar na mrna 
novela do galega triunfador, se- · 
nón do que fixo os tr'abaJlos 
mái.s duros para·educar aos 
seus tillos: Ciara qu!3 hai que , 
lembrar a figuras coma a de Cu
rros, as de moi bos xornalistas 
-e profesores e tamén ao galega 
mambí, do hom~ humilde que · 
estaba aqui no século pasado e 
tomou conciéncia da arrogánda 
e da petufáncia da colónia espa
ñola: daqueles xenerais como 
Tacón, Weyler, · Martínez Cam-

Miguel Barnet ~oa Virxe do Cobre, patrona da Cub:i. G.L.T 

pos. Eses ga~e~os indentificá- · crer que houbo galegas que tra
ranse coas lo1tas· de Cuba -por- ballaron en Cua en condicións 
que er~m labregos é coñecian o · de cuase escravitude". ' · 
,qu~ sigi:iificaba traballar para · 
os facendados españois e. to- Na cultura cubana 'aparece ta-
maron as armas para defender · mén a voz galega para descre
a indepengéncia do nóso país". ber atitudes de encono ou tei-

mosia. "A aroutada do eubano o 
que 'Se le sube el gallégo. Unha 
persoa está tranquila e de sú
peto dinlle algo que o anoxa. 

O momento máis . dramático da' 
longa preséncia galega eh Cuba 
está escrito po'la man de empre-

. sários españois, dirjxidos por un 
deputado· galega, que ensaian 
un escravismo sen escravos~ 
"Urbano Feijoo de Sotomayor 
trou><o cinco mil . galegos .. en 
1836. No libro El Ingenio, de 
Morós Fragenal hai un capítulo 
que trata do caso. Fara un in
tento de substituir a man de 
obra escrava por homes que vi
vían en condicións moi seme
llantes, 8.inda que cobrasen un -
salário. Pero aquela ·xeración 
pasou. Hoxe hai estudos da his
tória cubana que n_on queren · 

· Estoura, se lle sobe o ribén e , 
- pode chegar ao infarto. En C1,.1-

bé! quedou tamén a exp~esión 
eres un- puro gallego .para can

·do se nos mete algo na cabeza · 
e non nolo poden tirar nen cun
ha grua. Esa teimosia está ,moi 
afpndamente metida no carác
ter do cubano igual que certo 
pudor: Ternos sana de ser ledos 
pero no .fondo ternos algo me
lancólico e reticente na ·vida prí-
-vad a e nos negócios. Coido 
que isto ten que ver_ coa nasa 
herdanza galega". • 

Teatro da Haban·a ou Teatro 
García Lorca. "Despois do 59 
fallou o consenso entre as so
ciedades galegas para nos fa
cer cargo do· edifício histórico·. 
Doutra parte, cada vez somos 
menos os galegos -asegura 
este emigrante de . VilaJramil, 
chegado a Cuba no 57- de .pe 

. dous mil sócios que -ternos, · só -
562 naceron ·alá . .Moitos outros 
son tillos de galegas pero na 
maioria son cubanos, rusos, chi
nos ou 'tillos de chinos. A cultura 
nasa non lles interesa". 

"Xa non mandan 
máis ga~egos: . 

Fidel corrobora ·a explicación de 
Alfredo Gómez e declárase sor
prendido de que. existan ainda 
case cincuenta sociedades gale
gas en Cuba. "Os galegas regá
ronse polo mundo todo e agora 
vemos que os que forman as 
asociacións son tillos e deseen-

-dentes de galegas. Non podía 
ser de outro xeito porque xa non 
nos mandan máis galegas da 
Galiza. Satisface moito saber 

· que foron conservando as tradi
cións e os vínculos. Agora que
ren chamar Centro Galega ao lo
cal. Eu prometin apoialo pero 
non me-compre a min só a deci
sión: teño que consultalo co Po
der Popular da Habana". 

ta que se compare· no mundo a , . 
1942, coa criación deste mundo ,.. 
que non fixo. máis que comezar. 
Son favorábel á integración de 
Cuba na · comunidade hispánica 
con todas su as consecuéncias". 

Superar diferéncias 

o-eufem.ismo que .desptaza á 
Revolución é diferéncia, o que 
tapa ao bloqueo son normas co
merciais.. "A situación de Cuba 
foi anómala por moitos anos pe
ro agora, den~ro da orde iberoa
mericana, a sua posición está 
cambiando", senténcia Fraga. Al
guns dos empresários que via
xan na delegación galega non 
agachan a su_a incomodidade po
lo que consideran un sistema es
tatalizado e aseguran, coa boca 
pequena, que está nas últimas. 
No de hoxe, as relacións empre
sariais entre Galiza e Cuba dase 
no intercámbio de maté'rias pri
mas, na fabricación de plásticos 
e no fomento turístico. O presi
dente da Xunta non ·nega que 
esta anomalía cubana ten cau
sas exteriores. "É precisa unha 
maior flexibilidade ca a deste 
sistema de Estado como a que 
se orientou a economía cubana, 
por razóns politicas e históricas 
que comprendemos perfecta
mente. Non teño interese nen
gun en negar que por razóns que 
dependen en parte de decisións, 

A maioria dos case cinco mil ga- pero en boa parte da incompren-
· legos que h._oxe viven en Cuba . sión de outros, houbo en Cuba 
están nacionalizados . As pro- unha economía de guerra, no 
víncias de sa·ntiago de Cuba, senso amplo da palabra, que 
Mantí e Camaguey son as que ainda subsiste". Ao termo da en-
conservan o groso da emigra- trevista na que Fraga pronúncia 
·ción, labregos que pegaron o estas palabras, o presidente da 
seu destino_.aos canidos de su- Cámara de Comércio de Cuba di 
ere. Antes da Revolución, máis que o presidente da Xunta mere-
do 80 por centó dos emigrantes ce o título de Compañeiro Fraga. 
da Galiza vivían na Habana. 
"Todos eran de orixe proletária, . No sexto dia da visita, Fidel Cas-
obviamente -comenta o escri- tro foi talar con Victor Moro (fi lio) 
tor Leonardo ~Padura, que_ ten no seu domicílio. "Comprendo 

. investigado sobre as migracións que é un xesto excepcional do 
na illa-_-. Cando máis chegaban Comandante -comentou o em-
a ter un pequeño comércio , a presário vigués a A Nosa Terra-
conta de sacrificios durísimos. que rarísima visita a alguéo que 
O sinónimo de emigrante galega ven a Cuba interesado por un ne-
en Cuba é o chino: frugal, aus- gócio. A conversa foi cordialísima 
tero, fidel á sua cultura. O teatro e durou duas horas. Veu dicer 
popular cubano ten tres elemen- que estaba disposto a apoiar o 
tos que son o negro, a mulata e proxecto de construción de catro 
o galega. O primeiro representa hÓteis, con case cinco mil pra-
a picardía, as mañás; a segun- zas". A empresa de Víctor Moro 
da a grácia cubana e o terceiro intervén na sociedade promotora 
é o bruto ao que o negro quer do Gran Hotel Cohiba, no Male-
sempre entrampar pero .que as córi da Habana e administra azo-
máis das veces é o que gana. na hoteleira de Marina Heming-
Am bos dous compiten polo way. ''Todo isto seria doutra ma-
amor da mulata". A levantar es- neira se se levantase o bloqueo". 
ta imaxe ven Cu·!"ros, Cabani -
llas, un feixe de bós xornalistas Outro interese da delegación 
e ftIMadores de semanários re- galega é o da pesca. Os empre-
xionalistas, o mambís galega sários g~legos queren traspasar 
Fracisco Villamil ou 'tillos de a Cuba parte da sua capatidade 
emigrantes coma os Castro . pesqueira inmobilisada pola cri -
Dous narradores de entre sécu- se dos caladoiros . O acorde al-
ias estudados por Padura, Lino canzado durante a visita refíre-
Novas Calvo e Carlos Montene- se ao_ envio dun pesqueiro que 
gro, son o máis destacado das estudará as reservas das augas 
letras cubanas da épo.ca. Son _cubanas. 
eles os que dan distanciado· a 
malícia popular cubana· que de- As condicions en que se pode 
buxa ao emigrante como inven- investir en Cua son máis avan-
to~ da go_rra sen viseira (a pu- taxosas ca as de nengún outro 
cha) e dos zapatos sen talón país de Latinoa'mérica. O capital 
(as alpargata&). pode recuperarse nun prazo 

que ronda os tres ou catro ano; 
Frdel Castro define ao gal.ego Concédense exencións amplísi-
emigrante como unha mestura mas qe impostas. O siste.m~ so-
de tenacidade, nobleza e rebel- ciali~ta asegura a re-colocación 

-, dia. "Eu son tillo de galego e_ re- do pe~sonal empregado, naque-
coñezo en min parte deses xe- les casos _nos. que o empresário, 
nes". O.r!íder cubano prodiga a dacordo c_oas autoridaoes cuba-
sua aparición nos actos da dele- nas, considera _ que un obreiro 
.gación galega. _Mostra aos xor~ carece de condicións ·ou dispo-
nalis'tas a sua curiosidade polos- sición para un posta de traballo 
nomes galegas, pala prooúncia · _determinado: _A situación de ple: 
e pala: orixe de alimentos e ob- · no emprego permite oferecer 
xectos. Por duas veces · lembra instantáneameate un posta de 
que a Leí de Galeguidade dalle traba!lo alternativo o que óbvia 
dereito a votar na terra do seu os custes por despido, previstos 
P.~i. O discurso de Fraga é his- nos orzamentos das empresas-
panoámericanista: !'Non hai da:.. da CEE.• · 

.; , 
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DEBATE SOBRE A AUTODERMIN~C IÓN . 

Meios .conservadores. identifican autodet~rminació~ -,con _$eparatismo 

Os naci_onalistas g&legos 
·apostan hoxe por un estado -confederal 

•A.EIRE 

As campañas a p'rol 
da autodeterminación 
están a ser descalificadas 
polos partidos estatais 
identificando 
autodeterminación con 
separatismo. Segundo as 
distintas mocións que se 
están a apresentar tanto 
no Parlamento galega 

_coma nos concellos, os 
partidos nacionalistas 
avogan hoxe por un 
estado confedera! , 
demostrando tamén na 
prática que ambos termos 
non son sinónimos nen na 
teoria nen na prática 
política actual. 

A campaña do BNG a prol da 
Autodeterminación ten como un 
dos eixos fundamentais a refor
ma da actual constitución espa
ñola, propoñendo, frente á "in
disolúbel unidade" un "estado 
plur inacional ", no que as na
cións que o integren teñan "di
reito á autodeterminación", afir
mando que a soberanía nacío~ 
nal "reside en cada un dos po
vos destas nacións, dos que di
mana a soberanía do Estado". O 
seu reclamo da "autodetermi
nación" vai asi ligado, nestes 
momentos, a un Estado Confe
dera!, ainda que na frente. nacio
nalista convivan federalistas , 
confederalistas e independentis
tas. Efectivizada a autodetermi
nación, que é no que o BNG 
pon énfase nestes momentos, 

' OOCDSACG 

poderíase optar por calquer 
destas fórmulas , segundo o 
aconsellasen as circunstáncias 
do momento. 

Tamén as mocióAs apresentadas 
nos concellos, tanto polo BNG 
como polo PSG-EG, e ainda pala 
FPG, van no senso de conseguir 
a autodeterminación, ainda que · 
nos dous primeiros grupos políti
cos está explícita o mantenimen
to de relaciósn coas outras na
cións que conforman actualmen
te o Estado español. Hoxe só a 
FPG e a APU defenden a inde
pendéncia como modelo organi
zativo para Galiza. 

Pola sua banda, C. G., nese am
bíguo nacionalismo que segue ·a 
manter, vese obrigada a pronun
ciarse a prol da autodetermina
ción, alongo prazo e, esgotado o 
estado das autonomias, pola con
secución dun Estado federal. 

Os partidos estatais 

Frente a estas conceicións está a 
dos~ partidos eslatais. Primeira
mente a do Partido Popular que 
tenta ensanchar a suas fronteiras 
e1eitorais afirmando que eles son 
"o nacionalismo ben entendido" e 
poñendo os marcos divisórios na 
extrema da autodeterminación. 
Os partidos galeguistas. terian, en 
consecuénciá, un nacionalismo 
contra natura, quer dicer, m~is alá 
dos lindeiros definidos pala pró
pria palabra. O PP e Fraga lribar
ne, que nun prirT)_eiro. momento fa
lou de "democrékia ben entendi
da" (der,nocrácia orgánica daque-_ 
las) e lago de "rexionalismo ben 
entendido", vese agora na obriga 
de asumir o conceito de naciona
lismo pero adaptándoo ás suas 
comenéncias políticas. 

Os conservadores pretenden 
que a maioria dos cidadáns iden~ 

tifiquen autodeterminación. con 
separatismo, ·termo qi.Je carregan 
de contido pexorativo, mudando 
o valor diacrónico da palabra, 

· precisamente nun momen!o no 
que a realidade dos países do 
_Leste ~preséntana· na su~ verda
deira dimens.ión política. 

O PSOE, pola sua banda, lonxe 
daqueles anos setenta nos c;¡ue 
se definia a prol da autodetermi-

. nación das "nacións ibéricas", e 
propuña como-modelo un "Esta·
d o federal '', nome que ainda 
conserva a sua estrutu_ra mgáni
ca, o mesmo que- a de UGT e 
CC.00., hoxe móstrase como o 
mellar cancerbeiro do -estado 
unitário español, opoñéndose 
mesmo a calquer reforma consti
tucional que pretenda achegarse 
a uñha organizaCión federal ain-
da que sexa mínima~ · · . 

Tanto o ·pcd como Ezquerda 
Unida, debátanse ainda na con-

-tradición de rec_lam_aren uri Esta
do Federal, péro móstranse con
trários á autodeterminación e 
mesmo á · reforma da constitu
ción, que pospoñen "sine die". 

· Pero non é de estrañar esta di
cotomia entre partidos galegas e 
partidos estatais. Autopetermina
ción e algo consubstandal a na
cionalismo, dimanando directa
mente. do princípio de soberanía 
nacional , proclamadó. explicita-: 
mente pola Revolución France
sa. Os dicionários ao uso defíne
no como "o direito-e faculoade 
que ten unha colectividade hu
mana dentro dun marco_ territo
rial de decidir libremente o seu 
d_estino político, en espeCial para 
constituirse en estado autónomo 

. ou independente". E, por conse
guinte, tóxico que o PP, PSOE e 
PCE arrenegüen da autodétermi
nación, dado que tampouco son · 
nacionalistas. · 

A comparanza 
co divórcio 

Xa Lenin comparara o direito de 
autodeterminación co divórcio . 
"O direito a divoréiarse non signi
fica .que todas as parellas esta
belecidas teñen que separarse, 
como tampouco o dir~tto de au
todeterminación ten por que -sig
nificar a independéncia das dis
tintas.. repúblicas", afirmaba o 
pensador soviético. 

Vemos asi como a independén
cia é só unha das saídas posí
beis ªº libre exercício aunha na
ción a dispor do seu futuro. No's 
países do Leste , que están a . 
efectivizar este direito, unhas ve
ces·, como no caso lituano, ou le
tón_, escollen o camiño da inde
pendéncia plena, mentres outra 
dúcja de repúblicas soviética_s, 
despois de proclamaren a sua in
dependéncia, pactan seguir bai
xo o mesmo estado; pensando 
que é a estrutura que mellor ca-
drá.aos seus intereses. -

En 1986 o . Consello de Forzas_ 
Políticas Galegas propuña como 
modelo rupturista do estado dita
torial a:s Bases Constitucionais 
da Nación Galega nas que se re
coma a estrutura do Estado Con-

. federal, asignándolle as compe
téncias que teria o estado e as -. 

· que teria a -nación galega._ Na ac
tualidade tamén están a quebrar 
as fronteiras da vella Europa. • 

A DURA PROBA DO TE·MPO PARA o·s MEDJADORES . \ . . - . . 

Acaba de celebrar o CDS o seu congreso .. 
Non triunfou nengunha das candidaturas. 
Acadou o poder presidencial Calvo Ortega 

· e a secretaria A. F. Teixidó. Dous críticos 
da xeira de Suárez á frente da sua cria
ción, o CDS. 

Para moitos comentaristas estamos nas 
postrimerias da actividade política de A. 
Suárez e do CDS. · Para alguns· inda lle 
quedan. regandixas polas q1,.Je recuperar 
credibidade e responder ao éspazo de bi
sagra da política estatal. 

Son ·dos que pensan deste xeito: ?uárez 
soubo dar unha resposta adecuada .ás·ne
cesidades do estado nos anos finais do 

_· setenta. É un político con algo que dicer. 
, . Ten carisma e ten sentido de governo. En.

tre o p'p· e o PSOE p~ecísase un partido · 
crítico, ausente do "merendismo" das pre
bendas, con. claridade nas denúncías re 

· intelixéncia nas propostas; Un ·partido que 
deberia significar a desaparición da m?ib-

FRANCISCO CARBALLO 

ria absoluta de calquer dos outros dous, 
porque un e outro destes dous estár:i a 
probar cumpridamente o seu ~entido da 
desmedida, do esmagamento de toda 
oposición inda que sexa cun só deputado 
máis qu~ os contr~ios :. · 

Pero o que na diménsió11. xeral do estado 
parece favorábel ; nas nacións, con seguri
dade en tres qelas, Cá.talunya, Galiza e 
Euskadi é . inservíbel. Hai unha busca de 
mediar entre os partidos estatais presen-

. . fes na Galiza. Conseguiu parte desta fun- · 
ción Coaliciqn Galega (CG). Esta está a 
morrer. Conseguirá renacer das suas cin
zas? Deberia intentar esa re~uperación. E 
a curto prazo a esqu~rda nacionalista e a 
posíbel CG deberian substituir os partidos 
·estatais no poder ¡:¡.qui. Arán Trillo, actual 
xefe do CDS na Galiza, o mesmo que 

. Mosquera Bacariza, residual representan
·te dos resistentes 'á desaparición .da ~oali- . 
. ciór:i cos "vitorino~"_,· parece que se obsti-
nan en reboiar o CDS como centro políti-

co confedera! neste país: · Intento inútil · e 
de funestas consecuénCias. · 

Chegou a hora de articuLarunha forza ga
leg~ liberal e de c·en1fodireita. De non 

. existir esta forza, moitos votantes galegas 
. andan á deriva, ben dentro da esquerda 

'~RAN TRILLO 
E MOSQUERA BACARIZA 

PARECE .OU.E SE 
OBSTINAN EN RENACER . 
COMO CDS NESTE PAIS. 

INTENTO -INÚTIL 
E DE FUNESTAS 

CONSECUÉNCIAS' 

naciorialista, onde se estrelan, ber:i aguan
.tando no pp dun Fraga e :dun Cl!iña, con 
esquemas ~entais ·extra-galegas e sensi
bilidade visceral dünha Galiza sentida e a 
que celebran · cqmo noivo_s enganáqos 
neutros namoramentos. 

Se a sensatez e o sentido comun se al
bergasa nos galegos conserv~dores , pero 
libarais e keynesianos, uniríanse nun par
tido gal_ego sen ataduras nen confedera- _ 
cións subtis con naide: Partido que sabe
ria dialogar coa esqaerda nacionalista e . 
'coa que ·poderia· colaborar en moitas ac-. 
cións e proxectos. 

Despois das reviravoltas de CG, PNG, pG, 
· CdG, CDS, efe., etc. debería estar aprendi
da a lecdón: · Ga"Jiza ten espazo da centro 
para un partido galega .. Desde que ponto 
d~ arranque se debería dar a saída deste 
tal partido? Desde o Olimpo teórico, desde 
CG. Desdo a realidade, hai a grella de saí
da para moitos atletas. Veña, o sinal xa. • 
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. DIALOGOS-PARA o GÁMBIO 

Francisc<;> Rodríguez 
· 'Nunca acreditei no partidó úniCo nen no niod~lo soviético' 

., ' .. ..... 

• XAN CARBALLA 

Francisco Rodríguez, 
dirixente da .Unión 
do Pavo Galega 
e .responsábel de poi ítica 

· institücional -do BNG, · 
considera que ao· seu · 
pa-rtido "non lle deu 
sentido a existéncia 
da URSS 

·da que se receberon , . 
condenas explícitas-
do teor de todo 
nacionalismo é 
chauvinista". Nesta 
entrevista analisa -1 

as novas perspectivas. 
do nadonalismo 
nestq etapa 
de cámbio Histórico. 

Cal ere que debe ser a estraté
xia do nacionalismo a meio e 
longo ,prazo? 

O nacionalismo é importante pa
ra o país sempre que teña un 
contido económico e social e os 
intentos de formulación dun na
cionalismo formal non dan calla
do. O nacionalismo galega non 
vai poder xogar no Estado espa
ñol coas mesmas armas que es
tá a xogar o catalán ou o basca. 
A segunda cuestión 9- ter en con
ts é que déntro do abano nacía- · 
nalista hai un pluralismo que hai 
que respeitar e que toda formu
lación de unidade ten que pasar 
po.lo respeito -a ese pluralismo 
que vai desde posicións marca
damente de esquérdas a outras 
máis. ambíguas, pero todas de
ben estar unidas por algo ele
mental: o anti-imperialismo. Te
rnos que romper · a estrutura do 
_Estado español tal como. está a . 
funcionar hoxe en dia. E isto en
fíase con duas cuestións: ter en 
canta que o marco autonómico desde posicións moderadas se · 

- non val e que hai que reformar a poden aceitar. 
Constitución para qué se posipili-
te o · direito democrático de auto- Qu~ mapa político organizati-
determ i nación nacional. O que vo do nacionalismo, en conso-
se faga non debe quedar en dé- náncia, quer ver o BNG no fu-
bates de simplés carácter institu- turo? 
cional, hai que esforzarse para -
que seétores importantes da po- · O esencial seria que un.ha frente 
voación o sigan.. A partir .de aí ampla posibilitara a unid~de da 
conseguí~ a meirande uhanimi- / diversidade. Parécenos perxudi
dade, senón orgánica si eleitoral, · ciar que o nacionalismo e$té 
sobretodo para fóra, sen repetir movido polo pluralismo parti'dário 
aventuras e con cesións mútuas tal como intenta estabelecelo o 
m6i grandes. Estado español. lso de que ten 

Esas duas extremas de unión 
nacionalista, antiimperialismo 

· e superación do marco auto
nómico, terian que ser formu
ladas explicitamEfnte asi? 

O nacionalismo se .non é antiim
perialismo, que é, 'cómo se xüsti
f ica? ·e-orno s-e pode defender . 
mesmo un e·lemer.ito simbólico 
c_omo a língua, sen unha posición 
contrár_ia ~o papel esrnagadm do 
idioma do Estado? No terreo eco-
'nómico hai que promover a ini
ciativa privada e a pequena e 
mediana empresa, pero ninguén 
dubida que ternos ·que poñer coto 
aos ·que intentan facer do país un · 
pátio onde se xoga sen r~speitar 
os direitos sociais e colectivos de 
Galiza. Son pontos mínimos que 

., 

que haber unha esquerda, un 
centro; unha direita, con subdivi-

. sións na esquerda desde s fede- · 
ralistas aos independentistas 
non é real. Debe haber un~a pla
taforma que aglutine todas as 

· posicións e correntes de opinión 
·e· que dé resp_osta unitá.ria aos 
graves problemas que afronta
mos. Organizar unha política uní~ -
tária, respeitando as diverxén
cias, o pluralismo e o seu direito 
de expresión con todas as con
secué_ncias. 

' O campo nacion_alista pode 
unificarse? · 

Penso que debe facelo pero sen. 
que teña que ser homólogo· todo . 
el ideoloxicamente, e nel'.l sequer 
nas iniciativas políticas. Debe · 

marxinada 
nos últimos 
tempos. 

As mobiliza
cións deben 
f acerse cando 
teñen sentido, 
e ternos unha 
experiéncia 
histórica gran
de~ · Pero non 
todo é a von
tade poi ítica 
nasa, _ás ve
ces os proce
sos eleitorais 
veñen uns de
trás dos ou
tros. O que te
mo s é que 
aproveitar me
llar algunhas 
das que se re
alizan. Poñen
d o un exem 
plo: o traballo 
que fai o na
cionalismo no 
campo quizais 
se poda apro
Ve ita r mellar 
politicamente 
ou facer máis 
mobilizacións 
de · carácter 
netamente po-
1 í ti co como o 
Dia da Pátria 
Gaiega. Non 
só é a vonta
de, tamén a 
capacidade, 
pero non é pe
q uena: as mo
bilizacións do 
nacionalismo 
galega son 
maiores mes
mo que as do 
nacionalismo 
catalán , insti 
tucións. inclui
das, en deter
minadas da- · 
tas; as mobili-

xuRxo s. LOBATO I AROUIVO za ció ns do 
coincidir nos tres pontos que an- campo son enormes e estamos 
tes formulei e en erguer unha politicamente detrás. Quizais po-

.economia nacional controlada dia facerse algun~a máis , pero 
qüe nen sequer débe estar pe- ben f_eitas e sen obsesións. 
chada ao capital estranxeiro. 

Información 
e rendabilidade política 

Que .papel xoga a política insti
tucional na estratéxia hoxe do 
BNG? . ' 

Hoxe está mp{ larvadá por quen · 
ten a maioria parlamentária, pero 
tamén . poi a actuación du n ha es
trutura de poder moi forte, empe
zando polos meios de comuriica
ci_ón, qUe serven intereses alleos 

· á Galiza . A marxe que ten o 
Parlamento para qu~ se vexa o 
que fai cada quen e a posición 
do governo ~stá moi opacada. 
Ao non ver a opi-

. nión pública as 
nasas iniciativas 
a eficácia, mes-

Que viabilidade lle vé á auto
determinación no contexto es
pañol e europeu? 

Í 

Non deben criarse falsas expec-
. tativas ·sobre a sua aplicación . 

Cando tímidas voces talaban 
dun retoque na Constitución re
ferente ao Senado, o debate foi 
reconducido, mesmo coa inter.
vención do monarca. Plasmar 
ese direito levaría a plantear 
unhas novas eleicións constituin
tes e formular un novo texto 

· constitucional. Empezar a sitúar 
o probiema ria reforma constitu
cional ,é avanzar nunha liña na 

. que o debate terá ql,.Je . situarse 
nun momento dado, e todo o 

mundo sabe o. 
précio que pa
go u o nacio
nalismo gal~-

mo didáctica, 
queda reducida. Q NACIONALISMO 
No binómio ac- SE NON E 

go por no.n 
aceitar a · 
Constitución. 

-tuación institu- A~N-T-1 -IM~P_E_R_l_A_L_IS-.T-A-
.cional-mobmza- .- · 
· ción, defendido NON TEN 
~~,i~:~~~~:~: '_X_U_S_T_l_F_IC_A_C_l~O-N--'--'---

Está empe
zando Uf.lha 
loita que terá 
r e s u I· t a d o s 
prácticos no 

futuro porque peta n.o corazón do 
problema e pode axudar a unifi
car esforzos e non a dividir. O re
coñecemento formal da autode
terminación é importante porque 
entón só hai que esperar o mo
m~nto político oportuno para que 
se poda verificar. 

O golpe de Estado 
na URSS 

A U PG fixo xa todas as peres
troikas necesárias? 

Perestroika non é unha palabra 
acertada, comprobados os seus 
resultados. As causas esenciais 
a UPG tenas asumidas : que a 
construción do socialismo é com
plexa e difícil , que debe pasar 
polo pluralismo ideolóxico e que 
nunca acreditamos no partido 
único nen no modelo soviético. A 
UPG caracterizouse sempre 
máis pola interpretación do pro
blema nacional á luz do marxis
mo-leninismo. que por imitacións 
de modelos , mesmo porque 
aqueles eran refractários e hos
tís a recoñecernos . En canto ao 
respeito ás liberdades democráti
cas e .da valoración dun marco 
de democrácia burguesa , hai 
que dicer que todos os logros de 
pluripartidismo e eleicións, non 
poden servir para xustificar outro 

J ipo de inxustícias ou npresións 
económicas. lso seria fraudulen
to; porque ademais é un sistema 
no que non hai i.gualdade de 
oportunidades. 

Á UPG non lle deu sentido a 
existéncia da URSS da que non 
se recibiu un peso e si condenas 
explícitas do teor de que todo 
nacionalismo era chauvinista. 

Cal é a sua posición sobre o 
golpe de Estado do 19 de 
Agosto na Unión Soviética? 

Penso que foi similar ao 23 -F 
aqui. Desde as esferas do poder 
se posibilita para xustificar outras 
medidas posteriores que non te
rian daquela lexitimidade. Mistu
rouse o desacougo de dirixentes 
políticos e militares con alguén 
que impulsou isa sabendo que 
era inviábel , permitindo desfacer
se con facilidade do PCUS como 
estrutura de poder e á que se 
acLlsa de ser unha columna ver
tebral do estado anterior. lsto pa
réceme unha comédia porque a 
ninguén se lle escapa que iso 
.non seria posfbel se ese aparato 
non estaba tomado nos pontos 
neurálxicos. 

Todo golpe que se dé contra un 
proceso que un país se dá a si 
mesmo é condenábel pero debe
mos ver a quen beneficia: Non 
penso que houbera posibilidade 
de tn,mfo dun golpe tan tard.io 
contra un proceso como a peres
troika, pero como consecuéricia 

·do golpe xustificouse a acelera
ción no ingreso nunha economia 
de mercado desembarazándose 
de aspectos do antigo réxime< 

O golpe tal como se deu paréce
se moito ao 23:F, con todas as 
circunstáncias e intencionalida_
des diferentes que se queiran. A 
dinámica interná de como se po- . 
sibilitou é moi semellante e pare
ce deseñada polo Departamento 
de Estado americano. ., ·+ 
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Entre a afirmación e o pesimismo, escasez. de propostas 

Persoaxes da vi.da social . . . 

e cultural opinan sobre a autodeterminación 

Maria do 
Carme 
Kruckemberg 
Escritora 
Se pode ser un estado federal 
penso que se pode facer perfei
tamente pala vía pacífica, ainda 
que non sei concretamente co
mo poderia facerse. Se nas Na
cións Unidas fixeran de tal ma
neira que todos os paises que 
teñen estados federativos fosen 
adiante, nunha unidade interna 
de cada un. Non creo que poda 
ser tan difícil , sempre e cando 
non haxa nen revolucións, nen 
guerras nen martes. Para min to
do pode facerse coa palabra. 
Sempre que a xente se xunta 
para falar e convencer as causas 
poden arranxarse: sen cañóns, 

· sen fus ís, sen tanques , e sen 
que esas povoacións padezan a 
angúria, o medo e a marte. 

Victor 
Freixanes 
Editor e escritor 
Estou convencido de que na Eu
ropa do século XXI os conceitos 
de soberania nacional, autode
terminación, ... precisarán dunha 
profunda reflexión política e teó
rica, que pasa pola definición 
dos direitos dos povos e das 
alianzas posíbei$ para concretar 
a solidariedade entre eses pa
vos. Aí vai porse , outravolta, de 
pé na actualidade o vello concei
to de federalismo. Naturalmente 
adaptado aos novos tempos. Es
ta é unha discusión necesária e · 
pendente. 

No caso de que os paises bálticos, ou os que conforman 
a actual lugo~lávia, consigan o direito de autodeterminación 
ou un estado federal, por vias pacífic;:as. 
Cree que Galiza tamén debe acadalo e como? 

Luis Tobio 
Diplomático 
En princípio o direito de autode
terminación é inerente a toda na
cionalidade. Galicia, por conse
guinte, ten direito á autodetermi
nación e isa é incuestionábel. 
Forma de exercerse ese direito? 
Depende das circunstáncias his
tóricas, porque non se pode fa
cer unha norma xeraJ para todo. 
Hai formas violentas , háinas 
evolutivas, de agarda, dé ·com
poñenda, ... segundo as circuns
táncias históricas de lugar e de 
tempo. 

No caso galega estamos tentan
do por un camiño e ternos que 
agardar polos resultados e só o 
desenvolvimento político pode 
determinalo. A piar das solucións 
penso que é a violenta, nun cen
to por cento danesa para todos, 
empezando pela própria nacio
nalidade. Eu, como bon galega, 
son partidário dos procedemen
tos desviados, das curvas e non 
das rectas tallantes que moitas 
conducen a esnaquizarse contra 
un muro. 

Chano Piñeiro 
Cineasta 
Nun país como o noso, tan inso
lidário, cunha conciéncia cultural 
tan baixa, · .e-un governo de . direi
tas onde moitos dos seus conse
lleiros nen talan nen se molestan 
en aprender a talar en galega, 

votado democraticamente por 
maioria; onde o nacionalismo (xa 
de direitas ou de esquerdas) 
nunca soubo conectar dun xeito 
eficaz ca povo, talar de autode
terminación paréceme un tanto 
irreal. Isa si, moi romántico. 

A xente quer unha moto nova, 
grande, que deixe aos amigos 
aparvados, quer levar aos seus 
tillos a un coléxio no estranxeiro, 
talar "fino" e "ir á última". Galicia, 
un país? unha cultura? ... Deixá
devos de parvadas. 

Luis Alvarez· · 
Póusa 
Xornalista 
Parto dun suposto incuestioná
bel: Galicia por unha parte, Eslo
vénia e Croácia, por outra, teñen 
en comun posuiren unha perso
nalidade própria, diferenciada, 
perfeitamente definíbel no marco 
xeopolí!ico da Europa das Na
cións. E por iso que Galicia e 
ambas as duas repúblicas balcá
nicas teñen o direito a se acolla
ren á Carta das Nacións Unidas 
para escollaren, pacífica e de
mocraticamente, o seu próprio 
destino. Eslovenos e croatas es
tán agora mesmo nese proceso. 
Galicia, ainda non. 

Agora, hai que subliñar que Gali
cia e as duas repúblicas balcáni
cas non arrastran idéntico proce
so histórico. Son feitos históricos 
diferentes. A Galicia actual hai 
que entendela non en abstracto, 
senón na realidade política e ins
titucional da autonomia que nos 
adscribe a un pacto institucional 
da autonomía que nos adscribe 
a un pacto de Estado. Ese é, ho
xe por hoxe, o naso campo de 
xogo democrático. 5)en renun
ciarmos a nada. Inda que Parla
mento do Horreo non admitise o 
seu reclamo · nesta hora das au
tonomias formais, o direito -de 

.... autodeterminación é consustan
cial a toda nacionálidade, estea 
ou non recoñedda constitucio
nalmente. 

Debera por iso chegar-algun dia 
en que o povo galega se autoa
firmase libre, democrática e paci
ficamente, elexindo de que ma-

neira seguirmos sendo europeus 
e cidadáns do mundo libre. 

· Polo de agora, eu estou en con
tra desa Europa dos Estados pe
la que Mitterrand, Major, Gorba
chov e Felipe González apoia a 
represión e a violéncia das ar- · 
mas contra quen, democráti6a e 
libremente, se decidi~on pola in
d e pe n d én c i a de Eslovénia e 
Croácia. 

Nesa caúsa está, iso si, a causa 
dunha Galicia máis libre e dona 
do seu próprio futuro. 

Xosé Luis 
Barreiro 
Profesor 

· Desde os meus critérios, xulgo 
como un erro moi grave o esta
belecimento de éalquera similitu
de entre Galiza e Eslovénia, Cro
ácia ou Repúblicas Bálticas. 

A unidade do Estado español, 
áinda que se considere como in
xusta ou mesmo e.rrada, é nem
bargantes unha Janga experién
cia histórica, que semente pode 
revisarse para afondar no proce
so da unificación europea, pero 
non para repetir doutro xeito a 
difícil narración da História. 

Eu admire fondamente os proce
sos políticos do Este, e a forza 
que demostran os povos que pe
lexan pola sua liberdade e a sua 
identidade. 

Pero coido que nós non esta
mos, por fortuna, diante desa ne
cesidade histórica, e que o noso 
futuro de autogov~rno precisa 
doutros camiños e doutros fun
damentos. 

Ademais eu non quero enganar
me. E sentindo moito o ter que 

· decilo, penso que o povo galega 
non é capaz en absoluto de sus-. 
tentar un movimento político 
desta envergadura, polo que, se 
renunciamos como eu fago a to
do intento redentor, teremos que 
conformarnos con que un dia as 
maiorias estatais de agora, se
xan mañán sementes r.e~ativas. 
Pensar máis alá, hoxe por hoxe, 
seria talar por non estar calados. 

Xúlio 
Rodríguez 
Profesor 
Para min está claro que deberia 
acadalo, independentemente de 
que o consigan as repúblicas 
bálticas. ·Se é por vias pacíficas 
é preferíbel que por outros cami
ños. Supoño que através da pré
via solicitude nos diversos orga
nismos da ONU, seria un camiño · 
que non deberia desbotarse. Pe
ro o que habia que ir facendo era 

·ir criando conciéncia séria entre 
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a ·xente, causa que penso que 
non estamos facendo neste mo
mento, ainda que eses son ou
tros problemas internos do país. 

Xesus Alonso 
Montero· 
Profesor 
lndependentémente do que 
aconteza .neses territórios, Gali
cia ten os direitos que ten. Por 
outra parte hai que estar cautelo
sos cnn importantes elementos 
reaccionários que se enarbolan 
nos paises citados, á calor da in-
depend~ncia. -

Isaac 
Diaz Pardo 
Empresário e artista 
Os feitos diferenciais dos povos 
están sendo atizados nunha par
te do mundo por intereses retar
datários qu.e, xunto coa socieda
de de consumo que inventaron, 
e outras lérias indesexábeis que 
ela provoca, tentan desestabili
zar a uns estado's para se apro
veitar desa suposta liberación e 
desarmalos. A medida que esa 
onda se achegue a occidente xa 
non van atizala pois pode saltar 
o Mediterráneo e afectar á Frán
cia e á España. As autonomias 
que nós diron, xeralmente copa
das por quen non creían nelas e 
as combatian, representan un in
tento de disimular, nun dameiro 
fabricado, os feítos diferenciais· 
dos povos peninsulares, cun su-
cedáneo. · 

Con independéncia de recoñecer 
que a descentralización econó-
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mica mellorou en todas as comu
nidades do Estado español na 
medida que se practicou, está o 
feito ben patente de que Galiza 
nunca estivo tan penetrada por 
intereses altees como o está ho
xe, favorecidos por esa corrupta-:: 
la que actua baixo o eslogar:t de 
"privatización". Con este panora
ma é difícil pensar que na nosa 
terra poda progresar ·outra cousa 
que non sexa o cipayismo, o fol
clorismo e o culturalismo. 

F. Fernández 
del Riego 
Escritor 
Penso que son problemas com
pletamente distintos. No caso iu
goslavo cóntase cul']h.as corren
tes moi tradicionais, cun sector 
sérbio que se impuxo sobre os 
demais, e o problema de Galicia 
é diferente. Naturalmente, sem
pre pensei e sentin que España 
ten que ser un país federal, e 
aparte de sentirme nacionalista, 
son federalista. Nese sentido 
sempre me pareceria ben que se 
estabelecera aqui un estado fe
deral, con amplitude de liberda
d~s para as zonas integrantes, 
sobretodo as que teñen caracte
rísticas diferenciadas: Cataluña, 
Vascónia e Galicia. 

Non vexo a viabilidade actual 
porque implicaria unha revisión 
da constitución, seguindo cami
ños democráticos. Ali defínese 
un eatado das autonomias pero 
sen atreverse a dar o paso cara 
unha monarquiª federal. 

Xosé Diéguez 
Reboredo· 
Bispo de Oure.nse 
Non coñazo a situación deses 
paises, e dependerá da opinión 
da sua xente, e supoño que se
rán circunstáncias moi especiais. 
Non vexo que en Galicia sexa 
ese o _tema, nen _que garde rela
ción con aqueles problemas. 

Mª Victória 
Fernáridez
España 
Escritora 

Coido que n9n hai unha relación 
moi directa. Son partidária da in ~ 
dependéncia destes ·paises e 
nos meus escritos téñome ex
presado a prol dunha decidida 
rexeneralización de ~uropa. O 
caso de Galicia é diferente, por
que non está nunha situación de 
sair cte . 79 anos de comunismo. 
O problema de Galicia non é de 
independéncia,_ non creo que 

ninguén o plantee asi, o noso 
problema é de aprofundar na au
tonomia e chegar aos .seus lími
tes; facer que ·xente adquira 

. unha conciéncia galeguista, so
bretodo na llurguesia, e ·dentro 
disto como estamos nunha eco
·nomi a de mercado, estamos 
dentro de Europa. ternos unhas 
boas relacións con Portugal, nas 
que nai que afondar. 

Non son unha persoa que est~ 
en contra de que os paises aca
den a sua persoalidade .histórica, 
e quen lé os meus libros pode 
comprobalo, pero non podo ·re
clamar cousas que sexan uto
pias, que estén fóra da realida
de. Non vexo que Galicia esté 
nunha posición de reclamar a 
sua independéncia a respeito de 

. España. O que podiamos facer 
·era empezar a traballar en afon
dar na nosa conciéncia e ná au
tonomia, porque estamos ainda 
no a-b-c. 

Xosé F.ilgueira 
Val verde 
Eséritor 

Eu coido que non. Eu non son 
federalista porque creo que no 
caso de Galicia o camiño é afon
dar na autonomia que ternos, pe
ro non montar agora un etado de 
tipo federal. Non son panidário, 
cando hai xa unha sorte de uni
dade como a de Galicia e non 
son partidário d~ quebrantala. 
Porque, total, seria para refacer 
unha unidade política en basé a 
unha confederación, e paréceme 
que no caso de Galicia e dado o 
que representan as autonomias 
históricas, penso que non é o ca
miño o dunha confederación. 

Eduardo 
Alonso 
Director de teatro 

Coido que Galicia pode, e posi
belmente debe, alcanzar a auto
determinación, por métodos pací
ficos e formar unha federación 
co resto dos estados ibéricos. 
Loxicamente o próprio proceso 
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galega iria imerso .nun P,roceso· 
de transformación da actual es
trutura do estado ewañol e inter
conectada co avance na autode
terminación dos povos que con
forman o actual estado español, 
basicamente o basco e o catalán. 

·xosé JVlanuel 
Rey Novoa . 
Xornalista 
Desde o meu ponto de vista non 

. se pode estabelecer un paralelis- . 
mo entre a situación da lugoslá
via e Galicia. As circunstáncias · 
históricas, étnicas, xeográficas e 
reli}Ciosas, a cabalo entre Europa 
e Asia, non teñen comparación 
po-síbel na aterra. 

Non convén esquecer que nos 
Balcáns conviven;de xeito forza- · 
do, cinco nacionalidades, seis re
públicas, catro culturas, tres ou 
catro reljxións e máis dun alfabe
to. E, _tamén, que as condicións 
de vida, en xeral, non acadan ní
veis médios de renda que ternos 

. · en Galicia nen no resto da Euro
pa occidental. 

Polo tanto, non podo presupoñer 
que os acontecementos que se 
están a viv\rr naquela zona sexan 
extrapolábeis a Galiza. Recoñe
zo, .sen embargo, que os move
mentos nacionalistas (sobretodo 
na U RSS, onde conviven máis. 
dun cento de nacionalidades) 

, atravesan un proceso de rexurde
mento e aceleración de conse
cuéncias imprevisíbeis. 

· Carlos Casares 
Editor e esc·ritor 

Son federalista e creo que a si
tuación que ternos aqui é unha 
espécie de híbrido que non ca
llou. O direito de autodetermina
ción para min está moi direita
mente ligado ao independentis
mo, ainda que se podan facer 
distingos, e. eu non son i.ndepen
dentista. Se o direito de autode'.. 
terminación tivera un contido di
ferente paréceme asumíbel, pero 
doutra mane ira · contradiciria un 
princípio para min. 

·xosé 
Posada 
Empresário 
Non se pode simplificar. O pro
blema é que eses povos teñen 
un desexo de autodeterminación 
que aquí non se manifesta. lso é 
o triste. Aquí só hai unha mino
ria, inasequíbet ao desalento. Se 
se fixese un referendo, a maior 
parte da xente, segundo se ve o 
senso do voto xeralizado, segui
ria xuntándose a España e a Eu
ropa. Un referendo, apesar de 
todo, seria desexábel. 

O que· sucede neses paises pode 
. influir, a primeira vista, nunha re
afirmación do nacionalismo, pero 
que tañamos posibilidade de éxi
to nun referendo, cando na ac
tualidade o apoio ao nacionalis
mo só ronda o 27% non é probá
bel. 

Amélia Garcia 
Xornalista 

Creo que debería acadalo pero 
non sei cal seria a. fórmu.la. 

Francisco 
Pillado Mayor 
Dramaturgo 
Todo nacionalista ten que estar · a 
pr91 'da autodeterminación. O co
mo depende das circunstáncias 
de cada país. Creo que neste mo
mento no noso caso requírese un 
traballo que serva para potenciar 
do ponto de vista político todas as 
manifestacións próprias afondan
do nas contradicións existentes 
entre Galiza é o estado. 

Xosé Lois 
Humorista 

No caso de que esas nacións 
consigan a autodeterminación por 
vias pacíficas, os detractores de
se direito no Estado español non 
terian argumentos para seguir na 
sua teima de impedir a soberanía 
política de Galicia. Non obstante 
as perspectivas non son nada 
claras ao observar como con toda 
irracionalidade se mide por parte 
do poder español con distinto ra
sei ro a realidade política nos ca
sos alleos e nos máis próximos, 
cando a similitude é evidente. 

De todas formas os ·nacionalis
tas nunca esperamos qque o di
reito de autodeterminación nos 
fose regalado polo Estado espa
ñol, e moitos deles, cada vez 
máis, estamos loitando por el, 
practicando de feito, a meio da 
autoorganización, a mobiliza
ción popular e o aceso eleitoral 
ás institucións ... e hoxe hai un 
proxecto moi esperanzador, o 
proxecto comun do BNG, de 
aglutinarmos nunha frente que 
articule o corpo político do país, 
xuntando a todos os sectores 
interesados na soberania políti
ca no camiño da autodetermina
ción. A modalidade de como se 
articularia na práctica este direi
to (independéncia, estado fede
ral ... ) non hai por que estabele
cela a priori, pódese decidir no 
seu momento segundo os inte
reses da nación galega. 

Sixto Seco 
Médico 

· Non creo que o caso das Repú
blicas Bálticas, e mesmo o das 
que, polo leste, integran a 
URSS, teña semellanza coa si
tuación xeopolítica de Galicia. 

Estónia, Letónia, Lituánia eran 
pavos independentes, con todas 
as prerrogativas duns estados 
modernos, cando foron vítimas 
do expansionismo soviético, que 
aumentou, coa sua anexión, o xa 
delicado desequiHbrio inestábel ' 
da URSS, como agora se está 
vendo. 

A mesma inestabilidade seme
lla descubrirse, desaparecidos 
os ferrollos da ditadura, nas di
versas étnias que conformaron 
o fictício conglomérado iugosla
vo. 

No noso caso, en Galicia, é evi
dente que non se ten dado nun
ca unha situación semellante á 
deses pavos. 

Ao meu talante .nacionalista re
púgnalle calquer pronunciamen
to independentista. Penso que 
os galegas -igual que os cata
láns ou os bascas- somos unha 
nacionalidade diferenciada no 
conxunto do Estado español. 

Conquistar a~ maiores cotas de 
autogovemo, defendendo a ultran
za a nasa cultura autóctona, pode ' 
e debe abondar para correxir as 
históricas inxustícias que nos tolle
ron secularmente como pavo de
senvolvido que nunca tomos. 

O meu nacionalismo, en fin, non 
me leva a pretender copiar o lóxi
co, e lexítimo, afán independen
tista das devanditas repúblicas do 
leste europeu. Pola contra, empú
xame a axudar, a conseguir como 
galega o máximo que se lle o\Jtor
gue a calquera outro español. Eu 
non quera ser un galego indepen
dente, senón esixente. 

Manuel Rivás 
Xornalista 

Penso que a primeira e incues
tionábel leción que se deriva dos 
casos citados é a nefasta her
danza e inoperáncia das ditadu
ras, por máis que se amparen en 
retóricas socialistas ou federalis
tas. En todos estas paises a de
manda de soberanía era consus
tancial á demanda democrática e 
estivo respaldada pola maioria 
social e parlamentária. Está cla
ro tamén que para estas paises 
a Comunidade Europea operou 
como un referente positivo e non 
despreciábel. 

É posíbel que tanto ese proceso 
como, sobretodo, a integración 
europea, axuden a desencorsetar 
o estado español cara un hori
zonte federalista, para o que se 
encentran en situación máis favo-

-rá.bel os paises con maiorias na
cionalistas, como sucede en Ca
taluña e Euskadi. Creo que Gali
cia ten ese direito, perq unha cau
sa é o que pense eu e outro o 
que desexe a maioria da sua po
voación, hoxe por hoxe minorita
riamente nacionalista. Quizais a 
definición dunha alternativa unitá
ria, nidiamente galeguista, demo
crática e intelixentemente euro
pei sta conseguira a simpatia 
maioritária. Pero para que xurda 
esa alternativa teria que producir
se previamente unha convulsión 
no actual nacionalismo galega, 
causa por agora improbábel, pois 
xa sabemos que a nosa xeoloxia 
.é moi consistente. • 
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A AGRICULTURA NA COMÜNIDADE · 

Franceses ~ bávaros mani'féstans~ contra· a polític~/clgrária ·da, CEE 

A rendados agrfoultor-es europe~s · · · 
descendeu nos últinios cirico anos un 25°/c, .. 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

En Baviera 10.000 
labregos bávarios 
manifestáronse pala 
Reforma da PAC, en 
protesta palas -directrices 
comunitárias. O Domingo 
29 ·participaron unhas 
150.000 persoas nunha 
manifestación de 
Agricultores e Gadeiros' 
Franceses para pedir~ 
reforma da PAC. Unha 
manifestación -vixiada 
por 10.000 policias
contou coa cpreséncia de 
representantes de todos 
os partidos políticos, a 
excepción dos socialistas, 
desde o PCF até o FN de 
Jean Marie Le Pen. O 
mesmo minis-tro de 
Agricultura, Louis Mermaz, 
quixo rentabilizar a . 
manifestación para 
presionar diante do resto 
dos países comunitários: 
"se acaba ben , é unha 
manifestación da que 
podemos sacar proveito 11

• -

biente amenazado, uns produtos 
agrários banalisados e uns agri
cultores infravalorados. 

noria que se .aferra aos.seus pri-
viléxios: -

A PAC actual garante prezos á 
transformación, non á produción, 

. recebendo a indústria agroali
mentária directamente unha 
grande parte dos 1ondos do FE,_ 
OGA. 

que procede do FEGGA. · 

A PAC actual distribue os fon
dos do FEOGA de tal xeito que 
apoia máis as zonas máis favo
recidas e deixa sen respaldd as 
máis deprimidas:_ Os Países 
Baixo·s receben 2.748 millóns 
de ecus en 1987 por 245.0óO 
·activos ag'rícolas, e Portugal 
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• Pretenden construir un 
edifício nun vial romano. Os 
viciños da Salgueira, en Vigo", 

' apáñense a que se construa un 
. edifíció ocupando b antigo cq.mi-

. · 'ño de Sárdoma a -Freixeiro, no 
lugar coñecido como a Baixada 
á Salgueira. A pasada corpora
ción mánicipal, uns días antes de 
cesar, concedeu uriha licéncia de 
obras para un. parcela de 138 
metros cuadrados que parece 

- que foi'a mercada por un só ·mi-· 
llón de pesetas. . _· r .. 

No mes de Decembro comeza
ron as obras e os viciños pude
ron comprobar que. a nova cons
trución tiña como solar o camiño ' 
que dá aceso a vária~ casas da 
Salgueira, paralisando as obras 
por· duas veces, e tentando que 
as excavadoras non desfixesen' 
os vestíxios desta calzada roma
na construída por Calidus Bibe
rius Mero. Como aceso a estas 
casas quedaríalles un pasadizo 
de dous metros de ancho. · 

Os afectados acusan ao concello 
de non velar polos intereses dos 
viciños e do município, ao deixar 
invadir unha vía pública cunha 
edificación, talando _de· sospeitas 
de co.nivéncia e de escuras inte-
· reses "da facción do PSOE que 
governa desde hai doce anos". 

Para eles o que ~corre é qúe 
cando con.struiron na paréela nú-

;. mero -tres, ·engadiron a casa nú
mero 28, invadindo terreas dou
tra parcela. Agora pr~tenden ata
par os 138 metros ·cuadrados da 
parcela a construir e para isa 
ocupan o ca-miño: 

Ademais as· viciños teñ-en medo 
de que encolla un _solar adquiri
do polo concello en -1983 á Cai
xa de Aforras. Neste terreo ten-
11 es prometido o .concelleiro 
Arca que van con~truir un poli
deportivo, tantas veces pedidq 
como prometido e tantas elei
cións pasadas sen que a obra 
se faga. 

O Luns 30 os ministros de Agri
cultura da CE atopáronse blo
queados nun hotel ao Norte de 
Holanda, rodeados de miles de 
quilos de patacas, e erva seca; 
esixindo entrevistarse co Comi
sári o Europeu de Agricultura, 
Ray Mac Sharry e o ministro de 
Agricultura holandés, para ex
poñerlle os seus pontos de vis
ta. Acabaron por aceder a en
trevistarse para calmar aos ma
nifestantes . Despois os minis
tros conseguiron escapar dos 
labregos. 

Os Agricultores, os consumidq
res, o mundo rural , o meio am
biente, as povoacións do Tercei
ro mundo que non poden por 
máis tempo suportar os efeitos 
dramáticos da PAC atual están 
a esixir unha reforma dun mode
lo que só benefícia a unha mi-

A PAC actual destina ó 20% das 
explotacións o 80% do sostén 

l47 millóns de ecus para 
O temor dos viciños ·ven dado 
pala aparición dun cartel dunha · 
promotora· imobililiária, cuxa ex
tensión non corresponde coa· da 
parcela particular. Na Salgueira 
pensan que o metros que faltan, · 
seguindo o caso do camiño, ta
mén . poden aparecer ,en terreo 
municipal. . • 

A PAC, unha e reloxaria que ven 
de estoupar, foi deseñada no 
seu momento no marco do trata
d o de Roma en que, sinalaba 
como obxectivos a eliminación 
das diferéncias entre as zonas ri
cas e pobres de Europa, e ga
rantir aos labregos un nível de 
renda equiparábel aos dos ou
tros sectores sociais. Non en 
tanto, como xa no seu momento 
denunciaron os sindicatos agrá
rios, o efecto da PAC foi o con- . 
trário sinalado. Acentuáronse as 
diferéncias e a renda dos agri
cultores europeus descendeu 
nos últimos 5. anos nun 25%. 
Nos últimos ·20 anos a Europa 
dos 12 perdeu a metade dos ac
tivos agrícolas, 9 mfllóns; non en 
tanto o volume de .produción se
guiu a provocar os excedentes 
que tantos gastos lle ocasiona 
orzamento comunitário. 

Aumento 
nos .desquilíbrios 

A PAC fracasou en todos os 
seus obxectivos porque a FEO- · 
Ga pouco lle importaba quen 
producía, en que condicións, que 
calidade, e er.i que cantidade, le
vando a agricultura. c.omunitária· 
ao estancamento que sofre hoxe 
producindo 'grandes disparida-
.des Ms ingresos, un mundo ru
raJ desql,!ilibrado, un meio arl)-

·926.000 activos. + 

Os galegos m9biliza_ranse 
o 19 de Outubro en Compostela 
Os dias 26 e 27 o SLG (Sindi
cato Labrego Galego) xunto cos 
demais niembros da Delega
ción Transfonteiriza formado 
pola CNA (Confederación Na
cional de Agricultura) de Portu
gal, a Coordenador!=l Democráti
ca de Asturias, a Unión de Ga
naderos y Agricultores Monta
ñeses de Cantábria (UGAM), 
Euskal Herriko Nekazarien El- . 
cartasuna qo País Vasco, Unión 
de Campesinos de Castilla-
. León, ·coordinadora de Agricul-
tores y Ganaderos do Estado 
español, mantiyo diversas en
trevistas con responsábeis da 

· Direción Xeral de Agricultura da 
Comisión Europea. 

Os representantes comunitários 
expuxeron aos sindicatos a 
proble.matica que atravesa hoxe 
o sector · en tres aspectos bási
cos: 

a) Exce$O estrutúral de matéria 
graxa, sen- saída no Mércado· 
europeu nen mundial. · · 

b) A perda do mercao nos paí- · 
ses do Leste. Nestes momentos 
xa teñeh excedeñtes el} Centro-

europa. E citouse o exemplo de 
Hungria que xa vende no mer~ 
cado mundial a baixos' prezqs. 

e) O GATT, que presiona á CEE 
· para que reduza a sua agresivi

dade no mercado mundi~I. 

Diante disto as solucións que 
propón a Comi~ión Europea pa~ 
san por: 

a) Baixada liñal do 3% na 
Cuota do Lejte. 

. b) Potenciación do cese de acti
vidade ., . . _ 

c) Baixada dos prezos nün· 
10%. -

Polo. que se refire á carne de 
vacun propoñen unha qaixada 
do prezo dun 15% e compensa
ción . con primas a bovinos ma
chos e vacas· nodrizas. 

O SLG entende que esas medi
das, lonxe de ·resolver os pro
blemas, van favorecer máis a 
concentración da produción e a 
explotación industrial en detri
mento -das agriculturas ·que 

como a nosa teñen a sua base 
en explotacións familiares. 

Propúxolle a Comisión o pro
blema das hormonas na carne, 
as qµe se_ opoñen as organiza
cións Agrárias e a 'preocupación 
pala posíbel autorización da 
.asr no sector lácteo. A Comi
sión . Europea desentendeuse 
do asunto argumentando que 

· non ten meios de inspeción 
axeitados, e que ó contra~ das
hormomrs corresponde aos Es-
tados Menibros. ""-7 

O SLG -p-resente, como dixe
mos, na reunión de Bruxela~ 
ten planteada desde hai ter:npo 
ünha alternativa para a reforma 
da ·PAC, .que está a apresentar 
en asambleas por todo o país e 
recolle como eixos básicos a de
fensa dunha produción de cali- , 
dade, nun meio rural rico e non 
despovoado,· er:i harmon.ia co 
mero ambiente. Defendendo a 
explotación f<;l.miliár agrária fren-
te· ao m<rdelo de explotación in
dustri.al qüe está a instalarse na 
Comunidade e · que tan nefastas 
consecuéncias está a ter, como 
antes apontamos. • 

• Proposta para suspender 
a ocupación de terras en 
Lóbjos. O deputad.a nacionalis-
ta Bautista Alvarez apresentou 
unha proposta parlamentária ins
tando á Xunta a dirixirse á Admi
nistración do Estado solicitando 
a suspensión do Acordo do Con
sello de Ministros, que se decla
ran de urxente ocupación ·os -

· bens afectados pola construción 
da presa de Undoso, no concello 
de Labios . 

O deputado argumenta na expo
sición de motivos que "o ·proce
dimento seguido con estes afec
tados pode xulgarse totalmente 
represivo, violentando mesmo 

_ as normas estabelecidas na lei 
de Expropriación Forzosa. Ain
da que utilizaron os mecanis
mos e re~ursos previstos na ·le
xislación vixente, non puderon 
conseguir o respeito aos seus 
direitos 1 pois a empresa portu
guesa conseguiu do Governo 
central a declaración de urxente 
ocupación dos bens ·afectados, 
por acorde do Consello de Mi
nistros publicaoo no BOE do 15 
de Agosto de 1991. • 
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Q NOVO CURSO ESCOLAR 

A DESQRE>E XERAL DA EOUGAGIÓN 
,EA BANALIDADE DA GONSELLARIA 

XOSÉ M . . IGLESIAS - ANXO LOUZAO 

Ao iniciar-se un novo curso escolar, ve
mos como a maioria dos problemas que 

· se veñen arrastando no sector, lonxe de 
. solucionar-se, en moitos casos agravar)- . 
·se. ao tempo que aparecen outros novas 
cada vez máis preocupantes" 

Nun momento crucial como ·a que se está 
a viver, a beira da integración plena na 
CEE con todas as consecuéncias que un 
feito destas características implica, segui
mos agardando que o· governo galega.; 
desde Galiza e pensando na realidade e 
nos problemas do país, tome a .decisi,ón 
de enfrentar un PLAN DE ACTUACION 
GLOBAL NO SISTEMA E;-(>UCATIVO GA
LEGO, que sente as ba$es do papel que : 
o ensino debe cum'pri nos vindeiros anos. 
Asistimos sen embargo a unhq. acción 
poi 'lti_ca cuxo único norde consiste en co
piar sistematicametne todo o que ordena 
ou suxire Madrí, tanto naquelas custíóns 
nas que hai competéncias plenas, como a 
hora de consensuí:i.r custións, que o orde
namento político vixente, cando mensa, 
permite discutir. A Conselleria de Educa
ción tén máis que ver coa actuación dun-' 
ha delegación provincial do MEC, que coa 
dun governo que se précie de se-lo. 

É fundamental para levar adiante esta ac
tuación, partir dun Plan de Or9en_ación Te
rritorial de Galiza, así como ,dun Plan de 
Actuación Écon6mica. Global .que permita 
orientar por un lado a formación académi
ca e por outro sentar as bases dun desen
vo fverri e nto racional da economía que 
pérmita articular definitivamente o país. · 

·Nesta liña o governo Galejgo vén aplican
do postulados da Ley de Ordenación Ge
neral del Sistema Educativo (LOGSE) ao 
pé da letra nunhos casos,_ e noutro.s, re
baixando incluso os mandatos desta Lei, 

. así vemos como: 
~~ t. 

-No que respeita á escolarización de rie~ 
nos/as de tres anos, · a Administración non · 
foi capaz de levar a cabo un program_a 
que permita extender este nível ·educativo 
á povoación escolar das distintas zonas 
do país, intentando desviar este a,lunado 
ao ensino privado. Asi o proceso de matri-_ -
culación levouse a cabo dun xeito oscu
ranti$ta, sen nengun tipo de información e 
publicidQ.de •. de aí que unha porcentaxe 
importante non solicitara praza nos cen
tros públicos. Non se atenden a totalidage 
das solucitudes quedando máis dun 25% 
sen praza. Ademais, estes al unos · serán 
escolarizados en condicións en muitos ca~ 
sos lamentábeis: es pazos inadecuados, 
falta de material específico, rátios impro
cedentes, sen dereito á utilizar os servizos 
complementários de transportes, sen de- , 
reito á utilizar os servizos complementá-

- . TAL COMO SE VIU 

todo no rural en unitárias e graduadas, fa-
11 a de matérial de todo tipo, de instala
cións deportivas e de espácios e zon~s 
cubertas. Só unha ínfima minoría de cen
'tro.s de EXB, en todo o país canta con 
persoal adrninistrativo nos centros. Todos 
os centros carecen de persOal pé\ra a 
atención dé comedores e transporte, alí 
onde quedan ainda estes servizos, e son 
müitos os que ainda non cantan con con
serxe: S~gue sen emprender-se nengun 
tipo de acción encamiñada a mellorar. as 
condicións penosas en que funciona en 
muitas zonas o transporte escolar, consti
tuindo un élemerito máis que enP,dir á 
marxjnación tradicional qu~ ven sufrindo o 
rural. Compre dicer que a Administraciór:i 
nen se plantexa unha alternav1ta global á 

, escota rural na Galiza. · 

rios .de transporte e comej<;Jor e sen persa- Elemento crucial para o presente e futuro_ 
al auxiliar ... Todas estas deficiéncias levan da Educación é a dignificación do pr:ofeso-
consigo que o profesorado sexa o que un- . rada. -O profesorado segue séndo un ec
ha vez máis teña que carregar coas qefi- lectivo marxinado salarialmente e mesmo 
ciéncias estruturais do sistema educativo . . - vituperado·diante da opinión pública como 
Mentres a Xunta da Galiza subvenciona consecuéncia das suas condicións labo-
ao ensino privado en níveis "non obrigató- rais específicas. Por outra . parte . carrega 
rios" con miles de..millóns d pe$etas. ca$e exclusivamente coa responsabilida-

de das deficiéncias que acusa o sistema 
- Tal como se viu abrigado a recoñecer o educativo. Sen ner:igunha dúbida, e máis -
-próprio CoAselleiro de Educación. Galiza co reto de iniciar unha reforma do sistema 
acusa un déficit tanto en profesorado co- educativo en todo o estado, existen hoxe 
mo en infraestructura e médios, canse- máis razóns que_· nunca· para reivindica( a 

. cuéncia dunhas trasferéncias negociadas equiparación salarial do profesorado co 
á baixa. A este problema hai que engadir resto dos funcionários da Administración 
a realización dun catálogo de pastos de Autonómica. -
traballo nos centros de EXB, insufecinte e . 
incluso mol por debaixo do feito neutras A formación do profesorado é outra d~- . 
.zonas do estado e na propria Administra-·- ·manda unanimente sentida e absoluta
_ción Central. Por rsto .as plant[llas do pro- _, mente necesár.ia p~ra conque\r u~ serví- .· 
fesorado nos centros públicos da Galiz~ cio público nesta área a altura da deman-
son i'mpróprias e inadecuadas; agravando da da sociedade. O acces9 qO reciclaxe e 
p·roblemas como o da provisionalidade .formación segue senda un ben ·escaso 
que afectan negativamente á calidade do que contribue '.1 ali.m~~t.ar o malestar e~tr~ 
ensino. . os docentes, 1mpos1b1htando a actualtza-

,,. ción e fomentando a meritocrácia, o indivi-
Por outro lado os centros seguen tendo dualismo e a competéncia; é dicer, na 
probleams de infraestru.ctura de todo tipo: maioria dos casos, a formación está en· 
edificios ·en condicións lamentábeis, sobre función do~ esforzo individual e económico · 

que cad~ quen pode ou tén posibilidades 
e está disposto a facer. A formación do 
profesorado non está universalizada, non 
se concebe como un dereito e un deber 
inherente á condición docente e a escasa 
oferta existente está descompensada, 
quedando amplos colectivos _de profeso
res sen posibilidades reais de acceso. 

Son temas de releváncia a considerar e 
que inciden asemad~ negativamente no 
funcionamento do sistema educativo: 

_:_As enfermidades profesionais que se
guen sen un ha regulación expecífica que. 
permita solucjonar sjtuacións conflictivas 
para alumnos e profe.sores, e que afect~ 
a un númeor cada vez maior de profes10-

. nais, que sofren, como queda dita antei
rormente,a s deficiéncias e abusos da pro
fesión docente. 

-A responsabilidade civil continua sen
da unha asignatura pendiente, na medida 
en que a revisión feíta en algúns artigas 
do Código Civil e Penal non afectan a res
ponsapilidade dos ensinantes· .ca.ndo os 
alunas directamente ao seu cargo sufran 
calquer tipo de percance, e se demostre 
que "non se empregou toda a 'dilixéncia 
dun bon pai de família para prever o da
no". Ante esta situación, o goberno galego 
non. ten tomado nengún tipo de medida 
encamiñada a por .os médios que permi
tan solucionar este problema. 

-Comisións de Servizo. A apertura des
te curso pode dar unha idea de cal e a po
Htica de persoal feíta polso responsabeis 
educativos ·galega~, ao incrementar o nú
meor de COMISIONS DE SERVIZOS, a 
maioria dadas dun xeito graciabel e caci-

·.quil como de c9stume. Compre dicer q~e 
con este governo se. retrpcede a respe1to 
dos pasos tíbios inieiados polo anteior pa
ra intentar dar-lle unha solución satisfacto
ria a este tema. 

-Normalización Ling"úística. Lonxe. de 
aplicar un Plan de Normalización Ling·"juís
tica no ensino, non se escamoteao estor-

·, 

ZQS p~ra sacar decretos que 'apoian a _ 
exención da nosa língua. lsto é mostra do 
desinterés da Xunta por alcanzar que o 
idioma próprio de Galiza se convirta no v.e
ículo normal da docénqia. Dezaoito organi
zacións sindicais, partías políticos, MRPs., 
etc. consensuaron un Plan de Normaliza-
ción Lingüística .apresentado é. Xunta de -.:. 
Galiza que ésta ?ontinua ignorando. 

Hai un elemento que, á vista da experién
cia destes. case dous anos de governo, 
preside todas e cada unhá das suas ac
tuacións, é o potenciamento do ensino pri
vado en detrimento do público. nesta línea 
podemos observar como continua-a políti
ca de supresióris de unidades nos centros 
públicos, namentres se autoriza a criación 
de unidades na privada coa sua respecti
va subvención, e non se custiona en nen
gún éaso a sua masificación desorbitada. 
Por primeira vez nos últimso anos, na ci
dade de Santiago, os alumnos matricula
dos na escota privada sobrepasan aos da 
públcia, sumándo-se así a oütras cidades 
galegas onde se tén producido este feito. 
Por outro lado conxélan-se os presupos
tos destinados a funcionamento dos centj
ros de EE.MM., hipotecando así o seu 
funcionamento. 

E de destacar que estamos diante dun go
verno arrogante nas formas e cun degrao 
de ineptitupe sobradament edemostrado, 
despreciando casi sistematicamente aos 
representatntes dos ensinantes, xeneran
do unha conflitividade e un clima de con
frontación case permanent que obscurece 
se cabe ainda máis o panorama do ensi
_no, xa de por sí sumante complexo. par
digma deste tipo de comportamentos po
de considerar-se o expediente aberto aos 
profesores do centro M. An~onio de Vigo. 

Con este panorama nada optimista do en
si no galega vaise poñer en marcha a 
LOXSE que, á vista dos acontecimentos, · 
non parece que vaia solventar os proble
mas endémicos que padece o ensino na 
Galiza. A Lei apuntala o caracter privatiza
dro xa iniciado pola LODE. Abandona-se 
a educación á iniciativa privada, en defini
tiva non existirá unha igualdade real de 
oportunidade'3, xa que a preséncia de op
tativas, así como a "diversificación curricu
lar" que se contempla, a tra\/éS de "conti
dos e incluso áreas diferentes" suporá un
ha segregación real, que reafirma a forte 
SELECTIVIDADE do conxunto do siste
ma, marxinando aínda máis as zonas 

· máis desfavorecidas do país, posta que 
non se contempla nengún mecanismo de 
recuperacións dos alunas a cargo da insti
tución escolar. Determinados módulos de 
Formación Profesional, así como os Ba
charelatos máis prestixiosos, serán oferta
dos pota privada sobre todo, e en algúns 
casos por determinados centros moi espe
cíficos de EE.MM. das grandes vilas e ci
dades. Consolída-se a xerarquizaciqn do 
profesorado ao manter-se a división en 
distintos carpos ao que se accede con dis
tíntas titulacións, e mesmo. se mantén a 
sua incertidume sobre onde estarán locali
zados definitivamente os seus destinos, 
xa que ainda nen a Administración sabe 
en que centros se v~n a impartir os distin
tos níveis do ensino, principalmente no 
que fai referérícia ao ensino st3cundário. 

E.n calqúer caso ~ elemtno definitivo .na 
implantación da REFORMA va\ ~er ~en 
dúbida nengunha a FINANCIACION. Ac
tualmente destina-se menos do 4% do ...._ Q · ·PtB a educación, cifra que está lonxe do 

, PROFESORADO 6% que destinan~ maioria dos paíse~ da 
, CARREGA CASE . CEE con sistemas educativos· .consolida

dos cunha organización en muito mello-
EXC LU S l VAM ENTE COA res ~ondición$ e sen gastos adicionais co-

R.E·SPO. NSABILIDADE DAS mo consecuéncia de.modificacións estru-
turais. A memória económica que acom-

- DEFICIENCIAS QUE .paña á LOGSE contempla unha dotación· 

. -ACUSA O SISTEM. A para todo o estado de 1.317.130 millóns,. . 
----=-..::....=-=--=-.::_:_-=----=---'--------,.-- - vendéndo-nos o Sr. Solana un aumento -

EDUCATIVO / (con~nua na páxi!'la 23) 



X CONGRESO FORESTAL MUNDIAL 

_ Recoñ_éc.ese a impo_rtancia ecol_óxic~ do bosque pero .non s~ logran .~cardos- de p.rotecci~n 

-Legalizar á carréira polo ourO verdé 
• MANUEL VILAR aqui é onde se situa o nó da 

cuestión. A planificación do bos,. 
que terá que facerse a nível 
mundial, · e isa pódese facer des
de dentro das le!s de ·mercado? 
Para o representante do B.N.G_. 
ficou claro que "esta ordenación 
non se pode facer desde as leis 
de mercado, como tampoüc9 s.e 
pode con~ervar ~ selva tropicar·. 

o· bosque en chamas _ 

~alemana Feldmayer (HIF I TT) e 
a italiana ALPI enorgulfécense 
da sua conciéncia ecolóxica e 

- esán arrasando o bosque tropi-
. cal do· _Camerun. Só a compañia · 
alemá tira cada ano uns 70 mil 
metros cúbiéos de madeira sen 
elaborar do Qamerun. 

O que rion foi tratado neste cqn:.. 
greso foi o tema das xentes que 

O papel que desempeña o 
bosque como g~rant~ do 
equilíbrio ecolóxico 
mundial e como xerador 
de recursos na situación 
actual, foron os temas que 
centraron so debates do X 
Congreso Forestal Mundial 
e que ven de celebrarse 
en París. A este cong·mso 
asistiu unha 
representación do / 
Parlamento de Galizá, a 
única institución do Estado 
español que enviou unha 
representación oficial. Na 
última xornada tamén se 
atopaba alí unha 
representación da Xunta. 

Un aspecto no que a delegación 
/ ga1ega tiña poste moifo interese 

era no dos incéndios forestais, 
pero ali o ·tema tratouse un xeito 
moi xeraliza~o e "a xente que ia 

. viven na selva e da selva tropi
cal. Para toda esta xente a sua 
sobrevivéncia_ corno povo depen
de da conservación das suas te-

- rras ancestrai_s. Coa tala da sel
va tropical perden as suas terr_as 

. e perden a süa coesión social e 
cultural. . Os membros da tribu 
Baka, no Camerun (un dos ·paí-

~ de aquí sentiuse un pouco de-
83 · fraudada p.osto que pensaba ·que 
Q . ia·adquirir maiores coñecimentos 
~ sobretodo iso". Centrándose xa 
~ no tema dos incéndios no bos- -

. sés que sofren meirande defo
restación,), din que Jengi , o deus 
da selva, e a quen invocan du- . · 
ranfe a cerimónia de iniciación 
dos mozos, non foi 'visto xa des
de h~i moito témpo. 

Polas opinións vertidas . en Paris 
pódese dicer que todos están de 
acorde na importáncia que a sel
va trop ical ten para manter o 
equilibrio dentro do sistema eco
lóxico mundial, "pero aquí apre
séntase un problerpá grave, se
gundo Bautista Alvarez, que 
asistiu ao congreso: a· selva 
amazónica está sendo defores
tada e ainda que quen se apro
veita diso son os países indus
trializados, os vendedores desa 
madeira, Brasil, Vietnam, etc. fa
no por duas razóns fundamen
tais : estes países que a ONU 
considera en desenvolvimento 
pero que son países subdesen
voltos, teñen no recurso da ma
deira uns ingresos importantes 
para o seu finaciamento e, en 

INDÚSTRIA LÁCTEA 

Os incéndios forestais foi o tema que introduciron ~s representantes galeqos 

segundo lugar, porque debido ao 
incremento das suas pov.oacións 
precisan Glas terras actualmente 
dedicadas ao bosque. para a ex
pansión da agricultura e satisfa
ce a escasez de recursos ali
mentarios". 

Este foi un dos temas ·máis de
batidos e que levantaron certa 
polémica. Unha das posturas ali 
debatidas propuña que para 
manter o bosque tropical as 
compañías madereiras transna
c io na is deberian chegar ·a un 
é!COrdo e baixar os prezos da 
madeira tropical, para que asi os 
países vendedores non se senti
sen tan incentivados para ven
qer. Pero na opinión de Bautista 
Alvarez "esta é uhha saída total
mente errada pola razón de que 

eles precisan os recursos fina
ceiros e en caso de que os pre
zos baixen veríanse abrigados_ a 
cortar m~is madeira para con 
maior cantidade ·obter os mes
mos recursos finanéeiros." 

A cuestión xira daquela en que 
carrega .co peso económico que 
representa manter a selva tropi
cal tal como está .hoxe. E neste 
eido ia encarni~q.da a posición 
oficial vietnamita q1:1e chamou a 
atención sobre a necesidade de 
protex~r o bosque natural e evi
tar o aurmento do C02 e-os ris
cos que isto significaria para o 
planeta. O que parece claro é 
que os países en vias de desen
volvimeñto non van carregar con 
ese peso finaceiro, · que o terá 

- qu~ facer toda a humanidade. E 

A ULN pasa a controlar a _maioria qo mercado galega 

Larsa xa é francesa 
• X.C. GARRIDO COUCEIBO 

Consumouse a entrega do 
principal grupo galega de 
agro-indústria a unha 
transnacional francesa, 
unión Leiteira Normanda . 
(ULN). A inibición da 
Administración autónoma 
permitiu que a ULN 
através de lberlat se fixese 
ca 70% das accións da 
empresa leiteira. Atrás 
quedan centos de 
promesas ·incumpridas 
entre as que destacarno~ o . 
aceso das cooperativas ao 
control de parte da 
empresa, ou as referentes 
a que os franceses tan só 
se quedarían no'-33,3% 
das accións sen 
posi~ilidadé _ ao control do 

-Grupo. 

vestiron , e agora empezarán a 
sacar os seus -beneficios a custa 
dos de sempre. · 

teir~~ que_ controlaba a· mei~ de 
Tabacalera. Segundo a opera
ción deseñada polo governo es
pañol, a ULN pasa cun pequeno 

· A "Unión Laitiére Normande" investimento de 6.5000 millóns 
~ªº contrário dos grupos de pesétas a controlar a xesti"ón 
galegas- recebe empréstimos de ·boa parte do. srstema lácteo · 
indefinidos que .podemos consi- español. Esta venda da agro-in-
derar subvencións, do Estado dústria a prezos de saldo e co 

LARSA xa non é galega. As inte- francés, e créditos de Bancos , respaldo guvernamental a multi:.,. 
rrogantes que ~e abren pronto oficiais e privados (BNP, Credti nacionais extranxeiras foi recen-
serár:i con.testadas-pela dinámica Suisse, Générale de Belgiqu.e e , temen.te denunciada polos sindi-
que lle .ir;nprimirá dita multinado- First Boston): Ao respaldo da - catos agrários, e ·palas mesmas 
nal a un grupo qe empresas que banca .internacional· e do gover- indústrias de c_apitaf español, 
o Conselleiro- de Agricultura con- no irancés, hai que unirlle o do que remitiron un escrito ao mi-
sideraba inviábel, e que por iso · próprio governó -español, qúen nist~rio denunciando esa atitude 
-paradoxicamente---. non queria _:. propiciou a venda de saldo -ca- do governo. En todo· caso situa á 
investir nel. Os franceses si -ir:i- · se regalada~ de empresas leí- Consellaria de- Agricultura en 

que , mediterráneo, falouse máis 
de cuestións meramente técni
cas: de se é mellor usar meios 
terrestres que aéreos para com
bater ao lume e estes só cando 
aqueles non poden-ser util-izados 
ou se se debe rodear as árbores 
mais pro_pícias á combustión de 
espécies máis resistente$ ao lu
me. Pero a cuestión sóció-eco
nómica fico~ nun segundo plano: 

Como actividades paralelas _ao 
congreso estaban a visita a un 
bosque de carballos e a unha 
carpintaria totalménte mecaniza
da na que só se utiliza madeira 
de Carballó. Está claro que os 
franceses miman e coidan os 
carballo·s e Inglaterra prima aos 
proprietáries que repovoen as te
r ras · con árbo(es autóctonas , 
mentres saquean bs bosques · 
tropicais. A compañia madereira 

Ignorar q·ue- a conservación do 
bosque tropical é un tema políti'
co para os povos indíxenas é un 
gran erro , perb· o congreso fo i 
f~ito, en opinión de Bautista 
Alvarez, "para que os países do 

_ Terceiro mundo digan o que lles 
co~nvén aos do primeiro." 

Un congreso que deberia ter 
moita polémíca celebrouse sen 
apenas incidéncias. Só apare- · 
ceron duas pancartas sen sina
tura e que pedían o boicoteo á 
madeira tropical, o que dá que 
pensar que tras esas pancartas 
estaban intereses das transna
cionais para revalorizar a ma
deira que se produce nos paí- · 
ses ricos. + 

duas contradicións que non te- (j PSOE denunciou recentemen--
rán doada solución. · te a "grave irresponsabilidade" 

do Governo galego. Se-ben, se 
As contradicións.da ~unta hai alguninocente, é o seño·r Ro-

mai, que demostrou non inteirar
A Consellaria mostrouse contrária se de nada, e simplesmente se 
á intervención da administraciO-n- adicou a vender . publicamente o 
defendendo unha fi-losofia de que xa lte viña cocido desde Ma
"laissez faire" liberal e anti~protec- . drid. O PSOE, , s::ando estivo na 

· cionista. Argumentaban que a tu- Consellaria de ·Agricultura, con 
tela do estado ia en contra do.seü Francisco Sirieiro á -frente,- foi 
programa eleitoral, .e mesmo con- quen tivo c~pacidade de solucio-
tra a liberdade de empresa que nar o problema LARSA no seu 
consagra a constitución. Frente a · momento, cando se produciu. 
istb atópase a Consellaria con Non o .fixo, senón que simples-
que as multinacionais que están mente se escudou nos 750 mi-
a invadir o sector agro-alimentário llóns que donou a LARSA e dos 
cantan con respaldo financeiro cales nunca se soubo ql!é pasa-
dos seus respectivos estados. E ra con eles, nen a administración 
por último, recentemente o presi- se ·preocupou en sabela. ·se ben 
dente da Xunta apresentaba en desde os .sindicatos agrários .xa 
Bruxelas un "Plan Estrela" para o se via vir a venda de LARSA a 
sector leitie!ro, no que contempla- un grupo extranxeiro, pero baixo 
ba a Constitución dun grande a chantaxe · de ter aos labregos 
Grupo Leiteiro Galega que garan- sen cobrar da o~de de tres. me-
tise a elaboración e comercializa- ses, no seu momento" cando a 
ción da produción do país. A ven- ULN entrou na empresa~ bai-
da do grupo Larsa, unido á asina- xo a promesa de que a maior · 
tura de acordes entre ULN e parte das accións quedaban en 
GLAS (empresa que controla as control de C8:pital galego-··non . 
accións da unión de _"cooperativas se deu UAha resposta contunden-
LEYMA), deixan sen base a te como unha perda destas .ca-
constitU<;;ió,n do cit~do grupo gale- racterísticas representa para o 
go. Facendo imposíbel, sen cuo- provir do s~ctor. Pero seguro que 
tas de mercado, e introdución de este feito estará presente ago_ra- . 

· . marcas nos centros de produtos iras asembleas e manifestacións 
_ leiteiros, a formación dun grupo que ten_previsto realizar () sector 
desas características a partir de . nun Outono que se pode adiviñar 
nada. - especialmente quente. · • 
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AX ·UbAS PARA A RE. ES .TRUCTU ,RA .CJÓ .N oo · v ·lÑEDO EN GALI.CIÁ , . 

. . 

: 

·Axudámosche: a enchela 
. . . 

--

'do mellar· viña .. 

. . O <?bxectivo <leste programa é ·substituí-las 
variedades de vide que non son adecuadas 
p~ra Galicia _e qu~, polo tanto, non producen 
un viño de calidade P.or variedades 
autócto1?as , que son as idóneas para as 
características do chan e do clima de Galicia 

incentivar -este programa 
substitución, establece axudas de. 

-
ata o 50% do investimento 
necesano para: 

4 
- Arrin~a-las vides que non son 
autóctonas. 
- ~repara-lo terreo para a nova 
plantación. 
- Adquirir planta autóctona en 
viveiros autorizados. 
,_ Postes, arames e demais 
.material necesario. 

·As solicitudes póderise 
tramitar pas Axencias de 
Extensión Agrarja. e deberán 
cumpri-la lexislación vixen.te 

- nesta materia. 

UNTA 
DE~, 

--
CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 

GANDERÍA E MONTÉS . 
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··, AS SOCIEDADES ÁNÓNIMAS NO DEPORTE A EXAME 

O .pr_esidente deporth1ista ve· con: pesiniismo o.futuro dos club.es-empresa 

Augusto César _Lendoiro· ·_ · 
'Un clube de fútbo·I non é tJnha sociedade anónima; 
• VtroR MIGUEZ 

A liga de fútbol 1991-92 · 
virá sinalada ao longo do 
seu desenvolvimento pola 
progresiva transformación 
dos clubes en Sociedades 
Anoflimas Deportivas. Con 
esta medida, que entrará 

. en vigor denantes que 
finalice o presente 
campionato, un· dos 
fenómenos sociolóxiios 
máis importantes ná'. 
história da humanidade 
afrontará ·no Estado 
español unha reconversión 
cruacial. O antes e o 
despois do decreto-leí das 
SS.AA. será unha 
realidade, polo de agora o , 
naso futból atravesa unha 
ponte, de cuxo cruce 
dependerá o seu futuro. 

No caso galego o Deportivo da 
Coruña constitue o exemplo 
máis paradigmático dunha pre
paración mi!"'luciosa para a sua 
conversan no A.C. Deportivo 
S.A. O seu presidente, Augusto 
César Lendoiro formula unha 
máxima: "Non investa en bonos 
do estado, invista no Deportivo"; 
é el unha figur~ idónea para ana
lisar o tema e para facer unha 
valoración da situación económi
ca do fúbol español ' 

Tendeuse a vender a imaxe duns 
direCtivos que administraban mal 
os patrimónios e derrochaban os 
cartas. Hoxe estanse dando 
exemplos que amostran que isto 
non é asi. A xente coida que o 
mundo do fúbol é doado, cando 
hai unha série de presións so
ciais que orixinan ás veces unhas 
decisións pouco afortunadas mo
tivadas polo ambiente. Tamén in
fluiu muito na débeda do fú ol o 
tratamento do estado; durante 
moitos anos nós, através das qui
nielas financiamos todo o depor
te. Por outra parte, facenda incre
mentou até no 250% as débedas 
dos clubes; os clubes deren os 
dados reais da sua situación eco
nómica, cousa que non fai nen
gunha empresa, e multóuselle co 
250%. O naso fútbol está nun 
momenot economicamente mao1 

afirma A. César Lendoiro. 

Neste contexto, como valora a 
conversión en S.A.? 

Agora ábrese unha situación no
va;· eu coido que as SS. M. non 
van a trocar ·a situación do fútbol 
desde o prisma económico. A re
conversión faise por decreto-lei, 
pero un ·clube non é unha S.A., e 
por muito que queir.a un lexisla
dor nunca será asi. Ninguén cho
r·a porque suban ou baixen. as 
accións ·da Coca-Cola. A Liga de 
Fútbol Profisional deberia abrigar 
a manter aos clubes uns presu
postos· claros e asequíbeis ·atra
vés do bloqueo das suas contas. 
lsto haberia que aplicalo primei
ramente ás categorias mais defi
citárias, 2A e 28, estipulando un 
máximo na cantidade dos con
tratos_ ou -nos presupostos das 
equipas; así, ·o fútbol seria máis 
económico. · _ ~ · 

Non é mais idóneo que os clu
bes formen o seu presuposto 
e respondan del en vez de im
porlles "por decreto uns pre
supostos? 

Pero iso non abarata o fútbol. 
Co sistema actual, con tál de 
que un os dous se volvan tolos, 
xa xeran a tolémia colectiva. Eu 
non podo permitir que me leven 
a Fran .a unha equipa de cerca
n i as, pois ben, se alguén de 
cercanias lle oferecen x millóns, 

1 

DELMI ÁLVAREZ 

eu teño que darllos nas mesmas 
cuantías, e eu estou pasando a 
rachar o sistema." 

Pero o plan de que unha S.A. 
ao ter que respostar dos seus 
déficits teria que medir os 
seus pagos nón leva á mesma 
conclusión? 

Quen fai ·a lei fai a trampa. Que · 
vai acontecer?, pois que cando 

· unha equipa vaia mal, malvende
rá aos seus xogadores para non 

O presidente non xoga 
. ,,-

Temos que incidir na vagán
cia dos xogadores deporti- .. 
vistas en Cádiz, tal e como 
se herdou da pasada tempo
rada. Ante isto, que pode fa
cer u11 presidente? 

sa coruñesa ven motivado
polo apoio que esta, no seu 
dia, lle p~estou a Francisco ,., 
Vázquez nas eleicións? 

Non ten nada a ver o tema da 
campaña. Xa non' é unha GUes-

0 presidente neses temas pode tión de agora, é unha cµestión.. 
facer pouco. o· técnico ten que de hai tempo, que se tratan de 
sa.ber cais son os xog~dores minusvalorar as causas que se 
que dan o nível necesário. O fan ben. Eu crin ·sempre de xei-
partido de Cádiz foi amo, e os to especialísimo ná !iberdade. 
de Valéncia e Tenerife franca- de ·expresión. Hai dias saía en 
metne bons. Eu non vou facer - Diario 16 unha entrevista que 
nada, teño plena confi~nza en · me facian ·e eu dicia. que existe 
Boronat, un home moi preocu- proibición de ·publicár o me\,.I 
pado por ese tema e que na~ nome e a miña foto nos xornais 
suas declaracións non deixa h.i- da Coruna e iso é certo; reite(o 
gar a dúbidas, o que ~í está cla- . que eu amo-a liberdade de ex
ro é que o Cádiz non fixo méri- . presión, e rebélome aberta-

. tos suficientes para gañar, mente, cos custes ·que iso ten, 
. . . . , ' cos que non cumpren con ese 
O "cabre.~" q_ue ten coa pren- cometido. +· 

ter a xunta ·directiva que facer 
frente ao aval que ande por mé
dio. Esa é uriha realidade que 
está aí e é unha realidade que 
vai produc!rse. 

Polo menos está vostede de 
acordo con que a Liga de. Fút~ 
bol Profisional e o C.S. Depor
tes se fixesen cargo dos 
·36.000 millóns de débeda me- . 
diante o plan de saneamento, 
ou non? 

Esa é unha má información q~e 
chega ao-povo. O qúe se fai car
go da débe~a do fútbol é o pró
prio fútb~I. A LFP' é unha coope
rativa. de clubes, é un ente naso 
e o que xeran os 40 clubes de 1 ª 
e 2ª divisións. E son os cartos 
que xera e admin1Stra a liga os 
que van servir para pagar a dé
veda. Estase venpendo o · conto 
de que o estado é o que paga to
do, e isa é unha mentira.' 

De Presidente 
a Conselleico_-Delegado 

Falase de pagar 3.000 ·millóns 
· cada ano através dos ingresos · 
das quinielas e dos direitos te
levisivos. Será .isto suficiente 
para cobrir o cupo estipulado 
no prazo convido de 12 anos? 

Ten que ser suficiente porque xa 
os estamos pagando ·e estamos 
deixandó de perceber estes in
gresos. A débeda tel)se· que pa
gar porque xa hai ingresos sufi
cientes para pagala, outra causa 
é que se xera unha hova débeda. 
A pergunta é, poderán os clubes 
·sen eses ingresos suportar ou 
non endebedarse outravolta? -

A figura · do presidente pasará 
a ser a do Conselleiro-Delega-r 
do. Este novo mandatário será 
un economista ou un home do 
deporte? 

queria un clube con moitos ac
cionistas pequenos~ Por que? 

Para que o clube non estexa en 
mans dun grupo de presión. Po
deria darse o caso de que o De
portivo ficase nas mans dos qúe 
ocasionaron as perdas pasadas 
do clube. Por outra parte, se te
rnos moitos sócios ternos a posi- · 
bilidade de vender máis accións . 
O ideal seria que cada-sócio tive-
se unha acción. · 

E v~n os sócios facerse con 
accións? 

Aí está a cuestión; ese é· o gran
_de reto do clube. 

A partir de agora teoricamente 
'hai unha ·série ·de posibilida
des que se poderian levar a 
cabo. Por exemp(o, ~ería factí
bel que o R. C. Deportivo S.A. 
fose mercado por un empresá-
rio foráneo? - · 

· Non cabe dúbida de que o ri'sco 
existe, ben a meio dunha OPA · 
ou dun xeito mais sibilino através 
de grupos de presión . .lsto de
penderá en boa medida das lior
tas ·políticas dunha cidade. 

Outra posibilidade .seria a 
construción de trusts deporti
vos ou de holdings empresa- . 
riais ao amparo ~.unha equipa. 

Eu non creQm0ito niso. Eu éoido · 
máis nas explosións de· xúbilo, 
de ledícia e demais que podan 
indirectamente xerar negócios 
colaterais. Un clube de fútbol 
ben montado, nunha cidade cun 
estádiQ gr~mde é un filón econó
mico. Se unha cidade dé servi
zos ten un clube na segunda di
vis.ión, é unha· cidade de segun
da. Por exemplo neste momento 
non se poderán de$prc¡.zar 
10.000 asturianos á Coruña por
que non hai entrada$ para eles, 
isa poderia xerar moita· riqueza . . · Eu coido' que todo será igual·; tro

cará o nome, pero o presidente 
estará na mesma liña de sem- . Dentr<J das equipas modestas· 
pre. Moitos coldan que as Socie- o Deportivo inaugurou anha 
dades Anónimas van trocar todo · nova modalidade investidora, 
e que van· a ser a panacea, can- cal é a adquisición de xóvenes 
do realmente no caso dos clubes valores dos p~íses do Leste. 
de fútbol a sua consideradón co- · · nestes momentos, non .pode 
mo. S.A. é un anacronismo .des- . ser precipitada esta .iniciativa? 
de o momento en que o afán de 
Lucro, máxima de- toda empresa, 
non se vai levar ab mundo do 
fútbol. Pór outra parte, eu teño 
unha casa con seis tillos e un co
che, eu non me voi.J xog_ar o piso 
da miña família en que entre ou 
non entre a boliña, en .que chova 
ou non chova o dia ·do Madrid ou 
én· qué mo televisen. 

No A, Madrid, moitos directi- . 
vos reilunéiaron ªº s~u ~argo 
ao sabe~en que t~rian que ava
lar-parte dos presupostos. Vai- ·· 
se prqducir a partir de agora 
unha seca de dirixeñtes no no
so fútbol? , 

O que está claro é que os directi
vos qt.Je realmente., van con .i!u-

- sión, que son QS que non atopan 
doadamente::~os 'cartas, vaj ser 
moi difícil que queiran aceder ao 
cargo polos .riscos que comporta. 

No referente ao tema das ac- _ 
cións, un sócio poderá mercar 

. u_nha ac.ción por 10.000 pe3e
tas. Vosted~ manifestou que 

En realidade no qoe nós mais in
vestimos é nas · promesas gale
gas. Desde hai tres -anos, cada 
temporada fichamos . a 8 ou 1 O 
selec<;:ionados ·galegas, e aí esta
mos gastando moitos cartas póis 
estamos talando de 20 ou 22 per-

. soas qüe teñen uns gastos 
· anuais de cáseque .un millón. Aí 
ternos uri grande futuro a 3-4 
anos vista. Outra cousa é que en 
temas pontuais invistas en xoga
dores que van para auténticas fi
guras internacionais, e como es
tán nunhas cantidades asequí
beis estamos.convencidos de que 
non van a ser un custo: O único 
caso ,qüe ternos agora é o de Ki
rov, e ternos pedimentos ·abando 
numerosas como ·para cedelo e 
que non nos custe un peso. Por 
outra parte, .irnos investir nunha 
canteira galega-americana, que é 
un dos temas abandonados des~ 
de hai - t~mpo. hai moitos xogado
res tillos de galegas que están na 
Sulamérica. Ternos no Fabril o 

_ cas9 de .Carreira ~ agardamas 
que non ~exa o último. • 
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l. Xosé Migue.r Santodomingo, 
'Non falta a idéá de empresár~<>, falta a de galego' 

Por que ·non fei .a Cuba con Fta
. ga, c~ndo foron tantos empresá
rios relacionados coa pesca? 

· A visita de Fraga rion obedece a 
motivos económicos, senón a ou
tros . Eu apiáudoa polo lado de 
apoio a Fidel, pero condénoa por
que Fraga vai manipulado por Feli
pe González e isto vai en contra 

ALFONSO EIRÉ 
. ~ 

Aos 15 anos ·estaba no Pozo do Tia Raimundo co Padre Llanos e agora é un dos 
máis senlleiros em:presários vigues.es. Pertencente a unha das principais famílias 
, · de sardiñócr~tas, a 'Santodomingo, Xosé _Miguel milita no nacionalismo~ 
concretamente no PSG-EG, tendo xogado un papel importante na actual política . 

galega, entre outro~ episóqicis na formación do governo tripartito vigüés. ·Pero para· 
el todo isto é unha rnera casualidade, o "primeiro é ser galega". 

da própria autonomía galega. o asume, deberá de sacarlJe un é a idea de· galegos. Primeiro hai ticamente coa direita española, 
chámase franquismo, AP ou PP, 
ainda que despois, nas suas res
postas, como se pon de mani
festo no inquérito publicado por 
A NOSA TERRA hai pouco, de
manden máis autogoverno e ter 

benefício e responder por el. Can- qu_e ser galegos, logo podes ser 
Fidel Castro é un ha figura históric~ ··do · non se asume este risco non carpinteirp, p~scador, fontaneiro ou 
que merece todo o respeito de cal- · hai empresário. empresário ... Pero primeiro, galega. 
quer cidadán e Fr.aga deulle un ca
lón de osíxeno, pero o que non·me 
parece ·séri'o é ir negociar certas · 
cousas que todos ·sabemos que 
son irrealizábeis. 

Ir venderlle barcos excedentes da 
frota española para pescar cama- . 
rón, barcos de 70 metros por cen 
millóns de pesetas e con 60 tripu-

. !antes non é rendábel nen eficaz, 

. nen me parece sério. O empresa
riado galego ten .que temarse as 
cou.sas máis p_rofisionalrriente e 
deixarse de xogos florais que non 
van a nengun lado. Como excur
sión está ben ... 

EUSKADI ESTA 
COMPRANDO 
BARCOS GALEGOS 
CON FONDOS 
DO ESTADO ESPAÑOL 

Pero os barcos cubanos que an
tes tiñan como base Vigo agora 
teñena en Euskadi e. Cuba até 
retirou o seu cónsul cte Vigo. 

. ' 
Cando os galegas sexamos gale-· 

· gas non pasar~n e,stas cousas que 
nada teñen .a ver coa via.xe c;le Fra
ga. O Governo de Euskadi dispón 
dunha série de tondos adicados a 
e.ste sector e unha sér.ie de atribu: 
cións que nós non fumos capaces· 
de conquerir do poder central; fál
tannos eses meios financeiros que 

• nos posibiliten facer o que fa.i a 
· Consellaria de lndústria ou de Pes

ca de Euskadi. 

Todos sabemos que os barcos do 
Grand So/e están senda compra-

. dos por Euskadi, dígao ou négueo 
o Conselleiro, con tondos do Esta
do español. Ademais, o G·overno 
oasco está a financiar a débeda 
dos estaleims do sector naval c0 
40 por cento. Con ese diñeiro refi
náncialle as reparacións aos cuba
nos polo que, sendo xente inteli
xente, non me estraña que vaian 
reparar a Euskadi . 

O empresa·riado galego. ten vi~ 
sión política? Semella . como se 
sempre apoiasén a aquel que vai 
perxudicar os seus intereses. 

'Primeiro te~iamos que definir o 
que é empresário galega. A xente 
chárnalle empresário a Calquer 
causa, até ao Telmo's. Empresário 
é aquel que asume un risco, con . 

Na Galiza non é que-, falte a idea de 
empresário, o que non calou ainda 

Pero aqui na Galiza .o empresa
riado sempre estivo aliñado poli-

• 

' . 

máis :decisión para négociar en 
Bruxelas . 

Platón xa falaba da verdade abso-
1 uta e da verdade ~elativa. Hai 
empresariado con maiúsculas e 
empresariado con minúsculas. 

O primeiro sona a CEOE, pero 
Cuevas é un executivo, non é un 
empresário. Os empresários non 
somos o que parecemos, non es
tamos representados na cúpula 
empresarial. Ao 80 por cento do 
empresariado galega non lle im
porta a Confederación de Empre
sários, pero hai uns cantos que, 
perdida a sua posición política, es
tán tratando de sair diariamente 
nos xornais . Ese é o caso de Ra
milo, que, por outra banda, é un 
home intelixente. 

Algo semellante pásalle aos sindi
catos : crense portadores de valo
res eternos , xa acabados , pero 
eles seguen coa mesma franqueza 
e coa mesma dialéctica que a cú 
pula empresarial . 

Por que a maioria dos cidadáns 
pensan logo que o empresaria
do galego é de direitas? 

Penso que todos os partidos , in
cluído o meu , pretenderon ter de 
fantoche a un empresário para pa
searnos de pendóns coma tan cos 
líderes sindicais. Pero o empresá
:-io móstrase máis integrado na so
ciedade civil que representado por 
calquer eámara de comérc io ou 
cúpula empresarial. No fondo é ga
lega como somos todo.s. Non é un
ha cuestión de clase, é unha cues
tión de entidade. 

Q EMPRESARIADO 
GALEGO SEMPRE FOI 
MOi COMODO, 
É NECESÁRIO QUE 
SE ARRlSQUE 

Neste senso, cal é logo a dife
réncia do empresariado galego 
co basco ou o catalán? 

O catalán é catalán e empresário; 
o basco é basco e empresário; o 
galega é un pobre home que olla 
cara Compostela e ve qae ou se 
atília a un partido que sexa repre
sentativo neste país ou nón ten na
da que f~~er po~9ue non te}l forza . 
na Adm1mstrac1on cenJrál para 
conseguir 'unha série de vantaxes, 
ou as.ui;nir as desvantaxes, que 
programa o Governo de Madrid. 

Pero os empresários cataláns 
ou os bascos financiaron movi
mentos como a Crida, as lkasto
las, meiO·S de comunicacións 
nas suas respectivas línguas 
e~é., algo que aqui non ocorreu. 

Alguns si que ternos financiado ... 
PE;irn realmente non se deu porque 
na Galiza o-empresariado lanzou 6 

·todos as consecuéncias e, cando ·· ANXb 1GLES1As seu reto~ en ·función dunha clase, 
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nonen función dunha eséncia, ·da aos estaleiros e a frota, senón co
nación. Para ó empresáriado desta mo nós. irnos recÓmierter, · cal é o 
terra ·o de galega é un _adexetivo ' problema da Coruña e Vjgo, es-

. pexorativo: -pecificamente ... e a onde irnos. 
Hai que programar o futuro a cin

Cando saimos lora si que som.os co ou dez ahos porque isto xa non 
responsábais ante esas socieda- · dá máis de si. 
des que nos acollen, ademais de 
mostrar unha capacidade de 'traba
llo tremenda. Remítome ás probas. 

·Pero q empresarlado catalán ou 
basco cando defende os intere- · 
ses das suas respectivas na- · 
cións está convencido de que 
está a _defender os seus pró·- . 
prios. Cando acorrerá o mesmo 
co empresariado galega? 

É necesário dispor dunha série de 
vantaxes das que dispoñen. os de
mais através dun autogoverno, e, 
como diñeiro é diñeiro·, qu~,os 
identifiquen co proceso galega E a 
única maneira. Eses empre ários 
bascas ou catal4ns, primeiramente 
e ante todo, son cidadáns das 
suas nacións, pero tamén teñen o 
apoio do seu Governo que lles per
mite desenvolverse. 

Pero hai uns anos non existían 
esas autonomías ... 

Eu sempre falei do paternalisr:no 
ditatorial de Franco . Este señor, 
que está moi ben alá na glória, 
sempre mellorou a cataláns e bas
cas en contra dos galegas. 

A frota galega está a ser des
mantelada mentres que, por 
exemplo, os bascas amplían a 
sua. Cales serian as solucións a 
tomar polo Governo galega? 

O que pasa é que o Governo gale
ga nunca tivo, nengun peso a res
peito do Governo central. Pásanos 
en todos os sectores, máis naque
les nos que somos ponteiros. En 

Q .IMPORTANTE~ 
O MERCADO COMO 
PRODUTOR DE 
BENEFICIOS 

Pesca ternos as mesmas atribu
cións, se me descoido, que Extre
madura, que non ten mar. Pero t~
mos o que buscamos. 

Pero Galiza xa non ten que de
fender só .aqui os seus iritere
ses, senón tamén ante a CEE. 

Fora non podemos facer absolu
tamente nada. O que hai que fa
cer é apoiar ao empresariado ga:
lego para que se quite as limita- . 
cións próprias e se arrisque ." .. A 
frase de que o qúeira peixes que 

.molle o cu nunca estivo mell.or di
ta que aqui. Pero ten que arris- -
carse participando cos P,aíses da Nós ternos as mesmas prerrogati

vas, ·segundo a Constitución , que 
cata~áns e bascas, pero na pesca 
o Governo basca e o catalán teñen 
moitas máis atribucións que a no
sa Consellaria de pesca. (Ainda 
que vista a política do naso Conse
lleiro, non diria que isto é mao). En 
Euskadi construen barcos só co 
permiso do seu Governo autóno
mo, aqui ternos que pedirllo a Ma
drid , cando todo o mundo sabe 
que a construción de pesqueirns, 
cando existiu, estivo na Galüa, 
non nas Bascongadas. 

, ribeira e non roubando. -E necesá
rio po1enciar as redes de distribu
cl'ón e diversificar a produción. o 
empresariado galega sempre foi 
moi cómodo. 

Non é chocante que Galiza ten
d o as grandes indústrias de 
construción de buques pesquei
ros, as grandes empresas pes
queiras, non teña peso nengun 
neste eido? 

Alfonso Paz Andrade afirmaba 
que o que pretenden os estados 
que mandan na CEE é quedarse 
precisamente cos mercados. 

Alfonso é un home moi intelixente, 
se cadra de máis para o empresa
riado deste país, ainda que gesta 
moito de figurar. Ten razón, o im
portante é o mercado, pero non co
mo contrapartida, senón como pro
dutor de benefícios. Canadá xa o 
demostrou , o que quer _bacallau 
págao. O que non conmparto con 
Paz Andrade son os seus pontos 
de vista sobre a explot?ción pes
queira. 

Como considera que- vai influir 
na economia galega a plena inte
gración na CEE. 

Non ten peso en nengun eido. ·Ga
liza oferece o 7,8 do. Produto Inte
rior Bruto e recebe o 4,5 ... seg u e a 
ser unha rexión subdesenvolvida. 
Que peso vai ter Galiza! A culpa 
témola os galegas por estarmos 
todos ao xogo da Moncloa. Pouco máis dano nos pode facer 

xa: aí está a agricultura, a gadaria, 
Ainda asi houbo uns incentivos ·. a pesca. Neste último caso penso 
para reestruturar .a frota. Existiu 
picaresca? 

Ser profeta na terra é o pior que 
pode haber neste mundo. Despois 
de 1959 e 1975 estaba claro que . 
non se podia pescar en terceiros 
países. España, cando a época 
dé UCD e Vítor Moro e as suas 
alianzas coa Cooperativa do Ber
bés, foi aprazando, cunha capaci
détde de ·protesta tremenda, o te
ma até que se ch·egou a un mo
mento no que non se· podía ir 
máis alá. 

· Os países .da ribeira queren un 
contrato estábel b non pagar unha 
licéncia e voume, como ocorria ' 
antes. Pretenden que unha parti
cipación nas gañándas do seu 
caladoiro. 

O problema_non é como salvar 

. HAI UNS CANTOS. 
EMPRESARIOS, 
COMO RAMILO, QUE 
PERD~RON O PAPEL 
NA POLITICA E, 
'AGORA, UTILIZAN 
OS ORGANISMOS 
EMPRESARIAIS 
PARA SAIBEN 
NOS XORNArS 
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que España, e menos ainda · Gali-
. za, teñen moi difícil negociar con 
terceiros países porque a xente 
ciase canta de que estamos nun 
mundo a~ reGurso·s escasos . que, 
cando son explotados por outros 
países, queren cobralos. 

europeidade ... pero econqmica
mente é un de~astre_ para nó~. 

Non se pode facer. unha no·.:a 
. Europa sen . que leñamos que 
pagar unha grande p~axe eco- . 

Veria como positiva lago unha re
negociación da entrada· da ·CEE . 

nómica? · · 

· por parte dc:> Estado .español ou 
de GaHza se fose posíbel? 

Non llo pagamos a Europa, senón 
ao Estado central, que non. admi
nistra ben os fondos e non nos le
ga a parte que nos cerresponde, 
Os diversos governos autónomos 

O Mercado Comun dá a sensa- Penso qt,1e as vantaxes de perten-
. ción de que nos fixo máis civiliza- cer a este' c1a·n de ~ercaderes que 
dos, máis demócratas, máis euro- é nestes ·momentos, pero que non 
peus, cando os galegas fumos, ··pode rematar aí, vainos levar a uri 
precisamen_te o~ inventores da cóctel humano moi interesante. 

que houbo até agora colaboraro(l '· · 
E:l colaboran en manter esta situa-
ción. " • 

I • ' 

'A burguesia·galega . 
nunca estivo á altura do p~íS' · 
Falaba antes de Vítor Moro: · 
Apreséntannolo como unha 

- mente privilexiada ... 

Eu aprécioo, ten as suas cualida
des, _pero ·se fóse do PP, matarí
ao. E especialista en própoñer os 
temas . e lago· deixalos sen resol
ver. Sempre o fixo e ag2ra está 
perxudicando o que el defende,, 
unha postura d~ centro direita. E · 
como o gato con botas, pero al-
gun día chegar~. · -_ 

E que me di das grandes famí
lias viguesas relacionadas. coa . 
pesca. Déronse canta a tempo 
.da sit!Jación económica que se 
lles viña enriba? 

Penso que alguns dos sardiñó
cratas, eu sono, por história, dé
ronse canta, pero nas empresas 
acorre como nas árbores, candó 
levan cantos de anos, o bisavó ou 

_ ANXO IGLESIAS 

Os SARDINOCR.A'AS clases 'sociais. Asi sai ése desas-
' .f'1 tre aando se fala da clase política. 

PREVERON· · ó estándar de ,vida debe ser pro-
-G_L_O_B_A_L_M_E_N_T_E ____ -porcional, non pode viver o mes-

o avó poden ser moi .~ons, per? A SITUACION · . 
se cadra o tataraneto e un cret1- · --------,------

mo o que r:ion traballa que o que. 
o fai, o que rende que o que non 
rende, Ji>ero todos teñen que ter 
uns mínimos asegurados. no. Globalmente si se prev~u este _NA QUE ESTA VIGO 

fenómeno e houbo xente prepara- Calquer persoa que geste dé pen
sar, ten que · ser de esqu'erdas. O 
de empresário só é unha etiqu~ta, 
é algo acidental. O importan1e é 
ser xusto, tanto no senso da re
distribución como no do traballo. 

da que o solventou perfeitamente 
. e outra xente que fixo a mona. 

Concordará comigo en que es·· 
tas famílias perderon ·peso na 
economia, na mesma cidade e, 
xa non digamos, na Galiz~. 

Vigo · sempre se dedicou a traba
llar. Pesou sempre moito máis no · 
concerto político galega Pontea
reas con Bugallal., Pontevedra cas 
Montero Ríos, A Coruña ... Pero 
agora xa traballa moita menos 
xente e descansa máis. Agora es
tán saindo sectores noves con . 
novas ideas. Empresários que 
son máLs galegas e que están 
máis incardinados na sociedade. 
Hai esperanza. 

Fala de empresários máis en 
consonáncia coa sociedade ac
tual. Desdé o ponto de vista es-. 
tritamente empresaria!, pode 
xustificarse a sua militáncia en 
Esquerda Galegá? 

Son empresário co·mo puden ter 
sido crego, ou 1 chulQ: .. pero a mi
ña família leva seis ou sete xera
cións ligada á sardiñocrácia e eu 
son tremendamente galega. Mili
tar en Esquerda Galega para ·min 
é unha honra, ainda que góstaria 
que fósemos un' pouco .máis prag-

. máticos e menos idealistas. Sem
pre dixen que non. sonios un parti
do, que somos un clube de opi
nión, o · máis respeitábel -~ue exis
te. na Península Ibérica, nen o Si
glo X.XI nen nada. O· que pasa é 
que nunca soubemos vender o 
produto. Menos mal que atrás ve-

. ñen os do BNG que <? aproveitan 
bastante ben. 

A Esquerda Galega critícouse-

·O PSG-EG está en período pre-
lle, precisamenté, o exceso de congresual. Fálase por parte 
marketing da,guns líderes da · necesidade 

. dunha reformul~ción partidária. 
Si, pero nós abandonamos o mar- . Calé a sua opinión? 
xismo antes que ninguén, puxe-

·mos en marcha o "nacionalismo Se seguimos co complexo de. pa~ 
sen fronteiras" que nos -copiou to- - rróquia, senda EG unha cousa, o· 
do o mundo ... fixemos moitas cou- BNG oütra, CG outra ... non irnos a 
sas. O que pasa é que vendemos nengun ladó. Hai que chegar,a un 
m~I o produto e, ademai~, sem.pre , acorde para manter este país. Es
nos equivocamos de ini{lligo. · tamos distanciándonos de bascas 

, ,.e cataláns e .remataremos senda 
É po.síbel conxugar- nunha mes-1 como Múrcia ou Extremadura: Hai 
ma formación ·política_ os intere" que pór a identidade de galegas 
ses dos empresários e os dos . _por riba de todo, esquecéndono& 
traballadores? ' de clases sociais e póñendo o· 

A política é unha cou·sa ten séria 
que· non hai que misturala coas 

EsQUERDA GALEGA 
NON E.UN PARTIDO; 
É O MELLOR CLUBE 
DE OPfNION, . 
PERO VENDE MAL 
·O PRODUTO 
E SEMPRE. 
SE EQUIVOCA 
DE INIMIG·o 

acento na nasa identidade. 

O gran pecado de Galiza .é o non 
· ter unha burguesia que estivera á 

altura do país. Non o estamos. 
Estivemos en xéstos de prolexer 
a literatos, pintores, etc. pero nor:i 

. tomos conscientes das nos~s, 
abrigas cara o pais. _ · 

Gestaría de que se rac1onalizass, 
o proceso de galeguización dos 
partidos e entrásemos todos nun 
no que ex·istisen correntes de opi
nión. Asi poderiamos afrontar 
unhas eleicións cun mínimo de 
éxito. Penso qúe, ·no fondo, tanto 
os votantes do PSOE como do' 
PP son profundamente galegas, o 
que pasa é que aqui sempre se 
vot~- ao que se pensa que vai ser
ve nced o r. Haf que deixarse de 
quen é máis e. quen é menos e 
loitar por unha pátria ... galega un~: ·. 

versal. ~ 1 

L_ ____ __c._ _______________ _:.;_ __________ _ 
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,.,\ Q MELLOR DOS MUND.OS 

-,. 

"Vivimos no mellar 
dos mundos posibeis" 

Ft;_lipe González 

o 
s;;:: 
o 
1-

Tccici o.. \l idQ_ iHJQ.cfoS 0\.0 

ten-cin. e. Q<(io\"'o... l'lon ~mQ~ 
ne"' uivir Y\ o , eo.vnpo 

Un anúncio do Banco de · Bil
bao-Vizcaya utiliza a imaxe 
dun raposo en_representa
ción dos impostas. Pero se 
vostede, casualmente, está a 
pagar os intereses dun crédi
to seguro que verá imaxes de 
Q..hacais ou hienas pensando, 
esta vez, no ·seu próprio ban
co. As descalificacións agresi
vas sempre poden voltarse . 
contra un. 

E o bon do Manoliño decia 
que il sementes -ra· a ver aos 

_emigrantes. Pois mira'que se 
chega a ir ver. expresamente 
a -Fidel non é que acabe no 
Tropicana e ·que xa no·n volve, 
como o seu amigo Barreiros! 

Por certo que algun ·galego 
haberá-en China. Deberia telo 
e.n ·conta o Presidente. Inda 

· queda moito mundo que 
arranxar. 

. Despois do acordo sobre fi-
•. nanciación autonómic~ e de 

facerlle de carteiro-enibaixa
dor ·en Cuba, .o oe Fraga e . 
Felipe xa non é bipartidismo, 
é un matrimónio de .come,. 
néncia. 

Galeguista estivo o Fidel que 
lle dixo a unha paisana que 
non era La Coruña senón A -
Coruña, do mesmo xeito que 
non se decia Santiago ·of Cu
ba, senón Santiago' de Cuba. 

- Era o argumento que lle falta
,. ba por ou_vir a Francisco Váz-
quez. • 

... 

f 

A SEMANA NO MUNDO 
- J 

O golpe de Haiti .mÓstrará o raseiro internaciOnál dos países ocidentais 

.. A distensión núclear. 
tral c'onsígo a inestabilidade pOlítica 
• M. V.-F.C . . 

A redución unilateral de 
armamento nuclear · 
anunciada por George 
Bush a pasada semana é a 
.proba máis notábel do 
avance no clima de· 
distensión· in-ternacional. 
Paradoxicamente, o fin da 
carreira nuclear,-tamén 
.chamáda equilíbrio do 
terror,traiconsigoa · 
inestabilidade política a 
numerosos frentes. Oriente 

, Médio, Centroamérica e -
Africa fo ron · motivo de 
atención estes dias. 

- A supresión dos misis de curto 
alcance e de armas atómicas 
tácticas, asi cómo a redución 
nun 60% do número de cabezas 
nucleares transportadas por mi
sis intercontinentais representa
rá, _segundo o pá~sidente norte
americano, unha. disminución 
dos gastos ·en armamento -do 
25% en cinco anos . . 

A )niciativa importante e esperada, 

IGREXAE LIBERACIÓN 

un ha . vez desaparecida a coarta
da .cdmunista, abunda no clima de 
distensión -nuclear · que inverte a 
tendéncia que desde a 11· Guerra 
Mundial co_nducira ás principais 
poténcias nucleares a construir as 

·armas suficientes como para des
~ruir 15 veces o -planéta. 

Esta reducióñ ; non representa, 
cqntodo, .a desaparición, nen moi-

·. to-menos, de todos os arsenais, 
pero é un bon paso adiante. Unha 
vez liberada parte de Europa, so
bretodo Alemaña, duns xa inúteis 
misis de curto alcance, as miradas 

- axexan agora ao SuL Os arma
mentos. convem;;ionais, pertinen
tes nas guerras do Terceiro mun
do, recobran o seu protagonismo 
disuasório. A hexemonia bélica 
estadounidense debe enfrentarse 
agora directamente coas suas 
próprias contradicions, unha vez 
que está en camiño de elimina
ción a principal xustificación ideo
lóxica formada na Guerra Fria. 

Ouas CC?nféréncias de. paz 

A negociación iniciada en Orien= 
te Médio reabre a~ esperanzas 

-internacionais da OLP, esmaga- · 
das despois do apoio desta orga-

nización á invasión de Kuwait 
polo Iraq, mantendo os . EE.UU. 
unha discreta presión económica 
sobre o governo de Israel para 
evitar que os seus aliados ára
bes -neste momento' sono todos 
os países da área praticamente
adquiran-- a conciéncia de que o 

· seu apoio contra a aventura de 
'Sadam Hussein foi absolutamen-
te .inútil. , -

Aomesmo tempo, a guerrilla sal
vadoreña lograba tamén un éxito 
político ao asinar, nos Estados 
Unidos, o pacto co governo de 
Cristiani. A FMLN oonseguia un 
princípio de acordo polo cal par
te dos seus efectivos serán os 
encarregados de fo·rmar unha 
nova policia no país. O' governo 
actual negárase a que líderes 
guerrilleiros se integrasen nun 
reformado exército. 

Pero o clima de paz queda escu
recido polo próprio xuízo levado 
a cabo contra militares salvado
reños acusados de asasí.nar a 
seis xesuítas españois, asi como 
polo golpe de Estado que en 
Haiti, o segundo país máis pobre 
do mundo, derrubou do poder ao 
presidente eleito, o relixioso Je-

Acuso1 protesto e rebélome 
(Carta de -Leonardo Boff) 
• FRANCISCO CARBALLO toritários e obscurds. res sociedades civilizadas. 

L Boff ·naceu no-Brasil en 1938. A carta de _Boff ten carácter pri- Debo ser humilde, porque esta é 
É un _dos teólpgos máis impor- vado e está dirixida á máxima unha virtude. Pero non aceito a 
tantes da lgrexa, concretamente autoridade da Orde. É unha es- humillación porque a humillación 
.na teóloxia da liberación de tanta tremecida mensaxe dun apóstolo é pecado. Cristo mesmo no dra-
extensión en Latinoamérica. Per- da liberación ás autoridades da ma da paixón protestou contra a 
tence á orde franciscana, leva 22 lgrexa: dunha lgrexa dirixida ho- humillación á que o sometian in-
anos de ·ministério teolóxico, di- xe por sectores reaq;ionários e xustamente (Xn. 18, 23). 
namizadé>r da vida social, en .es- obscurantistas . A divulgación 

lgrexa sen pluralismos pecial das "comunidades de . ba- . desta carta nos meios de comu-
·se ", dirixia a revista "Vozes''. da nicación de ·Brasil e nun xornal 
editorial do mesmo nome en Rio madrileño -El Independiente, Por outra parte, o que máis me 

· de Janeiro. 30.IX.91- permítenos poñer no preocupa é algo máis grave por-
-coñecimento .dos nosos leitores que resulta danoso para o signifi-

Entre as numerosas publicacións o~ parágrafos máis á destacar . cado pastoral e da evanxeliza-
de L. Boff está_o tratado "Xesu- deste pocumento. ción: a auséncia clamorosa da 
cristo e a liberación do home perspectiva histórica. Os respon-
","lgrexa carisma e poder",, "Ecle- " Querido amigo e irmán !-ter- sábeis ·tanto da lgrexa como da 
siogénese". A segunda deu oca- mann Schalweck: Esta carta orde, que se atopan en Roma, 
sión a interrogatórios da presi- quer ser por unha parte expre- parecen non ver máis que a si 
déncia da Congrega~ión da Fe;· sión dunha protesta e-dunha per- mesmos, as suas organizacións, 
Boff foi · chamado a Roma e im- plexidade e, por outra, u.n saúdo, a sua ortodóxia, a sua orde inter-
púxoselle un ano de· silenzo. Boff visto que está p~ra acabar o ac- na, a sua imaxe narcisística. Te-
non -- tivo q!Je revocar nengunha tual Governo Xeral. ñen dificuldade en aceitar as di-
das . suas. propostas teolóxicas e f eréncias e en con vi ver co plura-
voltou á cátedra . Sincerarnerite o que se fix9 co- lismo. Queren que todos sexan 

migo non se pOde facer cor:i nen- ·_ só ellos, ou só o'rellas, ou só pes, 
Neste intre estase a preQarar a IV gunha outra persoa. Facíano en- non queren a convivéncia de to-
Conferéncia Latinoamericana de tre nós os militares· na léxica da dos os membros que forman a ri-
bispos. Nela intervén o Celam e a represión, típica da ditadura dos queza dun mesmo . corpo. Non 
Ciar. Esta representa os relixio- anos sesenta e-setenta no Sra- . nos dixo isto San Paulo ? 
sos. Os meios a evitar o predomi- sil, Arxentina e Chile. 

Por nqn aceitar un tal planea-no dos teólogos da liberación trai "'·--

consecuéncias tormentosas na Nas redacción dos xornais e das mento, Roma (as duas cúrias) é 
vida eclesial° sulamericana. revistas estaban presentes _os 'in- - un Mo,locti de sacrifícios. Cria 

_ f~Ugábeis censores dos_ milita~ sempre máis vítimas da violéncia 
A influéncia da revista "Vozes'' é res. Irnos ter censores nas nosas simbólica, práticá en todo país. 
das publicacións da editora é tal redaccións? Ata onde -chegará a 
no Brasil que con.citq contra o nosa lmexa, a nosa Orde? lsto - Destruiuse a lgrexa e a Orde en 
seu director a raiba dos conser- desmora_liza as ·nasas igrexas canto.fogar. Transformáronse nun-
vadores civis e eclesiásticos. Hai que por anos loitaron contra .ta- ha pensión, sen o calor dun gran-
tempo que se cuestionaba a les formas arbitrárias de compor- de soño, so~ado en comunidade. 
continuación de Boff como direc- tatilento, aposto a.os direitos hu-
tor. Agora, e ao través das auto- manos. A xente non ten/coñeci- A visión que subxace á interven-
ridades da arde francisna, Boff mento destes métodos. Doutra ci6n é _lamentabelmente miope. 

- foi cesado. E foi cesado median- maneira, escandalizaríase e teria Pare.ce· que non se ollan os gran-
te unha comunicación· verbal sen as razóns -para criticar a lgrexa des desafios da nosa cultura, co-
diálogo prévio_ nen conversas xerárquica polo seu autoritaíis- mo se -non · debese existir nada 
cos traballadores da editora. ·To- mo e as suas posición·& contrá-_ máis alá dos confins das institu-
do mediante . procedimentos au-- rias á conciéncia ética das mello- cións e do xa-estabelecjdo. 

an-Bertrand Aristide. 

A Organi~ación de Estados Ame
ricanos, a CEE e os próprios Es
tados Unidos están a estudar 
medidas contra esta sublevación 
militar que x·a causou case un 
cento de martes. · · 

Dous posíbeis raseiros 

O fundamental, tanto no xuízo 
salvadoreño como en Haiti, é que 
pode definirse aqui a atitude dos 
países do Norte, segundo utilicen 
ou non o mesmo· raseiro nos 
acontecimentos políticos interna
cionais. Resulta moi chamativa a 
conivéncia cos golpistas de Haiti, 
atemperada por suaves condeas 
formais, ao tempo que se somete 
a asédio informativo e bloqueo 
económico á viciña Cuba. 

No caso da senténcia de San 
Salvador, absolutória para a 
maioria dos militares, unicamen
te se escoitou até agora unha 
matizada protesta española. As 
duas principais axéncias interna
cionais de prensa, norte-ameri 
canas ambas, continuan verten
do teletipos monográficos sobre 

. Fidel Castro. • 
f 

O prababelmente máis escaso 
na lgrexa de hoxe é a verdade. 
Tense medo á verdade das cou-
sas, como no caso do libro incri-
minado sobre os sacedotes ca-
sados, unha indagación séria , 
feita na mellar Universidade de 
Brasil (Campinhas, Estado de 
Sáo Paulo). 

E tense medo ao Deus da vida, 
dos pobres, dos humillados e 
dos ofendidos que non aceitan a 
dominación, de todo tipo, e que 
descobriron a lgrexa como afia-
da e avogada das suas causas . 

Parece que Roma non se dá 
canta da importáncia da presen-
za da editorial. Vozes na cúltura e 
que publicamos por termo médio, 
entre reimpresións e navidades, 
un libro cada dia, várias revistas, 
textos para as escotas, etc. 

Trátase dunt1a institución, que es-
te ano celebra o 90 aniversário da 
sua fundación, como se fosen 
berzas a manexar segundo o pró-
prio capricho_ sen maiores respon-
sabilidades cara os 300 funcioná-
rios que nela traballan, segúen e 
proxectan a nosa actividade. 

Quera expresar a _ miña decep-
ción porque nós, da editorial Vo-
z~s. non . tomos comprendidos 
polo Governo Xeral. Con tales 
medidas chegaron a quitarme a 
esperanza, que é· pior que per-
der a fe. Eu desisto. O Governo 
Xeral e o Santo Ofício venceron. 

' A derradeira palabra non a terá 
quen usa o poder para matar es-
peranzas e someter o Espírito, 
senón a história. 

Que Deus trinitário teña miseri.-
córdia de todos nós ·e nos acoril-

. pañe polos camiños que nos to-
ca seguir." - • 

• 
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i.er 
SALÓN ~ ~ 

DE · 
ENERXIA 

(E+D). .. lo SALÓN 

E 
.DESENROLO 

RURAL 

SILLEDA, 3-4-5 e 6 de Outono de 1991 

: DE ENERxlA E DESENROLO RURAL 
·,,_ AVANCE EXPOSITORES. 

RELACIÓN ALF~ÉTICA DE EXPOSITORES PRESEm•1•Es NO SALÓN 
ABM - MERCANTIL RIAS BAIX,ÁS, S.A. 
AC C-ACCUBLOC 
AGROMAN E.C.S.A 
AIRCL.ASS 
ALCATEL 
AMARA S.A. 
AMPAI 
AMPROBE . 
ANTONIO GOMEZ PEREZ (BOMBAS APP) 
AQUATHERM IBERICA, S.L. 
ARQUING S.L. 
ASEMEGA 
AS. PRODUCTORES Y DIST. ENERGIA 
ASOMATEL GALICIA 
ATERSA 
ATERSA - APLICACIÓN TÉCNICAS EN ESPAÑA 
AUSTRIA HAUSTECHNIK 
BERRY MAGICOAL 
BOMBAS CAPRARI, S.A. 
BRIPER 
C.E. NOGUEROL, S.L. . 
CABLES PIRELLE, S.A. 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 
CALBETE- CABOS ELECTRICOS E TEL PORTUGAL 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE PONTEVEDRA 
CENTRAL ELECT. SESTELO Y CIA SA ESPAÑA 
CGE (GRAL. ELECTRIC.) 
CHAFFOTEAUX ET MAURY 
CHANCE 
CID . 
CIRCUTOR, S.A. 
COFLAN 
COMERCIAL SEOANE 
COMPAÑIA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L. 
COMPAÑIA ROCA RADIADORES _, 
CONSELLERIA DE INDUSTRIA,, COMERCIO 
CONSELL~RIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
OBRAS PUBLICAS . 
COVSA - HIDRONOR 
CUMULUS 
DAIKIN 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 

XORN,ADAS TÉCNICAS 
SALA 1 

DÍA3 . . 

DÍA3 

DfA4 

11 :00 PRESENTACIÓN DO LIBRO"BRANCO DA ENERXIA 
11 :30 XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
12:30 VERTIDOS DE CAL:IDADE DAS AUGAS 
17:00 O GAS NATURAL EN GALICIA, PERSPECTIVAS 
18:00 MINICENTRAfS 

DEMOSTRACIÓN$ TÉCNICAS 
SALA2 

13:00 COMPENSACIÓN DA ENERXIA REACTIVA 
17:00 CABLES PIRELLl-1 
18:00 CABLES PIRELLl-2 

XORNADAS TÉCNICAS 
SALA 1 

11 :00 APROVEITAMENTO DE RESIDUOS FORESTAIS EN GALICIA 
BIOMASA 
11 :30 PARQUES EOLICOS . 
12:00 SERVICIO DE VALOR ENGADIDO INTEGRADOS SOBRE REDE 
CATV. UNHA OPCIÓN PARA EDIFICIOS INTELIXENTES 
13:00 INCENTIVOS Á APLICACIÓN DE NOVAS TECNOLOXIAS NA 
INDUSTRIA . 
16:30 ANÁLISE DE FAL\AS EN SISTEMA-S DE ENERXIA ELECJRICA 
18:00 XESTl'ON DE SERVICOS PÚBLICOS. ¿PÚBLICA OU PRIVADA? 

ORGANIZADO POR 

ASOCIA< 'ION 
rERIAL . 
SEMANA VERl>E 
DE (/ALICIA 

. 

DEMI, S.A . . 
DIMPLEX 
DISCOSTOCK 
DIST. ELECHRICA CATOIRA;-S.A. 
DOCASA, MORA, CABERO Y CIA, S.A. 
EUROCADE 
E.G. l.S.A (ELECTROACUSTICA GEN) 
E.G.l.,S.A. 
EDICIONES SALVAT 
ELECTRICA-DE BARCIADMERA 
ELECTRICA DE GRES . 
ELECTRICIDAS DE MOSCOSQ, S.L. 
ELECTRICIDAD LOS MOLINOS, S.L. 
ELECTRONICA$·GALLEGAS, S.L 
ENDESA -
ERICSSON 
ESPINA Y DELFIN, S.A. 
GESTENGA 
GLEN - DIMPLEX 
GLOBAL- MIX 
HEAT · · 
HEATOVENT 
HIDROEL.ECTRICA O.E SILLEDA 
HISPANO MECANO ELECTRICA S.A. - HIMEL 
IBERICA DI; APA8ALLAJES, S.L. 
ILUMINACION CATALANA, S.A. 
!MIGAS, S.A. 
INAEL - IMEZV 
INDALUX 
INDALUX - INDT. DERIVADAS DEL ALUM. 
INDER, S.A. 
INDUSTRIAS AUTOPLAS, S.A. 
INDUSTRIAS IBERDOMO, S.A. 
INGENIERIA ELECTRONICA DIMACO 
ISOFOTON 
LA PESA 
MANNESMANN EDELSTAHLROHR 
MEDEX, S.A. 
MERLIN GERIN GARDY 
M.ULTI CONTACT 
NORCONSULT 
NORCONTflOL 

NORSISTEMAS 
O.T.D. 
'ORMAZABAL·ENERGIA, .S.A. 
PEMSA - . 
PETERCEM . 
PLANETA CREDITO, S.A. 

- POSTES NERVION, S.A .. 
PRONUTJ;C, S.A. 
QUINTAS & QUINTAS, S.A. 
RADIO CLUB DEZA SIERRA ULLA 
REACTEC 
RECAT 
REPSOL BUTANO 
'RUNTAL 
S.E.A.E. 
SAMNÓDE 
SAUTER 
SAUTER - TROX 
SCHURER 
SELKIRIC 
SERAGUA, S.A. 
SERVINOR . 
SISA , 

. SIEMENS, S.A. 
SIME . 
SOCIEDAD ELECTRICISTA TUI, S.A. 
SUMINISTROS TERMALES EN GAS 
STARCLIMA, S.R.L. 
SOTORI MANTEL WARMETECHNIK 
TALLERrn CASTILLA, S.L. 
TECHNOTHERM 
TÉCNICAS DEL CALOR 
TELEFÓNICA PONTEVEDRA, S.L. 
TELEVES SISTEMAS, S.A. 
TELYCO . 
THOMAS 
TRI CAL 
TROX 
TUDOR 
JUFLL ELECTRO SOLAR 
UFl~A . 
UNION FENOSA, S.A. 

PROGRAMA----------------

DÍA4 

DÍA5 

DEMOSTRACIÓNS TÉCNICAS 
SALA2 

17:00 NOVA XERACIÓN DE CALDEIRAS ELECTRICAS DE 
CALEFACCIÓN 
18:00·BANDEXAS PARA CANALIZACIÓN ELECTRICA RAIBAND 

XORNADAS TÉCNICAS 
SALA 1 

11 :30 PLANS ESPECIAIS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL E O 
DESENROLO DE GALICIA 
12:30 COXENERACIÓN 
16:00 INCIDENCIAS DA ELECTRONICA DE POTENCIA NO CONTROL 
DA ENERXIA ELECTRICA 
17:00 MESA REDONDA: ELECTRIFICACIÓN RURAL E NORMATIVA 
COMUNITARIA SOBRE INSTALACIÓNS ELECTRICAS 
18:30 AS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E A INNOVACIÓN 
TECNOLÓXIC.A 

PATROClf\JADO 
POR 
Fundación Semana 
Verde '-. 
de Galicia 

• , • t . ~, .. J )· ) l ·· 1. :-

DEMOSJRAClóNS TÉCNICAS 
SALA2 

DÍA5 
· 12:00 MEDICIÓN E FILTRADO DE ARMONICOS EN REDES 

INDUSTRIAIS 
13:00 A ENERXIA ELECTRICA O CONFORT E A ECONOMIA Nft,. 
VIVENDA 

. . 

X ORNADAS DE ENERXIA E CONSUMO /. 
SALA2 

D~5 . 
11 :30 MESA REDONDA: ENERXIAS DE CONSUMO DOMÉSTICO 
16:00 COLOQUIO . . . 
17:00 NOVAS TECONOLOXIAS DE CONSUMO DOMESTICO 
Serviráse un v:ño do país a tódolos asistentes 

XORNADAS TÉCNICAS . 
SALA.1 

DÍA6 . 
11 :30 PLAN DE TELEFONIA RURAL 
12:30 SATÉLITES, R~BOTE LUNAR E RADIO. PAQUETE 

DEMOSTRACIÓN$ TÉCNICAS 
SALA2 

~i6 . 
13:30 ANALIZADOR DE REDES. APLICACIÓN Ó AFORRQ DE ENERXIA 
~LE_CTRICA: 

UNTA 
DE~IA \MV . u 

CONSELL[íll/\ DE lf\ll)US 11111\ 1 C: 1.l Hf i'~CIO 

_(. 

~ · 
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. C~RTAS 
VENCER 

"O espia ·que chegou- do frio". O 
direito de Aütodeterminazon, que 

-·~ tamén .chega, agora do frio. Pero 
este frio, ese vento Nordés, .tráe
nos a Liberdade. Volfanos cos 
desexos de loita, coa ilusión per
dida ... coa esperanza. 

Todo ·o que está suceder a suce
der nos· Países do cham5tdo so
cialismo real ·(?) vai sapúdir Eu
ropa na sua totalidade; diria 
máis, 6 mundo inteiro. Non p·en
se o Primeiro Mundo (o pas 
transnacionais, o-do gran capital) 
que con eles non vai wmovida. 

É un cataclismo de tan longo al
cance e de tanta profundidade 

, ..,
1 

que afectará, en todos os eidos, 
a todo o Globo, incluído, por su
posto, o centro do império: 
EE.UU . Os tempos de liberdade 
son .chegados e nori haberá · 
quen os pare. Todos .os povos 
asobalhados, marxinados, er
gueranse e !citarán por conquerir 
seren donas ·e señores de si 
mesmos. Veremos, entón, onde 
stá a tan cacarexada democra
sia (do capitalismo, por suposto) ~. 
lmaxinar, por ex., que os "bran.
cos" tivesen que devolver os te
rritórios conquistados polas ar
mas aos seus verdadeiros e anti
gos donos. ,Se iso .sucedese ha
beria que com'ézar a crer nesa 

• \l democrácia. (Este é un tema a 
tratar -por separado). 

Centremos, agora, o discurso 
dentro do Estado español (E.E.). 
Afecta e a quen,-o que está a su
ceder no Centro-Leste da Euro
pa, dentro deste estado peninsu
lar? A quen interesa? Houbo al
gunhas repercusións? Penso 
que o tema é tal-e de tal nature~ 
za, que nos afectá a todos, tanto 
a nível individual como comuni
tário (véxase, senón, toda a pa
rafernália de declarazóns e con
fradeclarazóns de políticos, mili-

- cos-e perso~s particulares). O'in- · 
terese pode -ser . (de feito éo) 
máis relativo, interesando a uns 
máis que a outros, como xa ve- · 
remos e· é evidente. En canto á 
repercusión, sempre será i:náís 
forte ali onde. haxa máis interese, 
que pode ·ser pala sóa cercania 
o epicentro do fenómeno ou po-

. las características sócio-culturais 
e políficas do receptor. E por isa . 
que, onde se están a mover e a 
tomar· accións concretas, dentro 
do"E.E., é en Euskadi· e--Gatalun
ya. Son pavos cunha· conciéncia 
alta na cuestión nacional-cultu
ral. Por isa é po'lo que acadarán 
todo o que desexen no ei9o da 
·Autodeterminazón-independén
cia. Veremos se os dirixentes 
(sempre os dirixentes!) son 
conscientes do que os Pavos 

""'- queren e. devecen, _e non . frus
.. trán, máis unha vez, , p-or catro 

· cartas, as suas ánsias de liber
datje e democrácia. 

No caso da Galiza, nunha nazó~ 
con pouca conciéncia de seu, 
pero que, a semelhanza de to
:das do Mundo, ten direito á sua 

. ·. Autodeterminazón.- o' intre que . 
·•· · estamos a viver é histórico e non 

podemos deixalo pasar, a non 
ser" que queiramos per.der para 
sempre a nasa ldentidade e dei
x~in os. que os imperialistas .de 

-TOKIO 

Madrid e OS• seus laéaios na Ga
< liza · sigan asobalhándonos·· e 
castrándono·s 500- anos máis. A 

· nasa F~la, a nasa Cultura, a na
sa Terra, o naso Povo .só· poden 
desenvolverse en Liberdade, 
senda soberana e dona de seu. 
Noñ queremos máis em.igrazón, 
nen nucleares, nen exército es
pañol , nen tampouco caciques. 
Queremos o naso Idioma, a na
sa Culturé)., a nosa -lntegridade 

·territorial. 

Será un estarzo de homes e 
mulheres:dispostos, cal titáns, a 
levar a bon porto a ~ave' Pátria. 
Quer dicer, nunha laboura de to- · 
dos. Nengun colectivo, nengun 
partido, nengunha élite poderán 
capitalizar o futuro trunfo. 

Para levar a cabo·toda esa tare- · 
·fa -a Emancipazón- haberá que 
seguir _un has pautas, que, eu 

. penso, poden ser as seguintes. 

1 ª) Disc.usón e· posta a punto: 

2ª) Campañas de concienciación 
e mobilizazqn. Ao mesmo tempo 
faríase unha recollida de firméis, 
para · a sua utiliÍ:azóh chegado o. 
caso. 

3ª) A .-presentazón, en organis
mos internacionais, do noso di
reito á Autodeterniinazon - inde
pendéncia. 

4ª) Un ha grande . manifestazon 
nacional. ·. 

Tocio isto sob o lema da unidade de 
todos· os galegos pola autodeter- -
minzon-independéncia, sen manci
nazóns de nengunha clase, -~sque-

. cendo enfrentamentos, traizóns e 
personalis.mos. 

·_Non é necesário, por supostÓ, ·ir 
con presas:, a liberdade . dun pa
vo non s~ co~quire nun dia. 

Resumo: unidos venceremos. 
ANTON BERTOLO LOUSADA 

(.Vifaboa) 

AUTO[_?ETERMINACIÓN 

" ... Unha nacionalidade, pois·, ·ten 
· dereito, incluso, a constituirse en 
Estado indep.endente". 

Castel~o-Sempre ~¡, Galizá , 

Cando estamos a asistir a uñ bai
le de declaracións políticas e de
bates de pepir o' direito a autode
terminación, xurde na nación ga
lega · empezando por narón reco
ñecimentos do díreito a. autode
terminación nacional de Galiza. 

·para botarnos unha ollada da -si
tuación actual da ·Galiza, bastas 
guiamos polo gran .irmán como 
foi e. segue senda par.a os gale
gas Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao .. 

É cando hoxe., mais que nunqi., 
-nos ternos que guiar polo texto 
da obra im·ortal como é Sempre 
en Galiza de Castelao, (isa ta
mén vai para os autores· da cria
ción da. Medalla Castelao; (en
téndase Xunta de Galiza e de
mais caciques). 

Cando os Parlamentos Basca e 
Gatalán aprobaron o seu direito á 
autocleterminación, na Galiza, es:. 
pecialménte a Xunta de Fraga, se 
nos tala de AUTOIDENTIFICA
CIÓN, pois á.os que impoñen as 
Medallas Castelao voulles poñer 
unhas verbas do irman Daniel: 
"Os persoaxes paNos son idénti
cos no talar. Posuen a memoria 
dos papagaios, ou dos gramófo
nos, e a intelixencia dos monos. 
Levan ·a alma uniformada con 
adovios .baratos, ·viven espeitual
.mente "de gorra". Débenlle as ide
as a calquera libm de testo e dé-' 
be·n11e o señorío a calquera xas
tre. Gastan do "Casino de caballe
ros", das "terrazas do café" dos 
"paseos de moda". Militan en par
tidos de "dereita" e soñan coa vol
ta do pasado. Éstarian mellar .en 
Madrid que no mesmo Ceo. Son 
monee.os pa~larítes de fabricación 
nacional. Están feitos en serie, por 
Real Orden publicada na "Gace
ta". lsto falábao hai máis de cua
renta anos o n'o$O irmán. Daniel, e 

_· polo que se vé seguimos do mes
mo xeitó que Castelao denunciaba 
aos fascistas de turno. 

En fin , galegos nacionalistas, 
unámonos todos para conqueir o 
desexo do irmán Castelao como 
é a Autodeterminación Nacional · 
de Galiza. 

VICENTE ABELLEIRA CAMBEIRO 
(Serra de Outes) 

·-

REMODELACION DE RJAZOR 

Logo do anceiado ·ascenso do 
Real Clube Deportivo á primeira 
Divisicfm, a nosa equipa coAta cá
seque con vinte mil sócios, unha 
cifra record . na nosa história que 

. sen_ embargo non se corresponde 
cun estádio que agora non está á 
categoria do naso Real Clube. 

E dicimos que o noso estádio 
non está á categoría do Deporti
vo por várias razóns : primeira: os 
case 29.000 espectadores aos 
que dá cabida son claramente in
suficientes en relación ca actual 
número de abonados. Hoxendia 
o Deportivo necesíta un estadio 
cun aforo mínimo de 40.000 loca
lidades. Segunda: A remodela
ción de Riazor de cará ao Mun
dial-82 foi un fiasco porque se 
ben a tribuna aumentou a capaci
dade que tiña non aconteceu asi 
co lateral, a preferéncia e a gra
da de xeral . A remodelación non 
só restou localidades senón que 
conve'rteu a Riazor nun campo 
feitó "por fascículos" onde a si
lueta característica é a duns den
tes de serra que lle restan unifor
midade á arquitectura das banca-

- .das e que orixinan un notábel de
Sé;iproveitamento de espazos li
ores. Terceira: Como consecuén
cia disto os sócios vémonós abri
gados a aturar contínaus corren
tes de ar provocadas polos espa
zos libres existentes no centro e 
rTos extremos das marathons. 

. sión da tribuna cara o marcador 
electrónico converteria a Riazor 
nun estádio uniforme,· moito máis 
acorde co clima norteño que 
aqui disfroitamos, e cunha estéti
ca moito máis aéorde co recinto 
futbolístico e atlético do que ago
ra en modo nenguo dispon. 

CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ. 
Abonado n2 3.980 e nove sócios máls 

de Preferéncia. 

QUE CARA IR VELAS 

Dicíame un nena de 72 de EXB, 
mais guiado pola violencia das 
películas_ da televisión que por 
unha infantil apoloxia do terroris
mo, que ETA había de meterlle 
unha bomba a cada unhas das 
tres varavelas e afundilas. Dicía 
obseNando a,o lonxe a reproduc
ción das naves que tripulou o 
mercenário navegante, Virrei , Al 
mirante e Governador, chamado 
Colón, a quen se lle adxudicou o 
10% das riquezas atopadas. Cer
tamente o rapaz sabia máis da 
historia do que nos contan co ga
llo do V Centenário . Emprestou
me o libro titulado "Brevísima re
lación de la destrucción de las In
dias" de Bartolomé de las Casas. 
Léndoo, os pelos poñíanseme de 
pe e sentía os arrepios do trio da 
marte. Certamente a conquista 
de América (non é descobrimen
to: América xa estaba ali) foi un 
acto imperialista de barbárie que 
consistiu en esmagar culturas, pi
llar o ouro, escravizar, asasinar, 
violar e aprenderlle o rosario aos, 
ata aquel momento, fe lices "in
dios". Que tal xenocído cultural e 
biolóxico resulte algo memorabel
mente festivo resulta, cando me
nos escalofriante. 

E pensar que houbo xentes que 
sen saberen ren de todo isto ( ou 
si sabendo?) foron festeira.s vis i
tar as caravelas que percorren 
os partos como emisários da 
grande c;elebración do V Cente
nário do acto de barbárie e colo
nización máis noxento da histó
ria de España. 

E pensar que Vigo está chego 
de ruas que lembran a ises mer
cenários asasinosl : Pizarro, Co
lón, Hernán Cortés. 

Polo tanto consideramos que a 
remodelación de Riazor non só 
se debe efectuar aumentando en 
11 :ooo ( ou mais) o número de lo
calidades, senón atendendo a 
unha. compartimentación funcio
nal. E por isa polo que alarma
dos ante os rumores que se es
coitan na rua mostramos o naso 
total desacorde co proxecto que 
contempla a cimentación dos 
lenzos de céspede ·existentes 
por riba da grada de "lateral" e 
de "general"; esta solución apar
te de non evitar as correntes de 
ar, non aumentaria as localida
des no número súficiente, senón 
que ademais conferiria un as
pecto extravagante ao recinto 
deportivo (de todos é sabido que 
o estádio dunha cidade tamén é 
exponente da categoría da mes- A celebración de semellante acto 
ma). Asi pois, este grupo de só- xenocida e de pillaxe será a cele-
cios, sen pretender impoñer cri- bración dun pobo ignorante, tara-
térios técn.icos, considera moito. do pala propaganda e a mentira 
mais acor~e a seguinte propos- poHtica, que a cotio véndenos 
ta: Demolición da torre de marat- ideas e condutas con idéntico 

.. tion e de parte das bancadas de marketing co que nos venden Co-
"marathon" para prolongar 0 len- ca-Cola ou calquer desodorante. 

zo sup~.rior da pref~réncia por ri- 1 • Celebrar ese V ceAtenário é un 
ba de g~neral ate cas~ ,canee- acto de arrogancia imperialista 
tar .ca~ tnb~na (a cone~1on t9t~I tan ... Non teño palabras para ex-
sena 1~pos1bel p~r ter esta ult1- presar a miña pena é 0 meu noxo. 
ma me1rande voo que a prefe-

. ·réncia). Demolición da bancada P.D. O-poeta chileno Pablo Neru-
de '.'niñbs" e· prolongadón . dos da no seu "Canto Xeral" escrebia: 
dous anfiteatros de tribuna até a 
posición que. ocupa a actual ban
cada dos rapaces, conferíndolles 
a estes ún habitáculo digno. 

De levarse a cabo esta reforma 
Riazor non só gañaria en locali
dades, senón que aumentária o 
númeor de asentos (coa vantaxe 
quG a nível UEFA teria isto). Por 
outra parte; .o feitc> de que o len
zo da p·referéncia tanto superior 
como inferior) se estendese polo 
fondo, xunto GOa pequena ·exten-

-- · Los hijos de la arcilla vieron · rota 
su sonrisa, golpeada 
su frágil estatura de venados. 
Fueron amarrados y heridos. 

· Fueron quemados y enterrados. 
Y cuando el tiempo dió su vuelta de·vals 
bailando en las palmeras, · 

· el salón verde estaba vacío. 
Sólo quedaban huesos' ' 
rigipamente colocado$ . . . 
en forma de crui; para mayor . ,. · 
gloria de Dios y de los hombres. . .. 

EDUARDO CAMESEl,.LE IGLESIAS 
- (Vigo)' 



ANOSATERRA 

• XAN CARBALLA 

Do 25 ao 28 do pasado 
mes tivo lugar en 
Compostela o l · 
Sen)inário Internacional 
de Planificación 
Lingüística·, orgaµizado 
polo Consello da 
Cultura Galega. Máis~ 
alá ·das ponéncias e 
comunicacións que 
informaron sobre as 
línguas de numeros.as 
comunidades con 
situacións de digló~ia 
ou subdesenvolvi-,hento 
lingüístico, o encontro 
acadou o seu ponto 
máis intenso no debate 
sobre a lexislación -
constitucional e a 
necesidade ou non de 
reformala para lograr 
unhaplena 
normalización do 
galego. 

' ... 

• • u1e1r 
CULTURAL 

Garcia Ramos lntervlndo na mesa redonda sobre a posibel reforma constitucional no camifio da normalC.Sción lingüística 
' .~ . 

Normalizar o galego: reforma constitucional si ou non. 
O 1 Seminário de Planifi<?ación Lingüístic~ abordou un tema tabu 
Garcia Ramos, maxistrado do Tri
bunal Superior de Xustícia de Gali
cia, puxo o dedo na chaga do deba
te principal que abordou o Seminá
rio cando e interrogou, "¿non se
rá chegado o momento para que, 
de de unha atitude en reticéncias, 
e aborde ¡t reforma da Constitu

ción no entido de declarar língua 
oficial, en cada unha da nación 
do E tado, á ua própria língua, 
mantendo a cooficialidade do cas
te lán para o upo to de protec
ción de direito lingüí ricos indivi
duai e relación upraterritoriai , 
recoñ endo o plurali mo ocial e 
o tratado intemac ionai ? Con e
guiriamo a i o que é ociolóxica 
xurídica e eticamente xu to: que a 
única língua oficial dun território 
ou nación exa a língua própria". 

,A intervención de Garcia Ramo 
abriu pa o a. unha intere ante me a 
redonda na que tre outros xuri ta 
(Pi:ieto de Pedro, Vemet e Cobre
ros), tentaron esbrozar a maraña da ' 
lexislación constitucional, no to
cante ás língua , e as maneiras que 
teñen de entrarlle, na teima norma
lizadora, os diferentes governos 
autónomos. 

Cobreros fixo ver que non era unha 
reforma sinxela a planteada por 
moitos do artigo 3 da Constitución. 
"Este artigo está no título prvlimi
riar, o que obrigaria a bon seguro a 
entrar nún novo periodo eleitoral 
constittiinte, cousa que ,posibel
mente non seria precisa se só falá
semos de reforma de artigos refe.,. 
rentes ao Senado. En todo caso, 
sén eu ter claro que opción seria 
mellor, é positivo· que se perda o 
medo a falar dun tema que até hai 
ben po~co era un tabu".' ' 

Senténcias 
cont~aditórias 

O debate producido nesta mesa re-

donda, precedido polas interven
cións de Pilar Garcia Negro e Ro
bert Comet, sobre a incidéncia da 
lex.islación na planificación lingüís
tica, levou ao Seminário un aspéc
to controvertido. Da mesa redonda 
tiramos a impresión de que a sinuo

. idade da interpretación legal, coas 
fendas e os dobles xogos que se po
dan facer, non é dabondo. Asi, se 
Vitorino Núñez, sinalaba na inau
guración do seminário, "nesta em
presa de procura da Alba que falara 
Ca telao, desde o seu forzado exí
lio, e Já a participar o Parlamento 
galego en orde de restaurar social
mente a língua galega. Sirva de 
exemplo a aprobación unánime, no 
eu día, da Lei de, Normalización 

lingüí tica ... ', o presidénte do Par
lamento galego esquecia que o Tri
bunal Con titucional emendeu esa 
Lei ba ándo e no. artigo 3 da Cons
titución igual que fi"xo coas leis 
normalizadoras basca e catalana. 

A famosa senténcia 84/86, ·que bo
tou ~baixo o artigo primeiro da Leí 
de Normalización Lingüística de 
Galicia, é a que remata pondo fin 
provisório a unha pa.rte do debate 
lingüístko legal. Desde -entón, se
gundo · vários conferenciantes, pro
duciuse abondosa xurisprudéncia, 
en móitos sentidos contraditória. O 
xogo "debei- oe coñecer, direito de 
,usar", que consagra e(n exclusi,vida
de para si o castellano, foi sobrepa
sad-o polos cataláns na recente 
adaptación da. lei de función públi
ca, recorridá ao Constitucional e 
aprobada por. este. Desa maneira a 
Generálitat salvo u cun rodeo a sen-_ 
téncia 'de l 986que. eximia da "obri
gatoriedade de coñecer o catalán". 

t u_. novo Artigo Terceiro 

Planteadp en. termos de táctica polí
tica a seguir as posicións foron defi
níndose entre. os partidários de ex
primir ao máximo as revirav.oltas 
lexislativas -e.orno os cataláns fixe-

ron no exemplo antes citado- e os 
que se pronunciaban cla.t?ffiente po
.la necesidade dunha taxativa refor
ma constitucional. Así, Robert Co-. 
met ·i Codina, que desde o análise 

. da situación suiza propuxo un mo
delo de aplicación do princíp_io de 
territorialidade lingüística no Esta
do español, chegou ·a formular unha 
explícita propüsta de novo artigo 3 
da Constitución española, que aca-

. dou un certo consenso entre. o pú
blico que asistiu á sua intervención. 

Segundo Comet a redacción pode
rla quedar así: "l.- Son línguas de 
España o castellano, o catalán, o 
galego e' o euskera. As tres _pri
meiras serán oficiais con carácter 
exclusivq no seu território pró
prio. A oficialidade do euskera, 
língua própria do povo basco, sérá 
obxecto duo rexime xurídico es-

. pecial en. Euskadi e Navarra. As 
línguas de España serán meio de 
comunicación cos órgao~ corfiuns 
de govemo e nas institucións par
lamentárias ·xenerais. 2.- Son ta
ruén línguas de España o arago
nés, o aranés e o asturiano. Estas 
Iínguas serán respe_itivamente ob
xecto · de rexímenes especiais de 
p(otección nas coµmnidades autó-

. nomas de Ar~gón, Cataluña e As-

turias. 3.- A riqueza das di¡erentes 
modalidades lingüísticas de Espa-. 
ña é un patrirriónio cultural que 
será obxecto de especial respeito e 

· protección". 

Recuperación lingüística 

A imensa maioria das comunica
cións. ao Seminário profundizaron . 
en problemas específicos de dife
rentes línguas n:iinorizadas, non só 
de Europa. O seminário serviu para 
intercambiar experiéncias e coñe
cer opinións contrastadas· ben-dif e
rentes, sendo a c9nflitividade xera
da polas finguas en contacto e con
flito o tema recorrente. Cristina B. 
Paulston, do Departamento de Lin-

. güística da Universidade de Pitts:
burgh uniu problemas como deci
sión política, financiación ou esfor
zos culturais da sociedade. Respei
to á ~ituación de Europa afirmou 
·que "os esforzos de planificación 
lingüística só terán éxito se teñen 
cartos detrás,( ... ) nos grupos lin~ 
güísiticos ci a.bandon,o dunha das 
línguas é gradual e se en princípio 
se aposta polo bilinguismo acábase·. 

. por apo"star por unha só língua. ( ... ) 
· Na restauración lingüística xoga un 

gran papel ó prestíxio que propQr- ' 
ciona unha literatura própria e o 

. Xosé Rubal, á esquerda, e Ant9n Santamarina organiza~ores do Seminário 

--

1 

orgullo nacional dos falantes". 

A análise dos resul~dos dun mode
. lo como o suizo serviu & Robert Co

me t para expoñer _interesantes 
conclusións sobre· o resultado que 
deu estes anos. Precísamente é a 
falta de avaliación dos resultados 
dos proxectos de galeguización -
mesmo en grupos reducidos, como 
a Universidade- os que ainda están 
moi desatendidos no noso país. An
~ón Santarnarina;desde.un certo op
timismo, non deixaba de constatar 
nas palabras inaugurais a sua preo
cupación, ' ~hai dez anos que ternos 
autonomia, e fora .dos logros na es
cola, ·na rádio ou na tv, noutros as
pectos a situación do galego empio
ru. É verdade que grácias· a aqueles. 
médios están desaparecendo prexuí
cios que pesaban sobre a nosa lín
gua, que grá.cias á escola desapare
ce o .analfabetis.mo en galego. Pero 
os usuários do galego cada vez so
mos menos e é cada volta máis difí
cil neste país sacar uh filio galego 
falante porque a escola se~e a ser 
un médio de desgaleguización. E · a 
administración, fóra de excepcións, 
outrotanto". M. Regueira, responsá
bel de política lingüística da Xunta 
de Galicía, retrucaba ao dia seguinte 
coa correspondente frase feíta, "es-
támonos facendo un traxe á medi
da" ... " á mooidá'cÍo español" enga- . 
diron moitos dos que o escoitaron. 

Proba do moito camiño a andar foi 
a inexisténcia de tradución simul
tánea ao galego e si ao castellano e 
ao inglés no Seminário. Segundo 
declaraba un representante do Con
sello da Cultura Galega, "é que en 
Galiza non exi"sten ainda persoas 
especializadas neste labor. Houbo 
que traer aos tradutores simultáne
os de Madrid, cun custe que .supe
rou os dous millóns de pesetas. Até 
o ano que ven a Escola de ldioimis 
non vai sacar uriha primeira pro
moción de tradutores simultáneos 
ao galego". • 

·-
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P ÁXINAS BRILLANTES DA CULTURA-GALEGA 
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AJgÚns dos últimos foÜetos e catá
logos editados nü' noso pais indu
cen á ·reflexión. En Stella Maris, 
por exemplo, obra auspiciada por 
.Alfonso Paz Andrade, distintos 
persoaxes locais, de Vigo, moitos 
deles pertencentes ao ámbito cultu
ral, móstranse, sen miga de pudor, 
ante a cámara. 

· O recente enc.ontro de escritores 
galegos e portugueses serviu, pola 
sua parte, dé motivo á edición dun 
catálogo baseado case exclusiva
mente nas fotografias e nos currí
culo·s dunha presa, certamente plu
ral, de escritores galegos, os cales 
·houberon de viaxar a Santi~o para 
poñerse _a disposición doí'b'xetivo. 
O resultado é unha coleción de pri- . 
meiros pi/anos so~re fondo, case 
seinpre, de granito. (A observar o 
distinto ·tratamento dado pola de
'legación portuguesa ao. seu folleto). 

Tamén o' Centro Dramátic;o pratica 
" a sedución das páxinas é·ouché na 

estrea de cada obra. O último tra
ballo, Asi é, se vos parece, deu lu
gar á realización · dun ·inostrário de 
·retratos prominentes, nos cais di.: 
rector e elenco tratan de non pasar 
desapercibidos, se ben a fotografia 
do autor da obra, Pirandelld, apa
rece nun discreto Jugar. · 

Algo similar ocurre coa televisión: 
Alfredo Conde procurou sernpre 
gañar centímentros ante a cámara, · 
na viaxe de Fraga polo Caribe, ain
da. que ben pouco poida competir. 
con Camilo José Cela, veterano lí~ , 
de.r da batalla diária pola fama. 

"- Estes exemplos adquiren a sua im
portáncia .ao' producírense na au
séncia case completa doutros coñ
tidos (textos con entidad e própria, 
referéncias explicativas sobre o 

ÁCTOS CULTURAIS 
E PUBLICACIÓNS 
ADOITAN A SER 

· USADOS, MÁIS QUE 
COMO INICIATIVA 

·ARTÍSTICA, COMO 
COARTADA PARA 

PUBLICAROS 
ROSTROS DOS SEUS 
· PROTAGONISTAS 

que realmente se quere anunciar ... ), 
. d~ tal modo que actos culturais e 
publicacións adoitan a ser usados, 
máis que como inicliativa artística, 
como. co~rtada para publicitar os 
rostros dos seus protagonistas (es
quecímonos, de citar, ·é certo, os 
exaustivos currículos, que támén · 
abundan). . 

Desde agora ás alusións ás páxinas 
brillantes dalgun autor referiransé, 
sen dúbida, aos temas satinados do 
seu retrato· e, nunca máis, ao. estilo 
das suas criacións. 

A quen Cl!,lpai desta vaga de narci
sismo? Ao contáxio norteamerica
no, prob~bel~ente. ~·Nupt:ia nación 
que fixo da publicidade. unha arte -
afirma Gore Vidal na sua· última 

. , . r 

· MANUEL VEIGA 

recopiladón de ensaios- todo cria
. dar que se nega a promocionarse a 
si mesmo, de seguida é sospeitoso 
de non ter nada q'ue vender" . . 

CALI 

Pero vender, ou oférecer algo, re
quire un control detallado das téc
nicas mercantis: Xosé Ramón Pena 
confesa que cando el mesmo redac-

ta as suas prqprias entrevistas en 
Faro de Vigo, estas conteñen me
nos erros e son máis interesantes. 

En xeral, é verdade que os textos 
narcisistas conteñen menos erros 
formais, pero non sempre son 
máis interesantes: o amaneira
mento pode matalos e non só iso. 
Bertrand Rusell ten escrito que 
"un narcisista, seducido polo ho
menaxe rendido aos grandes escri
tores, pode estudar literatura; pero 
como esc;reber non é para eJ outra 
cousa que un meio para conseguir 
un fin, a técnica non chega a inte
resalo nunca, e non pode ver nen
gun tema senón en relación con
sigo mesmo. A consecuéncia é o 
fracaso e o desencanto, en vez da 
su pirada adulación". E engade: 
"Todo éxito ério nun traballo de
pende dun intere e xenuino polo · 
material co cal o traballo está re
lacionado". 

Existe aquí e e -interese xenuino? 
Están, unha gran parte dos naso 
artistas, entregados aos eus temas 
ou, máis ben, á sua própria persoa? 
Grave interrogante, porque os ban
queiros, que hoxe posan tamén pa
ra as cámaras, non pola fama, dei
xan de primar o esencial, é dicer, a 
gañáncia. (Ou erá que algun e -
critores desexarian ser banquei
ros? Pero esa é outra cue tióri). 

Que reconfortantes resultan, en 
cámbio, as palabra de Woody 
Allen, pronunciadas nunha entre
vista, dedicada a promocionar a 
sua última película, Alícia: 'O 
importante dun director de cine, 
non é el, senón os seus filmes. 
Non me importaria que a xente 
esquecera o meu nome e a cám
bio lembra e a hi tória da mi
ñas película ". • 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 2A 
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Júlio· Cardoso 
e Cels_o Parada á busca dó actor perdido 
O Teatro do Morcego representa en Moaña Mistério Cómico, de Dario Fo 
• G. LUCA DE TENA 

J úlio Cardoso, fundador 
do FITEI e da compañia 
Seiva Trupe, dirixe a 
Celso Parada no Mistério 
Cómico de Dario Fo. O 
encontro destas duas 
interesantes experiéncias 
personais do teatro 
portugués e galego 
prodúcese en Moaña, cun 
marcado acento de teatro 
independente, para 
construir a representación 
dun xograr desmitificador, 
de afiante e irónico. 
Cardoso e Parada cantan 
nesta conversa o seu 
traballo por colocar ao 
actor no centro e razón de 
ser do espectáculo. 

Contra o que defeode Dario Fo, 
o teatro de hoxe parece buscar a 
plástica antes que o texto e o ac
tor. 

JULIO CARDOSO. Vivimos un 
momento no que alguns directores, 
e alguns deles de reputación uni
versal, se acomodan a eses modis
mos. Parte da razón de que así 
aconteza está nas zonas periféricas 
do Teatro, nomeadamente na infor
mación e na crítica. Hoxe o teatro 
está a viver nunha zona absentista, 
porque non protagoniza senón que 
está a esperar detrás das socieda
des. Eu lle non chamaría teatro co
mercial porque en Portugal non 
hai taJ cousa. Mais ben podemos 
falar dun teatro que parte dun pre-
u posto cultural pero que pon o 

éxito como condición de partida. 

Podemos concordar en que é un 
teatro máis peodente de ter éxito 
ca da mensaxe ou dos contidos 
t~atrais. 

JULIO CARDOSO. Claro. Nuf!ha 

orde secuencial, o teatro comeza 
polo actor, a seguir ven o texto e 
despois, o director e todos os que 
rodean o espectáculo. Con esta 
moda, é ao contrário, porque no 
prirneiro colocan ao director, todos 
os elementos estéticos, despois ha 
aparecer a palabra como pretexto e 

no dérradeiro lugar colocan ao ac
tor. Porque hoxe ninguén fala do 
comediante, ainda que o comedian
te continue a ser o esteo o soporte 
fundamental do teatro. O come
diante é o actor que ten capacidade 
superior pará exercer o oficio de 
representar. 

Superficial ·ou introvertido 

O grao espectáculo, caro e dota
do de moitos . meios e o de for
mato pequenoson duas tendén
cias do teatro de hoxe, de recon
ciliación difícil. Parece como se o 
primeiro fose extrovertido e o se
gundo reflexivo, introspectivo. 
Está dacordo? 

JULIO CARDOSO. Entre os cáti
cos e os meios que se ocupan do te
atro, obsérvase unha preocupación · 
insistente pola producción. A inter
pretación déixase para as calendas 
gregas. Os investimentos grandes 

As Xomadas de Cine e Vídeo 

JULIO CARDOSO: 
HOXE O TEATRO 
ESTA A VIVER 
NUNHAZONA · 
ABSENTISTA, 
PORQUE NON 
PROTAGONIZA 
SENON QUE ESTA 
A ESPERAR DETRAS 
DAS SOCIEDADES 

son para a cenificación e os aspec
tos visuais. Pero despois vemos es
pectáculos pobres. Doutra parte, 
impórtanse escotas para as que o 
noso público non está mínimamen
te identificado. Podemos obvia
mente importar diversidade de for
mas teatraís, pero non irnpoñer co:-

celebraranse do 1 ao · 6 de Agósto no. Carballiño 
Estrearanse tres películas galegas e estará presente Manuel Aris 

"i 

' Xuntanza da Comisión Luso-Galaica 
para a cooperación cinematográfica e 
clneclubista en XOCIVIGA 89 

•X. RAMÓN CASTRO/O CARBALLIÑO 

As "Xomadas de Cine e Vídeo en 
Galicia (XOCMGA)" celebraran
se en O Carballiño entre o 1 e o 6 
de Agosto próximos. Asimesmo, a 
Conselleria de Cultura anunciou un 
apoio de seis millóns de pesetas, 
mentres que o Concello aprotará 
un mentres os responsábeis do 
evento intentarán recabar unha 
cantidade semellante da Deputa
ción Provincial. 

· Como dos máis atraintes está a es
trea de tres longametraxes galegas e 
a constitución, na xomada de clau
sura, do Patronato das XOCIVIGA, 
unha das vellas aspiracións e reivin
dicacións dos organizadores. 

Este último ponto, aidna que pro
tocolária pódese converte nun dos 
máis importantes desta edición. A 
celebración' do acto prev~sto P'}fª 
o dia seis, contará coas sinaturas 
do concello do Carballiño, Escola 
Galega de Imaxe e Son, Centro 
Galego das Artes e a ·Imaxe, Fede
ración de Cineclubes e mesmo a 
Asociación de Productores de Ci
ne e Vídeo xa de Galiéia. Coa si
natura da constitución <leste órga
no, asegúrase a continuidade dun
has Xomadas, que sempre tiveron 
atrancos presupostários e correron 
o risco de desaparecer. Mostra 
dest_a situación, foi que ao longo 
da primeira semana de Xullo nen 
Conselleria nen Concello anuncia
van o seu apoio concreto: 

Pres~ncia de Manuel Aris 

O outro prato forte das XOCIVI
GA é a estrea de tres longamentra
xes galegas. e tres vídeos, cuxos 
nomes ainda se desGoñecen. 

No prim~iro contacto oficial destas 
Xomadas, Miguel Anxo Femández 
resaltou o talante aberto atopado 
nos últimos dias nas institucións e 
apostou pola extensión do evento a 
outros puntos de Galiza, asi como 
a organización continuadas de acti
vidades ao longo de todo ó ano na 
vila de Arenteiro. 

. Os responsábeis municlpais pola 
sua banda, amo_saron o seu apoio á 

mo paradigma a escola alemá. Non 
teño nada contra esta escola con
cretá, pero non sei se a debemos 
identificar como bandeira. 

O Mistério Cómico de Dario Fo é 
obviamente o outro polo desta 
tendéncia 

JULIO CARDOSO. É un espectá
culo -totalmente despoxado de tec
noloxia de ponta, de envolveita, de 
indumentária, de ropaxe. O actor 
aparece no seu estado de pureza, 
só. Coas armas únicas da sua capa
cidade. Desenvolve várias formas 
de teatro: a comédia, a farsa, a tra
xédia, o realismo. ~stá é ,a proposta 
estética de Dario Fo. Despois ocú-

. pase da emerxéi:icia dos varios pa
pas, dos aiatollas, dos deuses, das 
relixións, das manipulacións. Des
de o ponto de vista filosófico, o te
atro de Dario Fo custiona, provoca 
e critica arredor destas tendéncias, 
e ten amais a particulariedade de 
ser un teatro divertido sen deixar 
de ser un teatro culto. 

- CELSO PARADA~ O Mistério C&
mico é un teatro_que está de plena 
ac;tualidade, sobre todo na Galiza 
onde non se mira case teatro com
prometido. É un gran reto e ten un
ha vixéncia total. Ás veces unha 
democrácia amordaza roáis as con
ciéncias do que as próprias ditadu
ras. Na Galiza andamos un pouco 
para atrás. Houbo propostas intere
santes no momento en que o teatro 
independente estaba vivo. Por 
·exemplo en propostas coma a de 
Celtas sen Filtro de Artello. 

JULIO CARDOSO: Hai anos pare
ceume que. o teatro galego vivia 
unha situación de puxanza, a partir 
dos festivais de !9badavia e Vigo. 
Pero hoxe atopo unha falla de gru
pos profisionais a .traballaren de 
forma permanente. Ca~a compañia 
ten que representar en Portugal un 
mínimo ·de 160 espectáculos por 
ano. Un grupo profisional pode be
neficiarse de subvencións pero ten 
que facer' de cada obra alomenos 
25 representacións. • 

manifestación cultural máis grande 
de o Carballiño, comprometendo
se a colaborar coas mesmas, anun
ciando ao alcalde popular, García : 
Rodríguez que o millón do conce
llo será entregado de contado, para 
que a organización poda cubrir os 
primeiros gastos de infraestrutura. 
Durante a semana das Xociviga, 
espéra-se a presén~ia dun cento de 

· invitados correspondentes a todos 
os sectóres da imaxe en Galiza. 
Outra das figuras-._das Xociviga 
nesta edición sera o' cineasta gale
go Manuel Aris, de quen en No
vembro pasado proxectárase Terra 
dos meus antepasados, un perco
rido documental pola Galiza dos 
anos 50. Aris traerá con el outras 
prod~cións suas. • 
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ONDE VAN AS NOSSAS FESTAS? 

A polémica surgida nas festas de 
Ourense pola celebra9om de µmha 
tourada, pode fazer reflexionar so
bre o que som e nom deveriam ser 
as nossas festas. A controvérsia le
vantada polos protestos de Lásti
ma. de Bois, de um modo ou de ou
tro, materializou-se na supressom 
das próprias corridas, aduzindo o 
presidente da Camara Municipal 
motivos de seguran9a no recinto; 
motivos em que sequer ele próprio 
acreditava. Mas o facto foi este e 
se lhe acrescentamos que o pre
gom foi dado polo Méndez Ferrin 
-estando programado que fosse 
Norma Duval- <levemos reconhe
cer que qualitativamente, algo po
sitivo tivérom as _reivindic_a9oes 
populares. So foi urri passo, mas 
evidentemente um primeiro passo. 
Devo fazer umha segunda refle
xom antes de mais e acusarmo-nos 
a sociedade ém geral por nom ter 
sabido "reconverter" as nossas fes
tas nos novos tempos. Trocou-se a 
banda_ pola orquestra e de ai nom 
se avan9ou, o que p_rovocou um 
distanciamento entre o sentir popu
lar e a realidade cultural festiva. 
Assim, exceptuando casos forte
mente arraigados e algumha ."polí-

tica" festiva com maior ou menor 
sucesso, as festas galegas morré
rom, e digo morrérom em sentido 
figurado e real. 

Esta morte nom se deve --como se 
quer fazer ver ou como entende o 
sentir popular- a carestía da vida e 
o álto pr~o .das orquestras. O erro 
está na própria ideia que se tem da 
festa; as orquestras nom resolvem 
os problemé!-S actuais porque na 
mioria dos casos reduzem-se ao bi
nómio "festa igual a orquestra", e 
com essa filosofía as festas tem de 
morrer necessariamente: 

Algo parecido acontece nas cida
des onde umha popula~om imigra- -
da, tenta fazer sobreviver os seus 
costumes num ámbito que lhe é al
heio e radicalmente diferente do 
que provém. Assim, as numerosas · 
comunidades assentadas nos bai
rros periféricos das ddades imitam 
o deturpado modelo festivo impor
tado da sua comunidade rural, co
piando o binómio anterior. Ilustra
tivo é o exemplo de um recente ca
be~alho de um jornal ou_rensano 
onde informava de "Onze milhoes 
para onze orquestras ... ". E este 

XAVIERPUGA 

EXCEPTUANDO 
CASOS 

FORTEMENTE 
ARRAIGADOS E 

ALGUMHA 
"POLÍTICA" FESTIVA· 

COMMAIOROU 
MENOR SUCESSO, 

AS FESTAS GALEGAS 
MORRÉROM, E DIGO 

MORRÉROMEM 
SENTIDO FIGURADO 

E REAL 

pois, o triste ·e mesquinho balan~o 
das festas de urn dos bairros mais 
habitados da cidade. No melhor ca
so, um programa de festas de este 
estilo, complementa-se com umha 
"jinkana" motorística, umha prova 
ciclista e um campeonato de bilhar 
para tres amigos da sociedade cul-
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tural do bairro -sociedade das de 
querer e nom saber-. Bombas e 
"Gaiteiros do Pais" sempre anóni
mos por nom ter o suficiente pres
tígio -como denunciava Porte
la- conforman a desfeita. 

Este é o panorama das festas gale
gas, das festas de milhares de fre
guesias e dos bairros das cidades 
que agonizam, e 'com eles a tra
di~om, desmembrando-se a cultura 
e o ,Pais. A estratégia é perfeita, e o 
fim último -a aniquila9om cultu
ral- consumando-se. 

No caso concreto que me anima a 
escrever -as festas da cidade dé 
Ourense- a realidade é igualmen
te crítica, mas perfeitamente recu
perável sem entrar em grandes em
presas. Sem embargo, ao depender 
de instancias políticas complica-se 
o problema pola Inexperiencia, a 
Inoperancia e Insensibilidade dos 
vereadores do ramo. Poderiam,os 
aqui carimbar o termo "Veredaores 
In" para referirmo-nos a estes or
ganizadores parasitos, sempre de 
costas a realidade, que cairom nes
sa empresa corno poderiam ter cai
do em quaisquer outras. 

Acabárom as festas de Ourense e 
com grande polémica como dizia 
ao início. Gastárom-se mais de oi
tenta (80) milhoes de pesetas em 
actos e actividades programadas 
para quince dias. Podo afirmar que 
em nengum momento vi vemos 

· ambiente festivo ~evem descul
par as famílias dos meninos que fi
gérom a primeira comunhon onde 
decerto deveu ser diferente-. Oito 
(8) milhoes em charangas e de
mais, seis (6) para a Rocio Jura
do ... em fim, números onde os 
simplórios presideiam e em que to
do albeio era me1hor. 

Estas sorn as festas de Ourense. Gos
taria de ter espa90 para reproduzir 
um programa:· seria absolutamente 
ilustrativo e contundente, mais do 
que os meus argumentos. Mas os 
problemas de espa90 e o directo ... as 
''Festas do Corpo", as que ninguérn 
sente como festas, as que se institu
cionalizam contra vento e maré! 

Long e de esta reiilidade "festeira" 
ternos na cidade de Ourense tres 
festas sem necessidade de organi
za~om· nem programa oficial 
-apesar do esfor90 institucionali
zador- em que a gente participa e 
desfruta espontaneamente. Estou a 
falar do "Entruido", os "Maios" e 
o "Magusto", em ordem cronológi
ca evidentemente, pois a partici
pa9om, apesar das diferentes ex
pressoes e formas externas das 
tres- cifra-se em milhares de pes
soas, animais e políticos. 

Ourense é invivível nos días do En
truido. Nom se ~abe onde pode es
tar metida a gente durante o ano. A 
cidade fica pequenina para um En
truido urbano, e como tal, mais in
fluenciado pola TV e o plástico que 
polo autóctone, apesar da riqueza 
etnográfica que nos envolve. Mas 
Entrudo, apesar de tudo e tudos. 

A Cámara Municipal tenta 
institucionaliza-lo e organiza um 
desfile a moda de Cádis onde é de
plorável ver as caras de alguns dos 
componentes dos grupos, mais in
teressad9s em cobrar os subsídos 
que oferece a Cámara Municipal 
que em desfruµr da própria festa, 
quando a dous centos metros, nas 
zonas dos "Vinhos" ou no "Parque 
de Sam Lázaró" invirtem-se os pa- · 
peis e o Entrudo alcan9a o seu ver
dadeiro firn. 

No dia anterior, nom sei a que ho
ra, deleita-se-nos e abrem-se-nos 
os olhos a outras culturas carnava
lescas com a actua~om das "Chiri
gotas de Cádis" ... 

No dia tres de Maio a festa dos 
"maios" paralisa a cidade. Os 
"Maios" enchem os espa~os abali
zados pola Camara Municipal para 
a ocasiom. Um júri quase sempre 
alheio a realidade -avaliado pola 
idade e a posi~om social- excep
tuando outrora vultos que nom me
recérom as gentes de este Pais co
mo Ben-Cho-Shey-. Um júri que 
se burla ano a¡jos ano das gentes 
que concorrem. Um júri que se 
burla tamém da tradi~om. pois per
mite aberra~oes que furtam a von
tade de seguir participando. Em 
fim, um júri que por nom ser en
tendedor, nom ama a festa, e por 
nom ama-la noma defende. 

Nom falta a hora de cantar as co
plas, toda a parafemália dos carro
ceis, das máquinas que lem a mao, 
das "tómbola-bingos" e do "loco 
camellero del desierto" com a sua 
cantinela, que iguala em métrica o 
cantar popular, mas supera em 
potencia acústica os altifalantes da 
própria organiza~om. 

Logo, de tarde, e para completar a 
rela~om de actos do arraigado pro
grama surprende-se-nos este ano 
com a organiza~om de um concer- -
to de "Paco Ortega e Isabel Monte
ro" -representantes espanhois no 
"Festival de la OTI"- que supujo 
um gasto de 1.680.000 ptas., se
gundo as informa~oes aparecidas 
nos jomais da cidade. 

Apesar disto , boje já nos mes de 
Julho, há grupos que tendo aprsen
tado ao concurso mais de um inaio, 
nom tern cobrado mais que umha 
parte do subsídio que lhe corres
ponde (25.000 ptas por cada urn). 
Esta é outra maneira de ver as festas 
da Carnara Municipal de Ourense. 

O día onze de Novembro - fe íto 
coincidir com o día de Sam Mar
tinho, padroeiro de Duren e-- ce
lebra-se o "Magusto". Milhare de 
pessoas, e nom exagero, saem da 
cidade, para celebrar a fe ta , 
contado-se em centos as fogueira 
que se acendem ne e día. A gente 
"desmadra-se:', ainda abendo que 
o dia seguinte é de trabalho. Parece 
como se quigerem que nom hou
vesse festa rachada e nom nom in
cl uem o 12 de Novembro como 
descanso. A Camara Municipal or
ganiza um Magusto "baixo pálio" 
--como se anunciou numha carta 
de um jornal local- na "Alame
da" e para nom se sabe que públi
co. Como se pode entender um 
Magusto baixo um toldo dos que 
adaptam nas festas para comer a 
carne de vitela e o polvo? Será por 
se chove, para se acolher ... 

É pois esta a realidade festiva da ci
dade de Ourense. U mha realidade 
que se resume numhas festas milio
nárias, que as gentes nóm sentem 
nem desfrutam, e outras que sentem 
suas suas sem necessidade de orga
niza~om. Desconfío que esta é tam
bém a crua realidade de todo o País. 
É por isto, que convido as for~as vi
vas de base a levantar-se contra es
tes programas festivos nom popula
res enom participativos. 

O modo de se divertir e festejar de 
um -povo é o espelho onde se re
flecte a idiosincrasia e a conscien
cia que de·seu tem.· 

Xavier Puga pertence ao grupo 
· Lástlma de Bois! 
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Xúlio Valcarcel, por detrás de Xavier Seoane, con outros membros do grupo De 
amor e Desamor, Manuel Rlvas, Fernán Vello, 

E os froitos 
van recollendo 
as promesas 
das flores 

Anel de mez · 
de Xulio Valcarcel 

Non hai mái · de dou me e , ne tas 
mesma páxina , re eñando o libro 
de Bieito Iglesias Aven.tura en Nas
sau (n() 487) falaba do mal do ero
tismo que sofre a literatura galega e 
dos income tíbei produto que de
ran os-literatos galegos. Tamén das 
dificultades desta clase de literatu
ra. Pois ben, agora chega un n.ovo 

. libro erótico. Un volume que apre
septa ao seu autor: Anel de mel (1) · 

Non é que o seu autor se~a un des
coñecido, trátase de Xúlio Valcár
,cel, un dos máis sólidos valores 
poéticos da Galiza actual que se fai 
de rog~r e publica ben pouco. 

Anel de mel é un conxunto de rela
tos eróticos. Ben escritos e ... . con 
erotismo. De verdade, aqui o leitor 
non ten de imaxinar nada, só con
verter as imaxes literárias en ima
xes plásticas no · seu cerebro. Quer 
dicer, Xulio Valcáréel'narra e des-, I 
crebe actos amorosos --c9itos. Sen 

medo e, ctise .se trata, sen pudor 
nengun. O escritor galego parecera 
que participase dunha ideoloxia 
pan ex u alista ou para-erótica, na 
que o menor xesto, o máis pequeno 
aceno é signo que conduce cara o 
acto (físico) amoroso. Seria, xa que 
logo, e ta ideoloxia o que leva ao 
e critor a facer uns relatos onde, 
de de a primeira liña, o erotismo 
e tá presente, fai e presente. 

Orabén para Valcárcel o erotismo 
non é un, enón múltiple. Ten moi
ta faciana e o acto amoroso co 
obxecto acádase de variadas ma
neiras. É o que o acontece nos seus 
relatos\ Desde a masturbación até 
o fetichismo, o uxeito logra facer 
o amor (ou posuir) co obxecto. 

Pero o máis intere ante na literatu
ra amorosa non é a posición do es
critor a respeito do obxecto, nen a · 
sua po íbel ou intuída ideoloxia. O 
intere ante, o importante na litera
tura erótica é que o leitor acade 
íntimas_ e intransferíbeis satisfac
cións. Que, como Sy di, consiga ler 
o libro cunha só man. E isto acon
tece cos relatos de Xúlio Valcárcel. 
Uns relatos onde está presénte --é 
a razóri ·de ser dos ~xtos- o ero
tismo, uns rélatos, por outra badan, · 
·onde aparece o humor e, tamén, ás 
veces un remate inesp~rado. 

E unha escrita "ad · hoc'~ , beri que 
ás veces peque de preciosismo 
(blonda cabeleira, etc.)'. Un precio- . 
sismo que non, consegue estragar 
nen o relato en sin nen as descri
cións dos actos amorosos, xa que o 
a,u.tor fuxe axiña. do que pudo ser 
unha cilada e queda, simplesmen
te, en adorno para acernos entrar 
con máis ínterese no ·que en verda- · 
de interesa nos relatos eróticos. . . 

Relatos eróticos nos que está , pre-

se~té o sado-masoquismo e o. feti-. 
chismo consubstanciais a toda pul- · 
sión amorosa. Sado-masoquismo en 
case todos os relatos; sadismo leva- •. 
do case a extrémós límites en can
tos como "A vinganza"; ·fetictlismo . 
unido a un remato humorístico --e 
unha 'míga culturalista-- en "Hábi
tos de splitário-,.; perversión sexual 
-como toda perversión . unida á 
inocéncia- un relato que 11.1ostra 
unha perversión estendida. e nunca 
levada á prática en "Davide"; incia- . 
ción amorosa en "Sainete de ve~ 
rán"; lesbianismo. triunfante en 

· "Alexandra"; edipismo en "Habita
ción 404"; sedución amorosa pola 
palabra en "Xéminis", etc. Quer di
cer, todo un monstrário d~ activida
des sexuais que o autor que une a0 
amor, cáseque -sempre. 

. Anel de mel é un libro con vontade 
de estilo -mesmo 'que ás veces 
haxa certas repeticións en descri
cións de "vestuários" ou de "mu:
lteres"-, con surpresa en case to
dos- os relatos, con ironia e humor, · 
atravesados por un .pansenxualis
mo vital, lonxe de toda ideoloxia. 
Un conxunto de relatos que, agora 
si, colocan a ·primeira pedra dunha 
literatura erótica 'que era inexisten
te en galego. Un volume de contos 
sen concesións á galeria, lonxe de 
todo falso progresismo e apostan
do forte, xa que a maioria dos rela- . 
tos· están narrados por voz de mu
ller_ e non soan a falsos : 

Xúlio Valcárcel, voz segura e sóli
da da poesia galega actual, é, xa, 
un dos máis interesantes valores 
narrativos. Porque soul¡o fuxir a 
toda represión (e, sobretodo, a toda 
sublimación) ideolóxica, porque · 
domina o léxico erótico sen ' medo 
a nomear as cousas, porqúe soubo 

_ ench~r de história (ou "anédota") 
ós seus relatos; por esas cousas e 
outras máis, aparte de ser o valor 
sólido que dicemos, converteuse 
en pai fundador da literatura eró~ 
tica galega. QlJer dicer, ponto de 
inflexión a partir do cal poderemos 
a comezar falar dunha literatura 
erótica en idioma galego(2). + 

XGG 

1) Via Láctea narrativa Colección Ro
sa. A Coruña, 1991. 146 páx. (Os relatos. 
veñen acompañados duns deseños que ... 
sobran). 

2) Literatura erótica non é o mesmo 
que erotismo na literatura. Literatura eró
tica non existe en galego; erotismo hai 
(ben pouco) na literatura galega. Cando 
escrebo litei;atura erótica galega quer di
cer, evidentemente, escrita en Hngua gale-

. ga, xa que non existe un erotismo tipica
mente galega (nen francés nen austríaco, . 
por exemplo). E un dado que pode parece 
algo parvo, algunhas das mellares páxinas· 
de erotismo na ñosa literatura están escri
tas por Xesus M. Valcárcel, en Contos 
nocturnos . innán 'do naso autor. 

Minho 
Connection: 
·a croa 'realidade 

O estraperlo, o· contrabando, Q nar- . 
cotráfico, terian que ser tymas reco
rridos dunha literatura galega nor
mal, na que os seus 'escribanos pre
tendesen descobrir algo aos seus 
leitores en vez de facer cartas-libros 
de apresentación nas tertúlias de ca- · 
fetarias de moda ou billetes epatan
tes para-lucir nas noites de puhs~ 

Escritores que fabulansen sobre un- · 
ha realidade coñecida en vez de in- · 
ventarse realidades que, a maio'r 
parte das veces, canto máis as · de
senlean máis fictícias son. Só é ne
cesário viver, estar presente aqui e 
na hora actual, para darse conta de 
que a realidade só necesita vestila 
coas galas da escrit-a para elevala a 
categoría literária: . apresentala, en 

·/ 

suma, de forma novelada. 

Pero José Luí§ Manso Preto non 
necesitou nen quixo novelar nada. 

· A técnica seguida en Mtnho Con
nection é a do máis puro xomalis
.mo, tal como corresponde á profi
sión do seu autor. -

Asi o a1,Jtor portugués a,ndou de ca
-cho pra testo, moitas veces en xe
xun e con frio, mesp10 pondo en 

. perigo a própria vida, á pwcura de 
dados. Indícios unhas vecei, con
finnacións outras, ben fose·nos pei-. 
raos de Viana, A Garda, na raia se
ca ou na raia húmida, nos postos 
.fronteirizos ou nas rotas-pasaxes. 
As fotos inéditas de automóbeis ou 

· narcotraficantes son unha voz de 
denúncia q'ue se alza conta t.;rita 
perrnislvidade e indiferéncia social. 

Tamén
1 

angarillou nos arquivo~ 
apresentando documentos inéditos 
e recopilando boa parte do que ba
bia escrito ou emitido sobre as co
nexións do narcotráfico miñoto. 

Falou con uns e con outros durante 
anos de pesquisas, soubo ollar no 
miolo da conversa, na nada do si
léncio, e na labazada da negativa. 
Ao final, apresentounos un libro 
que ten o valor de recoller e siste
.matizar nomes e apelidos, embar~ 
cacións e veículos. Ringleiras de 
dados e · relacións (poucas veces 
equivocadas) que veñen a servir de 
arquivo para todos aqueles que 
precisen ou desexen ter á vista to
do o-entramado do narcotráfico. 

Pero · adema is, este libro, como 
afii:ma o autor "é un grito de revol
ta pola permisividade que a Lei 
confere a estas cuadrillas do crirne 
organizado que non distinguen 
fronteiras nen credos ideolóxico'S. 
Polo silénció.do, poder políticd ... + 

B. LAXE 
Mioho Connection. José Luís Manso 
Preto. Edit lnfonna~ao ·e Publica~oes, S.A 

.A.508.A.TDBA 19· 
Nº.491 -3 OE OUTUBRO DE 1991 

Rock 
alternativo 
Barcelona 
explota 

Compilación con Juanito Pieq~ete . 
y los Mataesquiroles, Sindicato del 
Globo, Mardita Sea,. Alambique. 
Tralla Records. 

Desde a Barcelona non olímpica 
ven este novo proxecto discográ
fico e musical en xeral: Tralla Re
cords, que leva de nome alternati
vo e de apelidos cooperativo e au
toxestionário, Tralla Records nace· 
ao carón da cooperativa de meri
saxeiros Trevol Missatgers, que 
leva sete anos de existéncia. A 
prática diária 'desta cooperativa fai 
posíbel que agora surxan outros 
proxectos, como este musical, ra
dical e inov;:t.dor por pretender. ou
tro tipo de ~elacións entre os gru
pos e a "compañia", basedas na 
confianza mútua. 

O lanzamento de T.R. prodúcese 
con catro discos, do que destacarí
amos a compilación ·Barcelona · -
Explota, cu11ha visión bastante 
ampla .do que pode ser o "rock" 
alternativ.o que. se fai agora en 
Barna. 

,-Abre o disco Juanita Piquete y ... 
quizá · os roáis coñecidos, · aportan 
c~tro temas, dous xa coñecidos e 
unha boa letra de Salvador Puig 
Antich miijtante do M.I.L: asasi
nado p'olo franquismo -para rema
tar cunha versión rockeira de 
"Kili the Poor" (Matar aos po
bres) dos Dead Kennedys. Seguen 
outros veteranos en concertos, 

- Mardita Sea, con catro temas dun 
rock nervosos e cañeiro. 

Na cara B te'mos a Sindicato del 
Globo, unha surpresa totalmente 
inclasificábel, rock. blues ... con,9 
anos de ~nsaios na chepa e con tres 
magníficos' temas. Rematan os 
Alambique, cinco temas de caña 
incríbel, cruce metal-punk con ra- · 

. pide~ e ódio nas letras. -

Se queres o disco non o busques, 
nas tendas, a distribución faise por 
meios alterl)ativos fora das mans 
dos "traficantes· musicais" 

Barcelona Explota e isto só é o 
prineipio! ! ! · + 

XAIMECASAS 

Barcelona Explota-Prezo: 1.000 ptas. -
Pedidos: apdo. 1615 Vigo. 
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·G· uieiro· 
CULTURAL . 

' .. 

'A indllstria discográfica xera1izou '· . . 

·:. 

-· a todo o murldo ointeteSepolas faíces musicais de cada país' 
- Nova xeira de MC-Af undo da Cq,n(;ao 

• XOÁN M. ESTÉVEZ 

MC-Mundo daCan~ao·, 
· editor~ propriectade de · 
"Discantus-Soc. 
Portuguesa' de M"úsica, 
LDa", vén de pub~car no 
pasado mes de Xuño un 
novo exe.mplar desta 
subtitulada "revista de 

· música popul_ar", que . 
. apareéia nos quiosques 
portugueses por vez · 
primeira a finais da , 
década dos anos se~enta. 
Lago dunha prolong~da 
auséncia, reaparece ca 
número .un desta nova· 
_xeira. 

A tei~a de Avelino Tavfilés e mái§ 
o seu director, Mário Correira:; 
converteron ao "M-C" en ·algo 
máis _que unha publicación perio
dísti,ca. Com_o pro_xetto cultpral 
que e, na sua mtegndade en ch~ga
do.a artellar toda unha dinám,i'ca de 
concertos e espectáculos Il)IÍsicais, 
asi como distribuído importantes 
catálogos de discos do q_ue se ·ven 
nomeando "outr_as músicas", que 
cando menos é dicer, prodticións 
non comerciais. 

O cámbio de formato destaca, a 
respeito do que v1ña sendo habi~ 
tual, pola .luxosa ·edición dos doús 
mil cincocentos exemplares de ti
rada, que se corresponde co conti
do d.o seu abondoso sumário. Co
meza cun Editorial, no que reivin
diq. a pervivéncia das "raíces", 
"que a poeira dos tempos nao con.
seg uiiJ petrificar para sempre". 
"Sao apelos da terra revolvida nas 
suas mais recónditas entranhas que 
nos assaltam os sentÍdos, proca-

. mando o inefável ·direito e a sed_u;
tora obrigac;:ao de sermos diferen- · 
tes". A.o mesmo tempo, asume a 
realidade do "folk" "progresivo", 
cando descrebe os "sons do mun- · -
do" coma un "rio fluíndo em co
rrentes seÍnpre renovadas". 

"F olktejo" 

Ao fio do "l º Festivaí· hitemacio
nal Folk ·cte Lisboa", celebrado a 
comezqs , do pasado mes de X uño, 
o seu director, Rubem· de .Carval
ho, resume nun l_o~go artigo ª· evo~ 

Vitorino, cantor portugués, no Festival Galiza a José Atonso (Vigo; 1986) . 

.lución que, desde .as suás . próprias 
raíces, experimentou ·unha forma 
de expresión artística, que no seu 
devir resistiu calquer embate unifi
cádor. Comeza comentando como, 
curiosamente, o ·desenv.olvimento 
da música "folk'' vai parello ao . 
credmento da civilización- urbana, 
ao desenvolvimento das cidades, 

· por mor . dunha indústria musical; 
que foi quen de espallar a ériación 
dos intérpretes. Na Gran .Bretaña 
chegouse a criar a "Folk Song As
sociatfon':: cúmio dunh~ dinámic'a · 
xerada por mel9manos procedentes 
da pequena-média burguesía urba
na; que ten por obxectivo afondar. 
na sua própria orixe rural, na pro
cura de formas de expresión musi
cal. Cronoloxicamente situámonos 
no. tránsito que vai·do século ~ 
aoXX. · · 

A ·ínclusión da Socioloxia' e a An~ 
tropoloxia dentro das áreas· de. in
vestigación cientifica suscitan o in
terese polo património de éultúra 
popul~r,.que mesmo chega a facer
se patente no mundo universitário. 
Persoas de fomiación erudita inte- . 

. résanse na .criacipn . musical popu-

lar, e van xurdindo compositores 
coma Bel a Bartok e Zoltáñ Kodály. · 

Posteriormente, os meios d~ comu
nicación, co conseguinte desenvol
vimento da fodústria discográfica, 
converten nomeadamente á rádio 

· nun privileX:iado foco espallador, 
que p_arello a un traballo de recolli
_da, recria esa prod:ución das máis 
diversas formas, cun mínimo de 
respeito potas próprias raíces. 

.. Mália tan evidente manipulación, 
·no miolo <leste fenómeno pervive 
un efectivo in_terese por todo canto 
acompaña a ese conceito tan mano
seado que ven sendo "o povo": cul
tura, vida, e traballo son obxecto 
dunha atención, que devén nunha 
-sorte de posicionamento ideolóxico 
·e mesmo político. A carón deste 
mundo da 'música popular comeza 
a xurdit unha titude na .vida cultu
ral, que racha c0a visió.n elitista 
que se viña tendo até aqueta, deten
tada polas clases dominantes. 

Desfa vez, si podemos falar de 
"paraíso ianq1,1i", ao seren os _Esta- · 
dos. Unidos receptores de cantidade 
de ·traballador_es europeus d<! máis 
diversa proce,déncia. Esta paraxe 
proletária vai· condicionando a xé

. nese duoha "nova" arte popular. O 
apeiativo "folk musíc" inclue a ar

. tistas vencellados a loitas popula
res. Os "Almanc Singers" son o 
aglutinante dun fato -de cantores: 

· Pete Seeger, ~oody Gu~hrie, os 
"Weavers". A "Folkways'.' aparnce 
como- ·productora discográfica que 
canaliza o movimento, e na Biblio
teca do Congreso de Washington. 
consérvase o' acervo documental. 
Situámonos ·na década dos anos 
cincuenfa, e·n pleno "mccarthys
mo" político, cóaconsecuente per
secución .e "caza de bruxas". Como 
queira que moitos dos artistas 
"folk" están ligados ao movimento 
sindical e organizacións de esquer
da, en coeréncia coa sua identifica
ción cos intereses p~púlai:es, ató
panse abocados a seren silencia
dos, afastados da rádio, a teíevi
sión e as grandes editóras. Persis~ 
ten "Folkways" e .un clrcuíto" de re
citais nos cafl!pus i.miversitáriC!s. 

Froito desta nova xeira, ao início 
da década dos sesenta, xorde unha 
nova xeración, procedente dos re
citais en escolas e universidades 
dos 1J.S.A:: Joan Baez, Bob Dxlan, 
Phil Ochs, Tom Paxton, Peter, Paul 
& Mary ... cantores que acaban sen
do coñecidos praticamente en todo 
o mundo, por mor do carácter ex-

.pansivo que xerou tan decisivo 
centro de irradiac~ón, pola "própria 
forc;:a da industria discográfica e de 
toda a indúsiria cultural norteame-

. ricana, que generalizou a juventu
de, de todo o mundo, e especial
mente a juventude europeia, o inte
resse pelas raízes musicais popula
res do seu próprio país". 

Non tardou en detectarse esa i11ci
déncia, dun xeito especial nas mi
norias culturais europeas: nacións 
coma Irlanda, Escócia, Bretaña, 
Galiza e Catálunya son citadas por 
Rubem de Carvalho, que une esta 
reivindicación do património cultu
ral popular á de valores eternos co
moa liberdade, o progreso, a xusti
za social e o anti-colonialismo. 

Naturalmente, o próprio Portugal 
~ente este interese xeraÍizado polas 
raíces _da música popular, materia
lizado cun critério "anovado e cría- ' 
dor". Unha morea de investigado
.res ,arroupan (::O ·seu traballo a fa
ciana erudita do fenómeno: Fer
nando Lopés Gra~a, Michel Giaco
m~~t~. J;:rnesto Veiga de Oliverja, 
Kurt Schindler. Por outra banda, 

' José 'Afonso, .Adrianó Correia de· 
Oliveira e Carlos r_aredes son cita
dos polo autor, como testemuñ'o de 
resisténcia á penetración e domínio 
da produción d.a indústria anglo
amer!cana. 

Michel Giacometti 

Viriato Teles- detense de vagar nes
te etnomusicólogo, nado en Córce
·ga, aoque problemas de saúde le
. var9n· a Portugal, onde chega no 
ano 1959. Kurt Schindler, coleg·a 
'seu norte-americano, escrebeu uh 
libro, qlie Gaicometti descobriu no_· 
"Museu do Home" de Paris. ·se-

. guindo as suas suxeréncias; viaxa 
polas al_deas de "Trás-os-~o~te~", 

,• 

onde finou ·O 24 de Novembro de 
1990: 

Con anterioridade, xa se ocupara 
do folclore da Galiza, León e Cas
tela. nesta estadiá definitiva no pa
ís luso, percórreo de ponta a ponta, 
ouvindo e rexistando cantos de tra
ballo, de lecer, de rituais relixiosos 
e profanos. No hsitóJ:ico vintecinco 
de Abril, o ·recén cryado "Servic;:o 
Cívico Estudantil" proporciónalle 
axuda nun seu traballo, previamen
te artellado, sobre os instrumentos 
musicais e as ferramentas de traba-
1101 xa case en desuso. Logo .de 
vintecinco anos de intenso traballo, 
Coimbra Martins, responsábel gu
bernamental, accedeu a satisfacer 
as suas necesidades económicas. 

O valioso da sua documentación 
resúme e en cento cincuenta hora 
de gravación, catro mil canción 
tradicionais, sei mil ficha de in
formación etnográfica e tre mil 
fotografias. Foi a primeira per oa 
en utilizar en Portugal unha "ma
quintea rudimentar" para a recolli
da de música tradkional. Este tra
ballo escólma e nos "Arquivos So
noros Portugue es' , cun fondo de 
vintecatro disco , asi coma no libro 
"Cancioneiro Popular Portugué ", 
e crito con Femando Lópes Gra~a. 
publicado no ano 1981. 

Michel Giacometti asumía o seu in
tere§e pola música tradicional aun 
contexto máis amplo, o seu grande 
reto foi comprender o povo, na 

· suas loitas, anceios, modos de ser e 
existir. Por iso f.oi solidário (comen
ta Viriato Teles) cos xudeos cando 

·eran perseguidos· e cos palestinos 
cando os xudeus pasaron de viola
dos a seren violadores. "Compañei
ro de viaxe" dos comunistas portu
gueses; mese antes do eu pasa

. mento, hai un ano por e ta data , 
amosouse céptico sobre os aconte
cimentos do Leste, onde as per oas 
non lle par~ian eren felice . 

Alén da música, e tudou outra 
rnanifestacións da cuJtura popular, 
tais como a culinária, e a medicina. 
Foi soterrado no Alentejo eguin
do a sua e pre a vontade. A "cá
mara" de Cascais é <lepo itária 
dunha grande colección de in tru
mentos musicai . 

Para oompletar tan intere ante pu
blicación, a revista inclue unha 
exaustiva documentación dos parti
cipantes no mentado "Festival" 
"folk" de Lisboa: Maddy Prior e 
June Tabor (Inglaterra), The Mc
Calmans (Escócia), Dave Spillane 
(Irlanda), "Vai ele .Róda" de Júlio 
Pereira (Portugal), Paulo Moura · 
(Brasil) e "Moore By Four'' (USA). 

· Ao longo das suas cento trinta e 
cinco páxinas, "MC-Mundo da 
Canvao" confórrnase nun sólido 
p,.t6xecto, do que tan faltos estamos -
na estoutra beira do Miño, mália 
ser, este do "folk", un fenómeno 
plenamente cci'nsolidado no noso 
pa{s. Hora era de que tan interesan
te manifestación sexa tratada co ri
gor .qúe o fan os responsábeis desta 
revista editada na .cidade do Porto. 

No seu comezo lernos unha ·elo
cuente frase: de Iannis Xenakis, 
compositor francés contemporá
neo, tanto crpnolóxica como esteti
camente: "ouvir a música dos ou
tros t~mén é fecundar a·sua própria 
música-, fácéQdoa evoluir para for-:- · 
mas cada vez máis universais". +· 
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. :. ... ; A FIESTRA VALDEJRA NO TEATRO GALEGO 

Se exceptuamos o pequeno "Dra
ma do. cabalo de axedrez" que o 
autor inch,1e no libro de narracións 
Dos arquivos do trasno, Rafael 

' Dieste publica, en 1927, a que ha
beria de 1ser a sua jÍnica obra de te
atro escrita en língua galega: A 
fiestra valdeira. 

Alguns dos máis· prestixiosos inté-
1 ect u a is galegos do mom·ento 
(Amado Carballo, Vicente Risco 
ou Xesus Bal, por exemplo) aco
lleron con entusiasmo a aparición 
desta obra.e unanimemente sinala
ron o significado ·que para)> entón 
incipiente teatro galego~upuña a 
publicación dun texto, en certos -
aspectos novidoso, rico en matices, 
ben construído, pero, sóbretodo, 
espera.nzador. Esperanzador no 
sentido de que anunciaba unha es
tética e uns planeamentos dramáti
co nunca até eses momentos es
bozado no noso·teatro. 

Pero o teatro mal podia -mal pode 
aínda- prosperar nun país sen unha 
hurgue ia mínimamente ideñtifica
da co seu povo e proclive a deixar
se embaucar nas máis estúpidas 
vulgaridades foráneas. 

No seu empeño de criar unha con
ciéncia nacional, os homes das Ir
mandade da Pala comprenderon 
moi ben o importante papel que, a 
este respeito, podia xogar o teatro, 
de aí o seu decidido apoio ao culti
vo do xénero dramático, até ese 
momento praticamente abandona
do a esporádicos intentos, máis ou 
menos interesantes, máis ou menos 
fru tíferos, pero carentes dunha ne
cesária continuidade, aínda non 
conquistada. 

Antón' Vilar Ponte, figura clave da
quel momen to, entendía o teatro 
"como un med io de galleguiza
ción", como unha arma política e 
propagandí tica que permitise le
var, aqs mái.s apartados lugares da 
Galiza a men axe e a doutrina do 
incipiente movirnento nacionalista 
galego. 

1 to explica por que moitos do es
critore daquela xeración -pratica
mente todo - probasen fortuna no 
cultivo do xénero dramático. Ra
bia que con truir un país e partir 
de cero. Habia que demostrar, por 
exemplo, que o idioma galego era 

· digno de ser utilizado por "xente 
fidalga" (" A man de Santiña", de 
Cabanilla ), que era un idioma vá
lido para trátar as máis -diversas 
q1estións, mesmo dalgunhas que 
"nada tiñan que ver coa Galiza" 
C'Alén", de Xaime Quintanilla) ou 
mostrar-nos, igualm~nte, como era 
.un idoma idóneo no tratarnento de 
temas especificamente urbanos 
(un ha gran<;le parte das obras de · 
Leandro Carré, por exernplo ). 

I 

Dieste encontra-se pois cun am
biente rela.tivamente propício para 
a criacion dramática, se ben a de
saparición, en 1926; da Escota 
Dramática Galega, único grupo te
atral na Galiza naqueles anos, im
pedirá que a sua comédia poda ser 
repres~ntada. 

. Haberán de transc6rrer oito anos -
desde a sua publicación-. para qué 
"A fiestra" poda ser ·escenificada, 
sob a dirección do próprio autor, 
en Rianxo, a sua vila natal. 

O q~e, polo de agora, nos interesa 
'salientar 'é que na o~ra de Dieste, 

ao contrário que 
na de moitüs dos 
seus antecesores, . 
non privan os as
pect'os propagan
dísticos, didácticos 
ou doutrinários so
bre os . v álores ' 
plásticos ou estéti
cos, ainda que se
ria dun teducionis
mo inxusto atribuir 
a todos Ós autores 
que precederon a 
Dieste unha mera· 
preocupación mo
ralizante, en detri
mento dos valores 
artísticos. Non de
bemos .esquecer 
que xa antes da: 
-publicación de A 
fiestra valdeira , o 
teatro galego dera 
mostras de certa . 
madurez con auto
res como Ramón 
Cabanillas ou Ar- -
mañdo Cotarelo 
Valledor. 

Por iso, tampouco 
é xusto afirmar, 
como fixeron nu
merosos críticos , 
que o teatro galego anterior a Dies
te "se movía excluslyamente entre 
el ruralismo y el costumbrismo" 
dando, por suposto, a estes concei
tos un sentido claramente pexorati
·vo. Tal opinión, con lixeiras va
riantes , só pode ser fruto ou dun 
descoñecimento absoluto da nosa 
literatura dramática, ou dun intento 
-inecesário- de resaltar o significa
do histórico de A fiestra valdeira. 

Como dixemos anteriormente, nos 
anos ·en que Rafael Dieste escrebe 
a sua obra, o teatro galego, polas 
razóns estratéxicas xa apontadas, 
estaba "embarcado" na elaboración 
de obras que poderiamos denomi
nar de "teses", de "teses patrióti
cas" para sermos máis exa~tos. E A 
f iestra , en ser pioneira oeste· as
pecto , marca unha nova conceición 
e un novo estilo, dentro do noso te
atro. Evidentemente, nesta obra, 
como en calquer outra obra de cal
quer outro autor, poden encontrar
se as razóns , os obxectivos, os 
mistérios e as clav~s que o leitor 
queira e desexe encontrar. Sen em- . 
bargo, a miña particular opinión é 
que Dieste se limita, con grande. 
acerto plástico e literáro, a drmati
zar unha história que lle permite 
desenvolver os seus critérios tea
trais e artístico¡;. 

"¿Como naceu esta obra? -pergun
ta-se María Xosé Sierra Rodrí
guez-. Da seguinte maneira. Estaba 
Dieste en Vigo nunha. pousada co 
pintor Medal, e éste · contóulle que 
lle encarregaran un retrato, pro que 
estaba un pouco fastidiado porque· 
lle querían un xardín de fondo e il 
non estaba pra eso ... Die~te r~.co
lleu a idea i en toda a noite non pu
do dormir hastra que tivo rematado · 
o esquema do que seria a sua co
media. A @bra centrouna en Rian
xo, e· algúns dos personaxes, sobor 

·de todo os nomes, foron tomados 
desta vila. "O l 

En princípio, hai na obra de Diest~ 
unha afjrmación, unha exaltación 
da identidade individual e colecti-

. va: 'Diso non existe a menor dúvida 
por moito que alguns críticos pre
tenqan cuestioná-10 .. No exemplar 

FRANCISCO PILLADO MAYOR 

de A fiestra que eu posuo, o autor 
puxo a seguinte dedicatória.: "A 
Francisco Pillado Mayor iste inxel 
testemuño da "i4ehtidade" - có;-: 
mica e galega- tal e como a sentí
an os 11Ulriñeiros do meu tempo". 

A fiestra é, induvidabelmente, iso: 
~ unha afumagón da identidade, pe
ro creio, tamén, que non foi exclu
sivamente o afán, digamos, exem
plarizante o que levou ao ·seu autor 

· a elaborar esa deliciosa comédia 
"de remate led@". ~ 

Para· Dieste, o teatro era unha espé
cie de composición pictórica ·en 
movimento. O dramaturgo deberiá 
ser, en consecuéncia, un grande ar
tista plástico capaz de harmonizar 
a cor, o ritmo, a luz, o son, o espa,. 
zo, a palabra, os -siléncicrs, a músi
ca, os movimentos, as pausas .. Lo
grar esa síntese da arte e condensar 
todos eses elementos nunha cena, 
creio que foi o propósito funda
mental que animou a Dieste a es-

. creber a Fiestrq valdeira. Pero. co
mo el era, induvidabelmente, un 
home comprometido e.o seu país e ' 
co seu tempo, non podía ignorar 
algun outro aspecto de carácter so
ciolóxico, como por exemplo, ese. 
"da afirmación ·da identidade':, 
que subxace na sua obra. A fies~ra 
posue o sabor e a frescura de todas 
as obras .Primeirizas, per<? poucos, 
moi poucos dos defeitos que lle se-

-· p ARA DIESTE. O 
TEATRO ERA UNHA . 

ESPÉCIEDE 
COMPOSICIÓN 

• 1 PICTÓRICA EN 
MOVIMENT0. -0 
DRAMATURGO 

DEBERÍA SER UN 
GRANDE ARTISTA 

PLÁSTICO 

rian próprios. ,Dela· 
di 6. seu au~or que 
ten " ... una inocen
cia muy par.ticular 
e irrepetible, como 
la de un manantial 
que se encuentra 

- uno ·al ·azar en una 
montaña" (2) . . 

Ese "primor dé in
genio, a vec~s .ex
tendido en .remansos 
de alegoría", como 
definía Benjamín 
J arnés a Rafael 
Dieste, parece ter si
do escrito logo da 
leitura de A fiestra 
valdeira. Porque ese 
"primor de ingenió , 
co~ remansos de: 
alegoría", ni.áis -un
ha elevada propor
ción de inxenuida-· 
de, é xustamente a 
comédia de D"este. 
Non xa A_fiestra 
valdeird senón toda 
a obra de criación 
do imortal rianxeiro. 

Dieste posuia e~a 
dose xusta de inxe
nui~de _-de lúcida· 

inxenuidade- qúe se precisa para 
-ser poeta. Esa inxénuidade que é 
nai d~ todas as benditas ·utopías, da 
que nace o inconformismo e da 
que brota, ig~almente, a agudeia 
neéesária para descobrir, captar . e 
gozar os máis pequenos e insignifi
cantes mistérios ·aa. vidá. · · 

E non creo que exista contfadición 
entre compromiso e inúnuidade 
pois como moi atinadamente sinala 
Adorno na sua Teoría estética " ... 
os artistas de rango máximo, Beet
hoven ·ou Rembrandt, uniron unha 
agudísil1Ul c.onciéncia da realidade 
a un distanciamento da mesl1Ul". 

Falar con Dieste, escoitá-lo diva
gar ou reflexionar sobre calquer 
cuestión, era sempre un pracer, un 
encanto, unha maravillosa é inolvi
dábel ·experiéncia. Aos seus coñe
cirnentos unia unha fina sensibili
dade, unha elegáncia nos seus en
foques, capaz de elevar a rango es
tético o máis vulgar dos temas. 
Cqn Dieste descobrin que non hai 
temas vulgares, senón conversado
res. vulgares, simplesme.nte. 

Lembro ágora, por exemplo, unha 
anedota mínima, pero ben signifi- . 

- cativa, que o próprio pieste me 
contou. O feíto sucedeu en Corri- · 
postela, nos anos vinte e durante 
unha manifestación estudantil con
tra a ditadura _do xeneral Primo de 
·Rivera. Cando un gra.nde número 
·de 11Ulnifestantes berraban enarde
cidos "muera· el dictador", "mue
ra Miguel Primo de' Rivera", Rafa.., · 
el Dieste preferiu berrar en solitá
_rio:" viva Miguel de Unamuno" ~ -

A anécdota é mínima, repit-o, pero 
significativa, repito tamén, desa 
deliciosa e lúcida inxenuidade que 
acompañaba .sempre a Rafael Dies
te. Creio que ahondan os comentá
rios, porque a afirmación da vida é 
a máis maravillosa e progresista de · 
todas .as• a'venturas e~téticas posí- • 
beis, ao tempo que a máis necesá- ' 
ria e urxente das inxenuiqades. 

Todas as personaxes da· obra que 
nos ocupa, mesmo as, nun prin~í
pio, máis reácias -as mulleres con~ 
\ . . ' . 

cretamente- participan desa ternura 
e idealismo, desa irí.xenuidade á que 
ternos aludido. Por iso, a comédia 
conclue. «cun remate ledo e un res; 
piro". Non podia .ser doutr~ modo: 

De todos os valores q-Úe priman en 
.Afiestra valdeira,·talvez sexa o as- · 
pecto literário o que mereceu sern
pre maior atención por parte dos 
crítico1> e estudosós do · tema pois, 
efectivamente, hai nesta obra un 
notÓrio predomínio do formál so
bre o dramático, do literárfo sobre -
o teatral. En Dieste, como en Valle
Inclán, existe unha clara .intención 
de dotar á linguaxe dun cromatís
mo próprio de definido -para cada. 
acontecimento, lugar ou situación. 

Escreber supón optar sempre por 
unhas palabras determinadas en de
trimento doutras de-igual ou similar 
significado. Cada palabra ten ·un 
significado universal e un significa-

. do próprio. Cada palabra ten, igual
mente, unha cor e até unha forma · 
ou dimensión determinada. E en A · 
fiestra valdeira hai un predomínio' 
de palabras de tono' claro que con
tribuen a introducir-nos nesa "deli
cia luminosa" da que f ala o seu au
tor, e que nos situa nese ambi<mte 
de "luz salgada" tan característico 
das nosas vilas costeiras. 

Esa espécie de atmósfera· que se 
agacha en determinadas obras lite-

-.rárias, está determinadas obras lite
rárias, está determinada en ·grande 
medida ·polo cromatismo das pala
bras. Cando Valle-lnclán, por 
exemplo, opta pola palabra bréte

. ma para un texto escrito en língua 
española, está eliminando, por-in
s_ervíbel para os seus propósitos, o 
seu equivalente en castellano, entre 
outras causas porque pensa, con 
razón, que en brétema hai uns to
n os grises moito máis definidos · 
que na · palabra bru/1Ul. Dieste, co
mo grande estilista, acode constan- · 
temente a estes ·recursos. E acode 
porque como en Valle-Inclán con
sidera que " ... cada lengua posee 
et pasado de su gente y que en la 
ética se · guardan las normas de la · 
estética". 

Nese cuidado polo estilo, nese sen
tido plástico da linguaxe é, talvez, 
onde poden encontrar-se os parale
lismos e as semellanzas entre o au
tor ·de A fiestre e o xenia criador 
dos esperpentós. Dieste sentía, co
mo é lóxico,' unha especial admira
ción por Valle, pero nen polo seu 
é:ariícter, nen polo seu tempe.ra-

... mento, podemos achar outros ele
mentos comuns que -r1on sexan os 
xa citados: amor pola palabra e 

· cul~o po.la -obra acabada. Aspectos, . 
por outra banda, cotnuns e moitos . 
outros autores e artistas. 

As diferéhcias, non obstante ·entre 
un e outro, son máis evidentes. 
Dieste sente cariño, amor e com
prensión polas s_.u¡is personaxes, 
polas suas .criaturas. Na obra que . 
nos ocupa, hai, por exemplo, unha 
idealización do "pov-o", entendido 
este como a suma de pe.rsoas máis 

· que como a sum_a de individuos. 
· En A fiestra é tódo o "povo", sen 

distinción de clases, o que se sente 
ultraxado. A própria.Balbina, espo
sa de don Miguel, recoñece-o con 
certa amargura nun determinado 

· moment9: " .. .ista casa da que to
dos fu.xen. frimeiró os mar.iñeiro~. 
os vellos amigos do meu home. 
Despois tamén a xentefina." 

(continua na páxlna 23) 
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A testemuña que segue 
foinos remítida desde A 
Estrada e recolle un dos 
numerosos .episódios do 
drama aberfo o 18 de 
Xullo de 1936. Como din 
os nosos comunicantes 
"non nos gostap~ que este 
suceso quedase ho · · 
esquezo para sempre,. se 
morremos os poucos }lUe 

· quedamos e que o I · · 
presenciamos, ainda que 
agachados detrás dun 
valo. Iamos.poñer os 
nomes dos executantes, 
xa mortos, pero 
desistimos. O heroi era 

· C.L.. Os gardas· civis, 
andaluces". 

Sospeitando· os seus inimigos cir-
. cunstanciais que se a.topaba aga

chado no seu fogar e sen ter acada
do noutras ocasións o seu atrapa
men to., unha mañá bretemosa e 
frienta; decidiron rematalo a cal
quer pre.io. Unha tropa de 25 ou 
30 "homes'', entre gardas civis e 
faia:nxistas arrodearon a sua peque: 
cha ruín vivenda. Despois dun por
fiado rexisto non viron recuncho 
no que· se pudese· atopar. :Postos de 
acordo tratarori de porlle Iunie á 
casa para 'queimalo dentro coma 
un raposo e para iso arrodeárona 
de toxo seco. Pero como no sobra
do da mesma se atopaba a sua mu
ller con duas crianzas de dous e 
tres anos, alguns ·viciños propúxé
ronse salvar ás inocentes criaturas 

G~~O ' 

A ,MORTE DO CARRACEDO 

poñéndolle unha escada para que 
saísen polo teito. 

Chegado a estes mtres e decatán
. dose o refuxiacto· do que tentaban 
facer, hotouse forado· forno no que 
.se atopaba emparedado entre duas 
paredes- que figuraban unha só. 
Tratábase dun forno antigo de co
cer bro!} que tiña a porta pola parte 
de ·dentro da parede da cas~ e o 
soio fora dela. 

E ao ·botarse fora pensando que os 
atacant~s sairan, da casa, un dós fa-· 

· 1anxistas que inda estaba dentro co
niezou a dar berros: "Está aqui, xa 
din con él!" Ent6n o refuxiado ar
mado como. se atopaba por mor de 
poder fuxir, arroxoulle unha bomba · 

· .caseira das. que e.I fabricaba, ferin- . 
do nunha perna ao tal fÍilanxista, 
P.Ola cal ferida Uñe deron linha me
dalla ·a tamén soldada vitalicia por 
acción acaecida no "cumprimento 
do deber". Entón o pro be fuxido 
veuse na óbriga de sair a campo 
ceibe. Entón os atacantes, que se· 
atopaban parapetados detrás dos
pallocos de millo, deron a' tiros con 
el denantes de. que pudese atravesar 

·o cerco e acadar un espeso bosque 
de carballos e matugueiras onde 
non lle· seria <loado cachalo. Como 
se lle puxera ben a tiro, un dos gar
das matouno dun balazo, suponse 
que instantaneameQte para ben del. 
Logg outro garda deulle sete tiros 

. máis na cachola e un falanxista o 
tiro' de gráciá no corazón . . 

Como naquel paraxe e daquel xeito 
quedou o cadáver para enterrar o 
outro día, obrigaron aos viciños a 
darlle garda (non foran escaparse 
con el e entemalo cristianamente a 

-X.X • .. 

quen non o ~erecia) xa que éles, 
os herois de tal fazañ·a, amedoña
ron facerlla por se outros supostos 
refuxiados -tencicinaban tomar ven
ganza e os atacaban na escuridade. 

..:r:.. 

J~~l~f~: ~.:~~fx~~gr ·~ ~ ·Í-:.:.r.F¡~,q-_. 

Ao dia seguinte os viciños trataron 
de escotarse para mercarlle o cada-
1eito, pero as- "autoridades", aseso
radas pala ''xente de orde", opuxé
ronse, opinando que non a mere-

• / 

cia. E posto enriba dunha escada e 
uns mollos de palla por embaixo, 
chegaron desté xeito con el a unha 
foxa aberta perto dó cemitério e 
dándolle volta á escada tiraron o 
cadáver no buraco abaixo e a palla 
derriba, quizá para que non pude
.sen mirar p¡µ-a o -Ceo, onde ''os bos 
e xenerosos" estarfanlle a facer 
gai:da "enriba dos luceiros". 

Esta foi unha das meirándes faza
ñas dos falanxista da Estrada co
as suas correspondentes condeco
racións. 

No acompañamento do cadavre só 
ian o atacantes e os viciños que 
levaban a e cada co morto, poi o 
seus familiares foran todos pre o , 
mesmo sua nai e tamén sua muller, 
rapariga moi nova e arriscada, co 
seus dous carivo , que foron reco
llidos da prisión por unha eñota 
caritativas de Pontevedra. 

·O Carracedo fora tan só un humil
de g~da municipal durante o réxi
me republicano cumpridor do seu 
deber e xust:iceiro, principal moti
vo da xenreira que o eus m1m1-
gos lle tiñan. Seica era do P.C. Ou
tros que tamén o eran cabezolei
ros, non correron a mesma sorte. 

A muller, conseguida a liberdade, 
arrecadou aos finos para seu carón 
e para sacalos adiante veuse na 
abriga de dedicarse ao estraperlo . 
Unha vez que acadou posíbeis para 
o facer foise a Venezuela con eles 
e que se saiba non volveu máis. 

Suceso que ocorreu na Somoza, 
parróquia a cinco quilómetros da 
vila da Estrada no 1936. • 
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ACTOS 

Teatro 
de Ni~gures 

Os dias 5 e 6 no Auditório do 
Centro Cultúral da Caixavigó 
porá en cena a obra ''.Elektra" de 
Hugo von HÓfmannsthal. 

Withney 
Houston 

Actuación da cantante nortea
. mericana o dia 6 de Outubrn ás 
21 ~30 horas no Auditório de A 
Coruña. 

Fe ira 
do teatro. 

Desenvolverase en Santiago até 
o 5 de Outubro co seguinte pro
grama: ~ 

Xoves 3 Viravolta Títeres 
"Historia negra" Teatre Arca 
"E pectro" Moucho Clerc "O ru
xiñol de Bretanha". Escola Dyí
mática Galega "Chekhov, Cfé~.
hov". Rosaura "Eco y Narciso". 

Venres 4 Cachirulo "Xogue
te ". Tranvia Teatro "Amo tra. 
Trave ura 92". Teatro de Ningu
res "Elektra". Teatro do Morce-
go "Mi tério cómico". Teatro da 
Lua "Cabaret Alén" 

Sábado 5 Os monicreques de 
Kuka • Hi coria dun papel" Tí
tere Etcétera 'Trens". Matarile 
Teatro "Andante". Teatro O 
Bando "Viviriato". 

ANUNCIOS DE BALDE 

A asociación cultural Aloia de 
Barcelona, comezará a sua an
daina do curso 91 -92 a partir do 
28 de Setembro. Todos aqueles 
galego /as intere ados/as en 
participar nas actividades pro
gramadas para iste curso poden 
dirixirse ao seguinte enderezo e 
teléfono: C/Ausias March, 130-
2on-P. 08013 Barcelona. Tfno. 
(93) 265 16 98. 

Véndese Opel Corsa 1.0. PO-

(ven da páxina 21) 

A fiestra valdeira ... 

(ven da páxina 8) 

A de orcle 
xe~al da educación ... 

sobre as previ ión contempla
das no LIBRO BLANCO supe
rior ao 35%. O colmoda dema
góx ia xa é pormetcr alacnazar a 
inversión ·porcentual do 6% do 
PIB, convertindo ·os 1.317 .130 
millóns de pts. do ano 90 a gas
tar en 8 anos en pesetas de 
1.997 e cotexa-las co porcenta
xe do PIB actual. En definitiva, 
muito tememos que a REFOR~ 
MA escape a un dos priocípios 
xenéricos que avalaron a políti
ca educativo do PSOE: Redu-

Estará aberta no Paio ·de , 
Bendaña unha exposición, da ce
nografia e vestuário de "A noite_ 
vai-coma un ·río" de Cunqueiró, 
produción do CDG no 1986. 

·Música 
latinoamericana 

Nos primeiros dias do vindeiro 
Outubro terá lugar un festival 
de músi.ca latinoamericana no 
Auditorio de Galicia de Santia
go, cofinanciado pota ConseHe
ria de Relacións lni;titucionais. 
O calendário é como segue: 
7 de Outubro . Ballet de Haití 
Día 8 Quilapayun 
Día 9 Toquinho 
Día 1 O Adela!da Negri 

PUBLICACIONS 

O vello Rilo 

Xesus Torres Regu.eiro, inve~ti
gador da história que alguns 
creen de letra pequena, entrega 
nunha separata do Anuário Bri
gantino, unha fermosa narra
ción, magnificamente documen
tada: "Un lexendário gaiteiro 
das Mariñas: O Vello Rilo". O 
traballo é un opúsculo de duas 
dúcias de páxinas e inclue abon
dosa ilustración da época e ser
ve de aproximación a unha hís
tória dos gaiteiros galegos aínda 
por por facer. + 

9450-Z. En excelente estado, 
tampouco ~- unha ganga. Cha
mar ao (986) 47 34 82 

Desexo coñecer rapaza sensí
bel, agradábel, alta, 19-29 
anos. Seriedade. Son rapaz de 
características semellantes. lrei 
vivir zona de Santander. Aparta
do 9-.1Q4 Barcelona (08080). 

A Asociación de Amizade Ga
l iza-Unión Soviética está _aber-

máis e identificar-se plenamente 
con todos ele . 

Transcorreron xa moitos anos 
desde a publicación en Santiago 
de Compostela da primeira edi
ción de A fiestra valdeira. Desd~ 
aquela, o teatro galego enrique
ceu- e con obra de dimensión 
universal. Ramón Otero Pedrayo 
e Álvaro Cunqueiro, por exem
plo, fixeron aportación funda
mentai á no a dramatúrxia. A 

ción do ga to público a calquer 
prezo. Non podemos e quencer 
por último o feito de que a apli
cación da REFORMA. supón o 
mantimento do módulos con
certado actualmente co sector 
privado do en ino; a finan_cia
ción do tramo ~ 4-16 anos; a 
preví íbel concertaciqn de de
terminados módulos de F.P. es
pecífica de Grao Médio na línea 
dos que funcionan acutalmente, 
e a financiación_ dos cónvéniso 
que se ubscreban para atender 
á educación infantil. O govemo 
do estado anunciou unha séric 
de recortes' presupostários, entre 
os que se atopa unha .redución" 
en torno aos 40.000 millóns de 
pta, nos presupostos destinados 

Axe.ndA . 
.n;CULTURAL:n. 

Dia 1.1 Susana Rinaldi 

CinenoCGAI 
O c;~·ntro Gale'go de Artes da 
Imaxe apresentou a sua prográ
m ación até o 14 de Outubro.' · 
Todas as proxeccións terán ·lu
gar na Sá de Pfoxección do 
CGAl (Rua Durán Loriga 1 O, 
baixo, A Coruña), ás 20,30 ho
ras. o précio de entrada é de 30 
pesos (20 para os usuários do 
Carné Xoven). 

A actividade central da pri
meira quincena do mes que vai 
entrar é 'un ciclo do canadiano 
Norman McLaren. Desde o dia 
2 ao 14 de Outubro recóllense 
máis de duas dúcias de obras re
alizadas entre 1933 e 1959: + 

ta ,a matrícula para clases· de 
língua rusa, coa profesora lri
na Karitone. Información no te
léfono de Vigo 22 44 57 de 17 
a 21 h. · 

Mulleres Progresistas e o éonce
·uo de Vigo organiza un servizo 
de canguros. Debe solicitarse 
con 24 horas de antelación e pó
dese conseguir información 
chamando ao 22 0060, de 1 O a 
13,30 e de 16 a 18,30. · + 

obra de Dieste xa non é unha ex -
cepción no tempo COipO alguns 
querian, mais segue a ser unha 
obra a~tual, viva e, como ant.ano, 
absolutamente esper.anzadora. + 

CONVOCATORIAS 

V Certame Gafogo 
de Artes Plásticas 
"Xuventude 91" 

II Certame Galego de Cerámica 
"Xuventude 91" 

A .Din:cción. Xera·l de Xu
ventude da Consellaria de Cul
tura e Xuventude da Xunta da 
Galíza convoca o· U Certame . 
Galego de Cerámica "Xuveritu-
de 91". · 

Participantés: Poderán con-
. correr todos os xóvenes galegos· 
ou residentes ·na".Galiza, con 
idades até os.trinta anos, ñas ca-
tegorías .seguintes: . 

Categoría A: até os 17 anos/ -
Categoria B: de 18 a 30 anos. 

Todas as idades considéranse · 
cumpridas as 31.12.9i. 

Condicións Xerais: 
1. Cada autor poderá apie

sentar como máximo tres obras. 
2. As obras apresentadas se

rán únicas e orixinais e non de- ' 
beron participar en nengun con
curso. 

3. O tema e técnicas ernpre
gadas serán libres, valorándose 
a orixinalidade e criatividade 
das mesmas. 

. 4. Quedan • excluídas toda 
clase de cópias. 

5. Todas as obras levaran 
aderido un sobre pechado co le
ma_ e categoria na que concursa, 
escrito n0 'exterior e, no seu in
terior, unha tarx.eta cÓs seguin
tes dados de identificación: Tí
tulo, nome e apelidos do autor, -
enderezo e teléfono, ·categoría 
na que concursa, técnica empre
gada, fotocópia do DNI ou Li
bro de família. - · 

6. A organización non se res
ponsabiliza de posfbeis ·roturas 

· ou estravio das . obras, se ben a 
Dirección Xeral de Xuventude 
subscreberá unha póliza que as 
asegure, até un máximo de 
100.000 pta. por obra. 

7. As obras que receban os 
catro· prémios establecidos en 
ambas as duas categorias que
darán en poder da Direeción 
Xeral de Xuvent_ude. · 

lnscricións: Os participantes 
deberán enviar ou apresentar as . 
obras na Casa da Xuventude de 
Cárballo, .rúa José Antonio 24, 
teléfono. 70.14.10 ate odia 10 
de Outubro de 1991. 

Desenvolvimento: O Certa
me terá l'ugar na Casa da Xu-

..... ----

ventude e Carballo, (A Coruña), 
do 25 de Outubro ao 3 de No
vembro de 1991. 

Prémios: Estabelécense os 
prémios seguirttes: 

Prémiso Categoria A Catego-
ria B 

·l º 35..000 pta. 70.000 pta. 
2º 25.000 pta. 50.000 pta. 
3º 20.000 pta. 30.000 pta. 
4º 15.000 pta. 15.000 pta. 
.ós prémio:s seári únicos e in- -

· divisfbeis. 
. Xurado: Será nomeado polo · 

Director Xeral de Xuventude e 
éstará comp.osto por persoas 
cualificadas no campo artístico, 
recaindo a secretaria nun fun
cionário da Delegación Provin
cial de Cultura e Xuventude na 
Coruña. O fallo do xurado será 
i.napelábel. 

Mostra nacional 
de xoves 
deseñadores gráficos 

A Dirrección Xeral da Xuven
tude da Consellaria de CuJtura e 
Xuventude da Xunta da Galicia 
organiza a Primeira Mostra Na
cional de Deseñadores Gráfi
cos. 

Participantes:· Todos os xoves 
deseñadores gráficos españois 
ou residentes en España, meno
res de. trinta anos. 

C,0ndi~ións Xerais: 
1. A mostra no~ terá caracter 

competitivo. 
2. Cada participante somente 

poderá enviar tres obras c;omo 
máximo . . 

3. As obras deberán ser orixi-

nais ou impresas. 
· ·4_ Haberá unha se.lección· 

prévia á exposición da Mostra, 
intentando que na mesma se re- . 
collafl o maior número de parti
cipantes. 

5. Existirá total liberdade na 
temática da obra. 

6. Coa obra enviada· adximta
rá, ademais dÓs dados persoais 
do autor, un pequeno- curricu- · 
lum: 
· Ins~ripcións: Os participan
tes deberán apreseritar as obras 
na Casa da Xuventude ·de San
tiago de Compostela, Praza do 
Matadeiro s/n, indicando no so-

. bre ou paquete 1 Mostra Nacio
nal de Xóvenes Deseñadores · 
Gr~cos. O .prazo para a recep- · 
ción das obras será até o 15. de 
Outubro de 1991. A inscrición 
deberá efectuarse no boletin de 
inscrición qu~ se facilitará aos . 
efeitos oportunos. 

Desenvolvimenfo: Un xurado 
seleccionará-os mellores traba
llos, cos que se realizará unna 
móstra en Santiago de Compos
tela, para logo percorrer dife
rentes localidades da xeografia 
galega. O xurado será nomeado 
polo Director Xeral de' Xuven
tude e estará composto por per
soas cualificadas no cam"po do 
deseño gráfico. A selección do 
xurado sei-á inapelábel. • 
Prémios: Diploma de participa
ción· e un obxecto. lembranza da 
Mostra. 

Xuntanza sobre 
xúventude e meio 
ambente . 

Organizado polo Instituto de In
vestigacións Científicas e Eco- . 
lóxicas. Ce~ebrarase no Alber- · 
gue Xuvenil de Gandario (Sa-

. da) da: Coruña do 31 de Outu
bro ao 3oe Novembro. Na xun
tanza haberá unha série de· me-

. sas redondas· sobre o tenia, po
néncias orais ou en poaneis e 
celebrarase unha excursión por 

... 

zonas de interese natural. ._ 
PGderán asistir todos aqueles 

xóvenes (entre 16 e 30 anos) 
que o desexen, ainda que non 
presenten ponéncia. Cada traba
llo poderá estar asinado por 3 
persoas como máximo. 

A cuota de inscripción, 210-

xamento e manténcia será de 
5 .000 pesetas (ponentes) e 
8.000 ptsa. (non ponentes). + 

(!)María Xosé Sierra Rodríguez "O 
teatro galego Cie Rafael Dieste", 
Grial. n. 49. Vigo. 1975. 

EXPOSICIONS . 

(2) Cario Gurméndez, "Rafael 
Dieste:Todos los recuerdos atraen 
una imagen última". "'El País , 
18.3.1979.· 

á educación no exercício 92. O 
PP. as únícas discrepánciás que 
mantén co PSOE. a respeito da 

· LOGSE, fan referéncias exclu
sivamente á obrigatóriedade da 
relixión como· alternativa á ética 
e a falla de obrigatoriedade de 

. financiación da Educación In-
fantil privada, á que hai que en
gadir a crítica permanente ao 
gasto destinado ao funcinamen
to dos servizos públicos". Atne 
este panorama, a pouco que se 
analise d.etidamente, albisca-se, 
u-n futuro próximo sumamente 11 

pr ocupante_ para o ensino pú
blico. + 

X.M. Igleisas e A. Louzao son 
membros dl! Dirección nacional 

da UTEG-1-NTG 

Vicente Prego 

. Exposición "April March". Tra
ballos máis recentes do piRtor 

" coruñés na Galeria Trinta de 
Santiago. Aberta até o 19 de 
Outubro. 

Jóan M4ó 

Exposición "Obras Mestras en 
Galicia" no Auditório de Gali
cia de Compostela. Un total de 
55 pezas: quinc'e esculturas eñ 
broce, -quince gravados e outras· 
tantas litog~afias xunto con 10 
óleos conforman o material des
ta exposición ·itinerante que per
correu recentemente Alemaña e 
Fráncia. 

Encarnadón Penelas 

Exposición de escultura~ na 
Nova Sala de Exposicións da 
Caixavigo (Policarpo Sanz 26-
1 º-Vigo). -

·1 

Serafin Avendaño 

Mostra antolóxica na.Sá de Arte 
do Centro Cu!tural Caixavi~o. 

Xaquin 
·Marin 

Exposición de traballos pictóri
cos na Galería Sargadelos de Fe
rrol (Rua Dolores, 55 - Ferrdl). 

O mundo 
criati vo de Miró 

Exposiciówde 33 óleos, 18 de
buxos e 6 gravados do pintor 
catalán aberta até . o 20 de 
Outubro na sá de expos1cións 
do. Centro Cultural Caixavigo. 

El~y 
del Alisal 

Pinturas e grabados. Nova Sá 

de Exposicións CA V (Policarpo 
-Sanz 26-1º-Vigo). 

Encarna 
Penelas 

Exposición de Debuxo, Escul
tura e .Pintura. Na Nova Sá de 
Exposicións de Caixavigo (Po-

· licarpo Sanz 26-1 º-Vigo) . 

Pavillón 
da España 
Mostra sobre os proxectos ar- · 
quitectónicos do concurso para 
o pavillón español da Expo 92 
en Sevilla. Na Casa da Conga 
de Santiago. 

Liliane. 
·· Caumont 

.Cerámicas na Galeria Amboa 
dé Santiago (Rua Nova 44). 
Abe1ta até o ·5 de Outubro. • 

UNTA 
DE GALICIA . cfil1 

·U- CONSELLERIA DE CÜLTURA E XUVENTUDE 



IDEAS 
Estudóu a violénd.a no País·Basco e~ vida' dos mariñeiros galegos en Tefranova _ 

Joseba Zulaika, -· · . 
un· antrop<)l.ogo para situacións extremas 

~, ____ _ 
MANUEL VILAR 

oseba Zulaika, _ J·. antropólog·o 
basca .que 

traballa en Estados 
Unidos, foi unha das 
figuras ·do simpósi_o / 
celebrado no pasado . 
Xullo sobre lindeiros da 
galeguidade. Zulaika 
publicoµ o pasado ano 
un .polémico libro, < · 

.. "Violéncia vasca. 
Metáfora 'i sacramento" 
e realizou a ·sua tese 
de doutoramento sobre l. 

os mariñeiros galegas 
en Ter.ranova, ambos e . 
dous temas que 
debulla nesta conversa. 

Zulaika atopábase estudan
do en Terranova e a,chegou-
se ao tema desde a obser- t· 
\lación da contf nua arribada 
a porto ·de barcos españois, 
con tnaioria galega, "pare
ceume un tema interesante 

· _..e embarqueime en Vige) co
mo axudante de cociña nun 
barco de Pasajes con maio
ria de ·traballadores galegas, · 
porque era man de obra 
máis oarata. Só eran bascos 
o capitán, o cociñeiro e un 
dos salgadores"'. · 

A vida no mar, as r.elacións 
dos mariñeiros co seu mé- · 
dio de vida e coa añoranza 
da terra constituen un mun
do moi particular qué foi ta
mén o primeiro traballo ·de 
campo de Zulaika, "persoal-. 
mente os meses do mar: ví-

~vense moi especialmente, e 
. os próprios máriñeiros teñen 
unhas características moi 
específicas, curiha cqmara
daxe social peculiar. E unha' 
sociedade fechada coa sua 
dependé.ncia da sorte, proxectándose 
continuamente na sua família, nos' seus 
~migas, no seu povo. A viaxe serviume . 
para estudar tanto a sua estrutura social 
como o mundo cognitivo das suas ideas, 
a nível emocional e de sofremento, a es
quizofrénia entre o mar e aterra". 

Lo.nxe de terra 

~ . 

• ~ ¿w 

~l • Jil. 

lário ··mínimo era dunhas vinte mil pese
tas, e é por . isa que esa dependéncia 'do . 
Deus da sorte. ·é a que regula a vida. Nesa 
situación críase un sen so enorme do risco·· 
e ademais o mariñeiro acostúmase e des
pois prefiere traballar nesas condicións". 

Etnografia da violéncia 

O pasado ano a editorial madrileña Nerea 
"Cando estás na mar todo. o defines en publicou o libro "Violéncia vasca. Metáfora 

,.,..auséncia da ~erra. Estás lonxe da família, y sacramento" onde Zulaica facia unMa 
~ da diversión; do teu povo ... a inestabilida- cala n.o problema da violéncia no País 

de e a inc~rtidume é graRde e o mar ex- Basco. O libro supuxo polémica e recibiu 
.Periméntase como -un cárcere no que hai críticas por querer: facer unha reflexión no 
todo tipo de privacións. Desde esa reali- problema,. "un do PSOE (que estivo en 
dade da auséncia .constrúese o munQo da ETA!) viu decindo que o feito de querer 
terra como aquel ao que queres voltar: entender xa é negativo per se. Que é pura 
añóralo, idealfzalo, lémbralo constante- • criminalidade sen. máis . . Eu entendin que 
me'nte. E;sa esquizofrénia é o qi.Je máis situar a violéncia no seu contexto históri-

. caracteriza ao mariñeiro: o mar é un non- e.o-cultural non ten por que ser ofensivo 
"' mundo, unha non-realidade, mentres que "para ninguén. Un antropólogo .m;m vai a 

a _vida ·en terra óllase coma un paraíso". . unha comunidade outorgando que todos 
• son uns delincuentes ou uns criminais e 

'j\s condicións de traballo aumentan esa . as retacións ~ticas como antropólogo son 
· · contínua depelidéncia da sorte. Zulaica fi- moi. delicadas, porque un .ten os seus va-

xo o traballo no 1'977, cando ·o quiñón-de- lores e opinións e encadrar unha situación 
!~rminaba decisivamente o nivel de ingre- ou accións como as de ETA non quer di-
sos,- "o traballo é . moi duro e depende to- ·cerque estés a favor ou en contra defa. O 

. talmente do que se pesq~e. Daquel~o sa- que busquei foi entender a resposta que 

dá o conxunto da comunida
de sabendo que non se po
de ser imparcial. Se eu que
ra facer un traballo estou 

. · abrigado' a escoitar o que 
me din, teño que facelo co
mo etnógrafo sen impoñer a 
miña própri.a conciéncia" 

·O libro· de Zulaica defíneo el 
próprio c~mo "unha etnogra
fia da violéncia nun pavo", e 
nel estudou o contexto no 
que á xente se integrou na 

. ETA, como foi visto polo pa
vo esta actuación e .como 
mudou qesde os primeiros 
sesenta a hoxe. Estudei a 
un grupo de ·persoas que 
entraron na ETA nos primei
ros anos, que eran persoas 
que reaccionaban á -repre
sión cultural que se vivia bai-

. xo o franquismo, moi ligadas 
a un grupo de Acción Católi
ca. As suas accións eran 
simbólic.as, do tipo. da quei-

. ma de bandeiras españolas, 
pero desde O$ 70 desligá-

. ronse ·de Acción Católica pa
la represión e_ porque. a lgre
xa non queria apadriñalos. 
Estudsi, a partir do caso da 
marte dun chivato , como a 
comunidade criaba herois e 
contra-herois e de que xeito 
esas construcción$ culturais 
populares foron perdendo 
senso cos anos. Hoxe, can
do un 80% dos cascos non 
están pala violéncia de ETA, 

" é máis difícil asumir que to
da a comunidade en pleno 
asume. esa violéncia e non 
hai outra saída". 

Mesmo asi Zulaica non cree 
que . mudaran moito as ra
zóns da entrada de xent8 en 
ETA "áinda que hai vinte 
anos víanse máis claramen
te que hoxe pois todo o 
mundo aceitaba que a dita
dura franquista era negativa 
para o País Basco. As cau
sas mudaron, pero nun con
texto de guerra sempre hai 

quen ten un irmán morto, un familiar exi- _ 
liado, e pensa que non mudaron as cou
sas. Hoxe definir a situación en termos de 
guerra é marxinal, pero a coeréncia de 
moita xente, por irreal que sexa, failles ver 
que non mudou nada". 

ldentidade -basca 

.O congreso -no que estivo presente Zulai
ca celebrouse en tres localidades frontei
. rizas, Verin, Chaves e Lubián, e entrou~ na 
definición dos conceitos de identidad& en 
zonas de límites. O antropólogo basco 
tenta definir a identidade basca, tal como 
a e,ntende e como é .entendida polo seu 
povó, "o basca ten un sentido da sua 
identidade moi grande. Unha boa parte 
ere que son parte dunha nación diferen
te,. dunha cultura ben diferenciada, cunha 
língua sen ,parentesco coas romances. A 
expresión política diso pode ser moi dis
par, peto seria interesante perguntarlle 
aos bascas pala autodeterminación e ,q1._.1e 
esta. lose un direito recoñ~cido, porque se 
non é asi os que. apoian a violéncia te
ñen, tamén, o Seu ponto de razón. Un es
tado democrático debe permitir o direito 
de autodeterminación, como ,s(;:! permite 
no Canadá". • 

- TRES EN RAIA . 

J . 

ARÍSTIDE 

G. LUCA,DE TENA 

- . 

O império británico, que foi a 
máis alta escala de xesuitismo 
(hipocresía) político de que se 

· teña memória, produciu un consello fa
moso sobre o que. compre facer en si
tuacións comprometidas: procura que 
non te vexan na foto, viste de gris, bó
rrate. Na crónica da descolonización 
de África, esta recomendación consá
g ras e como norma estratéxica de 
bronce. Nengun líder nacionalista pode 
proclamar que quere impor o socialis
mo, dar casa, comida e educación a 
todos. No código de Guerra Fría, unha 
declaración con esa música equivale a 
entrar no purgatório dos revolucioná
rios onde non valen máis indulxéncias 
que limparlle outra vez o zapato ao 
branco, si mi amo. 

Pero no camiño dos caladiños cara a 
emancipación, non coñeciamos exce
léncia coma a de Jean-Bertrand Aristi
de. O líder haitiano é un caso especta
cular de traves1ismo progresista. O ca
balo de Troia que mete con todas as 
da lei de branco (eses do Norte, xa me 
entanden, como di Fidel) nas ruas de 
xabre con pucharcas de Porto Príaci
pe, está tan ben decorado de modera
ción que parece unha ovella: defende
remos a ferro e fouce a banca extran
xeira, abriremos a nasa televisión á 
confejtaria fina da Paramount e non le
ñan pena que o negro haitiano é feliz a 
contar as bubas que lle comen o cor-

. po. Só quer un algo de guarapo e unha 
pinguiña de canela para tirar o frio do 
ventre. Non se preocupe que xa el vai 
ao canaval e chucha na cana de sucre 
(só unha), moléstia nengunha. 

, Haiti é tan pequeno e mísero que nin
guén volve, na hora da gorilada pagada 
por Washington, sobre a memória de 
Salvador Allende. Haiti non ten nen exi
liados. Para ser exiliado é preceptivo o 
billete de avión e un pasaporte, pero os 
haitianos so tén algo de sombra bas
tante mal repartida. Asi que para que 
caralla reunir o Consello de Seguridade 
·da ONU e perder o tempo en saber de 
onde son os cantantes. Sonlle causas 
do vudu, alma africana, ódio entre ir
máns. lsto non lle é como Kuwait. 

Propoño coa man no peito unha nova 
redacción da carta da ONU na que o 
prato único sexan ·os carros blindados. 

Cuco Aristide, negro arpeiro que se 
queria colar no baile. • 

VoLVER Ao REGÓ 
,, 

U n inquérito realizado polo xornal 
norte-americano Los Angeles' Ti- . 
mes, sinala que a maioria da .Qpi-

nión p~blica dos paises do ~este é con
trária ás privatizacións nos seguintes 
sectores~. indústria, mineiria, servicios pú
blicos, sanidade, transporte, correos e te
.léprafos .. Os soviéticos son 9s máis parti
darios da propriedade socializada e son 
tamén os que a extenden a un maior nú
mero de ramas. 

Seria· interesante coñecer tamén a opi
nión dos ~idadáns do Oeste, ~ ver se re
almente o l?Ocialismo _conta co.n tan pou~ 
cos defensores. como nos fan s,upoñer.- • 


