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O éxito· abriga ao Pentágono a reconstruir o ·modelo vix~nte nos últimos nos 

A ·soedade 
dos Estados ;Unidos 

·Tres.liñas 
en xogo __ no 
congr~so ~o 
PC cubano 
Unha parte dos -1.800 delegados 
do Partido Comunista Cubano 
que este Xoves se r~une na ca
pital oriental de Santiago para o 
IV Congreso, ten a certeza de 
que non é ese o mal do socialis
mo caribeño. Pero outra corren
te, integrada, militante e inimiga 
de toda publicidade, advirte que 
a povoación isleña empeza a 
volverlle as costas á estética da 

, re-sisténcia. (Páx. '?) 

'Os pescado.res 
ternos que 
comer ainda 
cando hai mar' 
Esta semana pode calificarse de 
tráxica para Galiza sen que o tó
pico da frase lle faga perder o 
seu valor orixinal: 30 mariñeiros 
morreron en acidentes de mar. O 
recurso ao calificativo de desa
parecidos, lonxe de mitigar a re
alidade, agrava a situación pois 
os familiares seguen a navegar 
na chalana da esperanza baixo o 
temporal de bágoas que, con 
certidume, devolveraos á fatal 
realidade da morte. E ainda non 
chegou o inverno. (Páx. 5) 

Miguel F. Lores: 
-,o nacionalismo 
ten que sustituir 
as bágoas polas 
alternativas' 
Miguel Fernández Lores, médico 
de 36 anos, foi cabeza de lista 
do BNG nas listas mµnicipais de 
Pontevedra. Nesta cidade fo~ on
de se concentrou o maior creci
mento de voto e a que ten maior 
número de concellais nacionalis
tas. Lores analisa as claves des
te éxito e a viraxe que supuxo 
nestes ano~ "pasar dunha políti
ca de moito chorar a dar alterna
tivas e criar organización". 

(Páx. 12-13) 

Os portugueses, 
coma no Le,ste, 
·optaron polo 
consumo 
A primeira licºáo concreta a 
tirar das eleigóes legislativas 
portuguesas, realizadas no 
passado- Domingo, é esta: os 
lusos optaram pela estabili
dade do consumismo· propor
cionado por Aníbal Cavaco 
Silva a ter que· atender aos 

· argumentos e críticas dos 
partidos da Oposi<;áo centra
dos na figura e pessoa do pri-

-meiro ministro. -: (Páx. 15) 
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Vintecinco mil membros 
da C IA deben quedar 

eh paro ou á espera 
dunha nova motivación, 
to.da vez que o KGB xa 
· non é ·un _perigo aos 

· ollas de ninguén. -Os ~-5 
.mH millóns de dólares 
. que gastaban ao ano 

.este.s axentes poderán 
ser dedicados· a outra . 

labor. Mentres Bush 
anú_ncia únha redución 

de armamentos que 
non toca se.n _embargo 
o programa de guerra 

·das fJªl?xias nen· 
esquece que os seus 

obxetivos seguen a ser 
os de "lidera.r o novo 

arde mundial". 
Finiquitado o-império . 

. do marque garantía a 
preséncia duQ enemigo 

á medida da indústriª 
· militar, base da . 

economía 
norteamericana, os 

Estados Uni9os 
procuran reorientar a . 

sua política entre .· 
moitas i~cognitas. 
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PEPE CARREIRO 

. . . 
Desde a posguerra süstentába~~ na~ -subvencións estatais á indústri_a militar de élite 

Os Estados Unidos ante a. reconversión 
do· seu modelo 

A recer.ite proposta 'de desarme · 
do pres.idente, . George Bush, foi 
motivo de loubanzas unánimes, 
non tanto pala propo.sta en si, 
senón pala to.ma· de iniciativa · 
que supoñia por parte norteame
ricana, toda _vez qu_e os Estad.os 
Unidos se moverañ ate ese. mo
mento con fundanientais reser
vas ante os cámbios que esta-

. ban a suceder no mundo, espe
cialmente ante as iniciativas de ' 
paz· soviéticas. 

A proposta ·ceritrábase principal-
mente na -supr-esión dos·mísis 
tácticos ou de corto alcance. Un
ha necesidade imposta pólos 
próprios paises europeos e es-
pecialmente· por Alemaña qu~ 

· observaba ~orno unha parte dos 
il)isis instalados no seu pais hon 

. facian ·outra cousa que apontar á 

MANUEL VEIGA 

sofistfcado armamento nortea- nucleares é . ben vista polos Es-
mericano. Por últim-o, o pres.i- tados Unidos sempre e cando 

·dente r.eafirmaba ·a vontade do queden satisfeitas duas condi-
seu pais de continuar "liderando · cións- básicas: capacidade ·para 
o novo arde mundial". Para iso, · manter unha postura de intimi
mantefr'anse nos novas orza-· dación que non permita o libre 
mentas -as cántidades n~cesá- · exercíció da subversión nen da 
rías para abastecer o armamen- intervención exterior e non 
tó convencional, qu·e acapara o cuestionar o sistema do Pentá-
75% do gasto militar e que re- · gano de subvencións aos secto
sulta clave para intervir nos con-· res avanzados da indústria con 
flitos ·do Terceiro Mundo. fondos públiqos. · 

, . 
Duas condicións basicas É por· esta raz.ón que a resposta 

- soviética, dada a coñecer ape
. En xeral, a redución de ."arm-as · nas unha semana despois, e po-

outra metade do seu território (o , COMO PODERlA 
antigo Leste)_ Por ot1tra parte, 
nen Checoslováqura, nen Poló-
nia, nen Hungría, podían seg_uir SER ACEITADA 
ameaz.;¡das .polas armas dunha A MORATORIA 
Alianza Atlántica, na que simul- SE CASE TOD·OS _. 

• taneamente_ estaban a· solicitar a 
entrada. - OS POLÍTICOS . 
.Sush matizaba ademais a pro
posta, ·que pésie á sua modéstia 
non dehaba de asustar aos · 
sectores industrial-militares do 
país, declaran.do qu'e •O prográ- -
ma de Gu.erra das Galáxias non 
se vería afectado. Este progra
ma supón esencialmente a .mo-

. derni?ación progresiva do xa 

IMPORTANTES 
DOS ESTADOS 

1 UNIDOS RECEBEN 
DIÑ.EIRO DA. 
CHAMADA INDUSTRIA 
DE DEFENSA? . 

la cal se aceitaba o recorte de 
armamentos nucleares de corto 

. alcance proposta por Bush, ao 
tempo que se engadia unha no
va chamada á moratória nas pro
bas nucleares imprescindíbeis 
para a modernización deste tipo 
de armamento, era recebida co 
siléncio habitual. 

Xa en Agosto de 1986, Gorba
chov anunciara unha moratória 
unilateral neste tipo de probas. 
Reagan non fixo caso, como non 
o fai, polo momento, Bush. De 
feito a moratória é un elemento 

fulera! sobre o que xira a política 
de desarme. 

· Os políticos 
e a indústria 
de defensa 

Gore Vida! , autor de cinco obras 
onde se oferece de forma nove
lada a história dos Estados Uni
dos, era un dos presentes, xun
to con outras persoas como Tru
dea.u, Galbraíth ou Milos For
man, na visita que aquel anp 
,cursou o presidente soviético a 
Norteamérica. A pro posta ,de . 
moratória de Gorbachov non foi 
.contestada, nen sequer difundi
da convenientemente pola pren
sa. Vidal escreberia o seguinte 
1 O meses despois: "Como pode
ria ser aceitada, se case todos 
os políticos importantes dos Es
tados Unidos receben diñeiro da 
chamada indústria de defensa? 
Por esta razón, máis do 90% 
dos ihgresos do governo se de-
rrochan en defensa". · 

Neutra ocasión, o mesmo Vidal 
afirma: "A prensa e os políticos 
falsean constantemente os da
dos dos ingresos e gastos da 

· admini.stración federal. Por qué 
se nos aterece esta versión dis
torsionada do orzamento nacio- · · . 

· nal? Porque non dese>ean que o 
p~blico saiba que c.antidade de,: 
diñeiro procedente dos seus im:
postos se dedica a unha gu~rra 
inexistente" . 

' ..... 



Subvencións públicas, 
beneficios privados 

Un império a crédito 
De feito, . o ··orzamento militar 
non é só o presupost,o do Pen
tágo,no. Existe unha axéncia do 
goverho chamada Departamen
to de Enerxia que, baixo esta 
construtiva denominación, é a 
encarregada de fabricar as ar
mas nucleares. Outros moitos 
organismos, como. é o caso da 
compañia aeroespacial, NASA, 
están directamente relaciona
dos co · sistema militar, ainda 
que os seus obxetivos aparen
tes sexan meramente científi
cos. 

Chomsky sinala que "a Guerr·a 
das Galáxias (proxecto de alto 
contido científico e. por tanto de 
infinitas posibilidades de desen
volvemento) é, de feito, case ide
al para os propósitos do gover-

O país ocupa hoxe o posta un
décimo ná clasificación mundial 
de renta percapita e o cuadra
xésimo sexto en alfabetización. 
A débeda .externa redondea xa ·
os dous billóns de. dóláres, de 
tal modo que se P.ode afi.rmar 
que hoxe· os norteamericanos 
.viven a crédito doutros paises, 
~specialmente da compra de 
bonos do tesauro por parte dos 
xaponeses. "As ruas, as pontes, 

descendeu do 53% en 1960 a 
menos do 40% na actualidade. 

povoación máis rica poseia en 
1929 o 36,3% da riqueza. Esta 
porcentaxe - descendeu ao 

Os ·desequilibrios . 
na rend_a · 

. 20,8% en 1949; pero voltou a 
incrementarse perigosamente 
en 1983, até situarse no 34,3% . . 

Moitos expertos. xa 'anunciaron, 
sen embargo; que se os Esta
.dos Unidos queren evitar o co
lapso da sua economía, será 
necesário reducir drasticamente 
os gastos de defensa. Ate ago
ra, o director da Reserva Fede
ral , Alan Greeenspan, sinalou, 
como alternativas para reducir 
o déficit orzamentário, o au
mento dos impostas e o enco
llemento de programas de axu
da como a Seguridade Social e 
a Asisténcia MédJca, que é, 
efectivamente, o que se está a 
facer. 

. no, debido a que a economía es
tadounidense basease, desde a 
posguerra, nun sistema de sub
ve ncións públicas á indústria 
privada, atrav~s do sistema mili
tar, de aí a necesid~de dun per
manente estado, polo menos 
aparente, de confrontación mili
tar internaci.onal e a busqueda 
obsesiva dun enemigo". 

Trátase, utilizando o símil de 
Chomsky, dunha espécie dé 
keyne$ianismo armado. O Esta
do subvenciona a economia pri
vada, através do armamento e 
evitase asi a mellara doutros fon
dos públicos como a sanidade 

. os coléxios, o suministro de au
ga potabel, o alcantarillado, to- , 
do se está derrumbando", sina.: _ 
la Willian W. Goldsmith, nun ·ar
tigo recente sobre a pobreza ur
bana en ·norteamérica. 

Os feliQes 80, anos de yuppis
mo, drogás. caras, pisos de lu
xo, automóveis importado's 
(quen o diria) e moita especula
ción, parécense en máis de ·un 
sentido á década dos 20 que . 
rema~ou .nunha séria quebra 
económica e con longas colas 
nas oficinas de emp~ego. ·Se
gundo o economista R. Batra, 
autor dun libro profético, a mé
dias realidade, A gran depre
sión de ,1990, os desequilíbrios 

Os, ingresos evolucionan en 
sentidos contrários, provocando 
·un aumer:ito nos desequilíbrios 
sociai$: Entre 1967 e 1986, por 
exemplo, mentres o ingreso 
médio dos varóns con título uni
versitário aumentou en casi o 
10%, os ingresos dos diploma- · 
dos de instltutos disminuiu no 
10%, e os ingresos dos homes 
~u~ non remataron os seus es-

"O paradóxico do caso, sinala 
Noam Chomsky, é a escasa .im
portáncia que neste pais ten a 
opinión pública. A maioria da 
povoación é favorabel ao desar
me e está de acorde coa proibi
ción das probas nucleares nun
ha proporción de 3 a 1 . Sen em
bargo, non coñezo nengun in
quérito que pergunte se Esta
dos Unidos debe unirse á proibi
ción unilateral soviética de pro
bas. De teito, é probabel qúe 
semente unha pequena fración 
do público sa.iba que existe". 
Esta afirmación retírese á 
proposta .de 1986, pero poderia- . 
mos dala igoalmente por válida 
hoxe, dado que os factores que 
impiden o desarme, por parte 
norteamericana, seguen -sendo 
os mesmos. 

A parte dos E~tados Unidos. no_ 
produto nacional brutQ dos pai
ses capitalistas desenvolvidos 

· de riqueza volven a parecerse 
aos dos anos-30. Asi, o 1% da 

, tudas do. instituto-descenderon 
en case 1:.mha cuarta parte. 

Non é de extranar se ternos en 
conta que Ronald Reagan, du
rante a sua primeira campaña 
eleitor'al á presidéncia, chegou 

. a afirmar que o imposto propor
cional ·sobre a renda foi "enxen
drado P.Or Marx como eleme.nto 

.esencial do· Estado socialista". 

Un dos poucos escritores disi
dentes, Gore Vidal, afirmaba nun 

. artigo en The Nation, que o "irn
pério ameriéano morreo o 16 de 
Séte.mbro de 1985-, ao anunciar 
o ministério de Comércio que ·os 
Estados Unidos convertiranse 
nunha nación debedora". Yidal 

·1embraba que·"a· império tiña se
te.nta e un anos e desde :1968 
padecía de má saude. Como a 
m.aioria dos impérios modernos, 
o naso apoiábase non tanto nas 
suas-proezas militares como na 
sua primacia económica". O arti
go causou un gmn escandalo , · 
pero desde aquela o deficit non 
deixou de medrar. • 

UN SISTEMA QUE DEIXOU DE LADO O SENTIMENTALISMO E AS -QUIMERAS 
O modelo económico norteamericano 
basease en dous pilares esenciais: a 
consideración de que todas as máterias 
primas do mundo son susceptibeis de 
ser explotadas polos Estados Unidos 
(esta idea naceu en 1898 coa obtención 
de Filipinas) e a participación do estado 
na economía, atráves das subvencións 
ás indústrias relacionadas co armamento 
(investigación, fabricación e adlateres). 
Este segundo aspecto comezou a 
constituirse a partir da Primeira Guerra 
Mundial, pero tivo o seu principal impulso 
despois 9a Segunda, concretamente 
através da Lei de Seguridade .Nacional, 
posta en prática en Xaneiro de 1950. 
O Plan diseñado por esta Leí foi 
absolutamente novedoso, c,añecido pola 
abreviatura NSC-68 e clasificado como 
secreto até 1975. A Lei de Seguridade 
Nacional declaraba a Rúsia como o 
principal enemigo co que xamais se 
debería negociar. 

George Kennan, xefe do estado maior de 
planificación do Departamento, de Estado 
até 1950 e ideólogo principal da gµerra 
'fria, escrebiu· en 1948: "Contamos con 
aproximadamente o 50% da riqueia 
mundial, pero semente co 6,3% da 
povoación ... Nesta situación non. 
podemos deixar -de ser obxeto de envexa 
e resentimento. A .nos~ tarefa e criar un · 
plan de relacións que nos permita manter 
esta posición de disparidade sen , 

. - detrimento para a nosa .seguridade 
nacional. Para facelo teremos que delxar 
·de lado o sentimentalismo e as ·quimeras. 
Deberemos concentrarnos nos nosos 
obxetivos nacionais inmediatos e non 

deixarnos enganar coa teoria de que 
podemos permitirnos o luxo de ser os 
benefactores do mundo ... " 

As teorías de KennanJoron postas en 
. prática por todos os presidentes habidos 

desde aquela (así desde a 11 Guerra 
Mundial producíronse no mundo 125 
intervencións ocidentais de gran 
envergadura, lideradas case sempre 
polos Estados Unidos, e ubicadas no 
95% dos casos no Terceiro Mundo) e . 
impregnan até hoxe de forma decisiva a 
-política norteamericana. 

Desde 1959 a política. de Seguridade 
Nacional constreñiu tamén as liberdades 
.no interior do pais (instituise o xuramento . 
de lealtade aos funcionários e o fiscal 
xeral publicou listas de organizacións 
disidentes). Ao mesmo tempo, uri grupo 
de industriais con enorme poder, ainda 
que non demasiado numeroso, pasou a 
controlar o Estado outor.gándose a si 
mesmo feixes de subvencións, através 
do estamen!o militar. 

Para conseguir todo isto houbo que 
construir un enemigo apropr:iado e digno 
de tal esforzo: a ameaza ·vermella. 
Obxetivo no que sen dúbida os Estados 
UniQOS obtiveron un gran éxito. Non . 
aforraron na batalla nengunha das armas 
de propaganda falsa, postas a.odia 
pout;:o antes polos nazis (de feito os 
norteamericanos servíron-se do servício 
de intelix~Ócia nazi· para controlar ao ' 
Leste, empezando polo seu xefe, 
Reinhard Gehlen). Oeste modo os 
norteamericanos chegafon a difundir 

falso textos de Lenin, nos cales 
supostamente se decia que "ó obxetivo 
do comunismo é conquistar os Estados 
Unidos" e tardaron máis de vinte anos en 

. recoñecer a evidénéia de que rusos e 
chinos non eran aliados (mesmo tiñan 
entre si. enfrentamentos ~ilitares), 
porque ese feito non conxeniaba coa 
am~aza verme/la que se pretendía 
construir. 

Esta coartada ideolóxlca sostivo ao 
império norteamericano até ,hoxe, ainda' 
que os seus governantes sempre foron 
.conscentes de qúe a URSS non era urihá 
ameaza reaf, nen tiña intencións_de selo 
e menos en .1947 (ano110 que se crea a 
Lei de Segwidade Nacional) co pais 
totalmente arrasado pala guerra. Despois 
desta, Norteamérica temía máis a que 
unha crise económica en Europa 
Ocidental dera o poder aes co'munistas 
nos respectivos paises que á ameaia . 
que poiGleran supoñer os soviéticos. · 

Como pediu Kennan os Estados Unidos 
desprendéronse de todo tipo de 
sentimentalismo 0u qujn:ieras. 
Nen siql.iera se preocuparon por definir a 
ideoloxia comunista, senón que se 
limitaron a iden.tificar como tal a todo 
aquel que en caltjuer pais, pretendendo 
controlar ós seus próprios recursos, se 
interpuxera aos intereses dos E;:stados . 
Unidos. Tanto tiñan Arévalo ou Arbenz, có 
seu intento de.construir un capitalismo 
independeríte en Guatemala, como 
Allende e o seu sodalismo democrático 
ou, agora mesmo, o católico.Aristide en 
Haití. Todos eles foron derri~ados. 

Que nos Estados Unidos-se de.clarase 
unha emerxéncia nacional debido á 

. actuación dos movimentos populares no 
Salvador nos anos 70 ou a ca.usa do 
trunfo dos sandinistas en Nicarágua ou 
que o réxime ·da pequena illa de 
Granada fose declarado "unha.ameaza 
para a seguridade nacional" e que isto 
provocase comprensión e non unhas 
sonoras gargalladas na eira . 
internacional hai que entendelo através 
da teoria: que os ideólogos -
norteamericanos denominaron da mazá 
podrida, do dominó ou do "medo a un 
bon. exemplo". 

Máis que os morteiros vietnámitas, os· 
misis de Cuba.cu os tanques de 
Nicarágua, os Estados Unidos temeron 
.sempre as suas reformas agrárias, a 
mellara da sanidade, os plans de 
alfabetización, polo exemplo que puideran 

, supoñer para as empobrecidas e sumisas · 
.> .povoacións do. resto do mundo. 

O medo .maniqueo imbuido á povoación 
norte~mericana (o enano amare/o armado 
cunhq. naval/a en palabras. do presidente 
Johnson en 1948 ou o ataqué de 
submarinos soviéticos descrito en tantas 
películas) xa non pode ser reproducido do 
mesmo modo: Agora qs verdadeiros· 
enemigos son os pobres e xa traspasaron 
as fronteiras. O 20% dos habitantes de 
Nova -V:ork, Chlcago, Filadélfü~, Detroit, -
Baltimore, San António, Menfis, 
Cleveland, Bostoh, Nova OrleaAs, 
St. Louis, EJ Paso e Atlanta, pertenecen a 
esta categoría económica.• 

_ANOSA TBB1lA 
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ou a educación. Hai que ter en 
canta que esta ·política benefícia 
non só á indústria militar· en si, 
-senón a outros sectores av~nza
"dos como son as computado~as. 

·A tecnoloxiacamiña polo carril 
militar, prbvoc~ndo consecuén
cias moi _graves para a economia 
no seu conxunto;· algunhas das 
cales-son as seguintes: 

lmpídese unha coordinación di
recta, ao estilo xaponés, entre 

· estado e indústria, enfocada ao 
mercado comercial. · 

Dificúltase unha planificación a 
médio· e longo prazo. · 

Todo a investigación se orienta a 
determinados sectores, pero 
abandónanse outros, tendo ·que 

· rec;:urrir"a fontes extranxeiras. 

Por canto- tempo? 
• f . • 

A pe-rgunta: agora é: durante 
canto ·tempo os Estados Unidos 

'0 -ESTAOO 
SUBVENCIONA 
AECONOMIA 
PRIVADA," ATRAVES 
DO ARMAMENTO 
E EVITASE ASI 
A MELLORA DOUTROS 
FONDOS PUBLICOS 
COMO A SANIDADE 
OU A EDUCACION' 

. poderán xustificar a jnvestiga-: 
ción e fabricación dun arma
_mento espacial para o cal non 
existe enemigo? E, en conse
cuén ci a: €an.to. tempo .pode 
transcurrir até que a aceitación 

·._Un modelo oposto. ao soviético 

NESTA SEMANA 

dunha moratória nas probas nu
cleares (ou o que é o mesmo: a 
modernización dos armamen
tos) sexa inevitabel por parte 
norteamericana? Os esforzos 
por demostrar_ que alguns p~i-

O país do· mun~o .·onde existe· 

ses, como lrak, poseen arma
mento nuclear e vontade de 
usalo, non parecen suficientes -
para reconstruir un enemigo tan 
valioso como a Unión Soviética 
da guerra fria. 

A indústria de ar
mamentos dos 
Estados Unidos 
deberá enfocarse, 
en maior medida, 
cara o exército 
convencional (uni
dades de inter
vención no tercei
ro mundo), pero 
aqui os . orzamen
tos en investiga
ción son moito 
menores e a com
peté n c i a moito 
maior. 

En todo caso, al
gunhas das indús
trias terán que ce
rrar e moitos dos 
seus empregados 

MARY o·ANELLA unirse aos 8,5 mi-
llóns de parados cos que contan 
xa os Estados Unidos. Un dia, 
quizá non moi lonxano, os nor
teamericanos deberán enfren
tarse á sua própria realidade in
terior. • 

máis liberdade de expresión e onde menos se exerce 
A própria história conformou aos 
Estados Unidos como unha das 
sociedades onde o estado inter
ven menos na vida dos cidadáns. 

. A proteción concedida· na Bill of 
Rights (Carta de Dereitos), xunto 
coa liberdade de información 
existente que permite, por exem
plo, un amplo acceso aos docu
mentos estatais, tnaior quizá que 
en ninguh outro pais do mundo, 
caracterizan un modelo presen
tado como paradigma da liberda
de de expresión . . 

Pode decirse que os Estados 
Unidos están situados nas antí
podas do modelo soviético, on
de o control do Estado sobre a 
información era absoluto. lsto 
débese ao ·interés do.s grupos . 
dominantes norteamericanos en 
defender a liberdade persoal da 
usurpación do Estado. Esta con- . 
·c..epción da sociedade ten tanto 
·peso qu,e nen as últimas ofensi
vas conservadoras lograron re-
ducir de forma significativa as li
berdades individuais, agás al- · 
guns roces e censuras esporádi~ 
casque, precisamente polo eco 
logrado na prensa, dan idea da 
sua escasa importáncia reql. 

Esta · falta de control directo ten 
unha íntima conexión coa extra-

. ordinária eficácia do sistema de · 
control do pe·nsamento desen
·volvido durante todo .este século 
até alcanzar graos de verdadei
ro virtuosismo. Así, mentres a 
maioria dos datos sobre a ac
tuación do governo_ nos distintos 
níveis, internos e internacionais, 
están a disposición dos estudo- -
sos na maioria das bibliotecas e · ·necesidade de formular unha lei 
centros de· dados do pais, a prá- que free. a licéncia da prensa. 

. tica totalidade dos norteameri- De sobra se· autocontrola a si 
canos nunca chegciu a enterar- . mesma.' En xeral _a comunidade 
se de que en Nicarágua se ce- - .reuniuse e púxose de acorde 
labraron eleicións en 1984, co- - sobre que causas hai que ex
mo non se ent~raran anos an- · presar, púxose de acordo_sobre 
tes de que os Estados Unidos unha plataforma e en excomul-
estaban bombardeando ·ca·m- gar a aquel que se aparte d~la, 
boia ou, do mesmo modo, 'que e nen seguer un entre mil se 
as propostas de desarme unila- atreve a expresar nengunha ou-
teral soviéticas pasaron, uriha tra cousa". 

· vez tras outra, praticamente. de
saper.cibidas. 

En 1858, Henry David Thoreau, 
un dos raros disidentes, xa ex
plicaba esta paradoxa: "Non hai 

' ·. é 1 • j 

', 1 

Esta realidade foi posta recente
mente de manifesto cando un lo
cutor soviético resultou castigado 
por calificar de "invasión" a inter
vención en Afganistan. Noam 

WILLIAN i<LEIN 

Chomsky, un dos raros disiden
tes actuais, sin_alou que "iso. nos 

·Estados Unidos seria imposibel, 
porque a nengun locutor se lle 
teria ocurrido sequera calificar de 
"invasión" á actuación dos mari
nes en Panamá". 

Durante os tres primeiros meses 
de 1986 os dous xornais nortea
mericanos de máis prestíxio e 

·circulación, o New York Times e 
o Washington Post,. publicaron 
85 artigas de opinión sobre Nica-

. rágua. Nengun deles simpatiza
ba, sequer mínimamente, coa 
causa sandinista e a maioria 
eran acedamente hostis. -

Un sistema 
que 
promove 
o debate 

Pero este con
trol do pensa
mento non é 
case nunca bur
do, senón que 
recurre a for
mas xeralmente 
sofisticadas. 
Unha delas € a 
de promover o 
9ebate, pero 
sempre dentro 
dun marco de 
apriorismos im
plícitos, é dicer, 
princípios non 
confesados que 
nunca se poñen 
en cuestión e 
que constituen 
o horizonte de 
todo o pensa-
mento posíbel. 

'EsTE 
CONTROL DO 
PENSAMENTO 
NON É CASE 
NUNCA BURDO, 
SENÓN QUE 
RECURRE 
A FORMAS 
SOFISTICADAS. 
UNHA DELAS E 
A DE PROMOVER 
O DEBATE. PERO 
SEMPRE DENTRO 
DUN MARCO' 

Outro modo de 
influir é através 
da publicidade. 
Moitos xornais 
publican até cen 
páxinas diárias, 
as duas terceiras 
partes das cales 
son anúncios. As 
grandes axéncias 
de publicidade 
non adoitan a 
permitir sequera 
pequenas desvia
cións sobre a sua 
maneira de en
tender o mundo, 
optimista e sen 
conflitos. 

Un consenso 
con grandes 
fendas 

Pero non parece 
certo que esta 
rriaquinária de 
consenso abran-

Asi, tanto o debate sobre o apoio 
á contra nicaraguana como, no 
seu dia, sobre a guerra de Viet
nam, non se fixo sobre cuestións 
de moralidade, senón sobre se o 
esforzo era rentabel, é dicer, efi
caz ou non. As invasións de 
Checoslováquia ou Afganistan si 
foron en cámbio criticadas desde 
o terreo dos princípios, no senti:. 
do de que n~ngun pais ten o di
reito a invadir-a outro. 

ga por igual a todos os secto
res sociais, especialmente aos 
máis pobres e ás minorias. Xa 
durante a guerra de Vietnam 
comprobouse, através de vá
rios estudos de opinión, que o 
70 por cento da povoación 
creía que a guerra, non era só 
un erro, senón "fundamental
mente inxusta e inmoral". Entre 
os denominados lfderes de 
opinión, esa porcentaxe des
cendia ao 40%. A élite intelec
tual, pola sua parte, considera-· A propriedade 

dos meios . ba maioritariamente a guerra 
> como "un erro", pero non como 

Ese autocontrol dos meios de "fundamentalmente inxusta". 
comunicación, que lles impide Por últir:no, a minoría económi-
pasarse da raía, ten a sua orixe camente máis poderosa, cansi-
na identificación entre liberdade deraba a actuación do exército 
de expresión e propriedade dos estadounidense como esen-
meios. Para fundar un periódico cialmente correcta. Algo seme-
é preciso contar con 20 millóns llante sucedeu coas interven-
de dólares. A maioria deles for- cións en Centroamérica ou coa 
man parte de grandes cadeas. invasión do Líbano por parte de 
A Gannett, por exemplo, é pro- lsraél en · 1982, aprobada nu.n-

._ prietária de 93 diários. A Capi- ha proporción- de tres a dous 
tal Cities canta <0on .sete esta- pola xente máis culta e censu-
cións de televisión, 54 sistemas· rada, por unha marxe seme-
de televisión por cabo, dez xor- liante, entre as persoas menos 
nais, 35 revistas e .25 semaná- . cultas que consideraron a inva-
rios. Un dos seus principais ac- sión como "un ha. agresión · de 
cionistas foi o ex-director da feíto" e non como "un acto de 
CIA, WUlia~ Casey. lexítima· autodefensa".+ 

'., 



GALIZAt M 
• Entrevista conDomi_ngo Mérino -(Páx. 6) • Fraga non _quer.falar da autodeterminación {Páx. 7) •Malestar pala 

comarcalización da Extensión Agrária (Páx. 8) • AXunta axuda á Larsa francesa .(P~x. 9) •Asturias 
· quedará sen empresa públi.ca (Páx. 11) -•A nova lexislación para O$ emigrantes (Páx. 14) 

~~~~~~~~~~~~~~~_,..:..~~~~~~~~~~111111111111111~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~~~-

A TRAXÉDIA DAS XENTES DO MAR . 

No que vai oe ano · .pe~deron a vida 67 mariñeir_os galegas 
.: 'Os pescadores 

femos que·cOmerairlda cando hai mar' 
•B. LAXE 

Esta semana pode 
calificarse de tráxica para 
Galiza sen que o tópico 
da frase lle faga perder 
o seu valor orixinal: 
30 mariñeiros morreron 
en acidentes de mar. 
O recurso ao calificativo 
de desaparecidos, lonxe 
de mitigar a realidade, 
agrava a situación pois os 
familiares seguen 
a navegar na chalana 
da esperanza baixo 
o temporal de bágoas que, 
con certidume, 
devo ~veraos á fatal 
realidade da morte. 

, . 

Pero unha situación que 
poderia ser excepcional 
cobra maior dureza cando 
repasamos.os números e 
ollamos que, no que vai de 
ano, os mariñeiros galegas 
que perderon a vida son 
67 e sen chegar ainda 

''Todo o máis que podemos facer é sobrevivir. Non ve o prezo do peixe?" 

os temporais do inverno. 

As guias turísticas resaltan o ti
pismo das mulleres de loito dos 
nosos portes mariñeiros. A morte 
no mar, para os mesetários ,xa 
non só se converteu en algo ine
rente á nasa povoación rnariñei- . 
ra, senón que é incluída nese ro
sário de tópicos-típicos, xunto 
coa gaita, o hórreo, a muiñeira e 
a morritía. 

"Os pescadores temo.s que comer 
ainda cando hai mar", esta sén
téncia pronunciada por un vello 
mariñeiro dé Muxia, sintetiza a 
crua realidade dos nosos traballa
dores da. pesca e explica os aci
dentes: os 30 mortos desta sema
na e os sesenta e sete' que per
deron a vida no que vai de ano. 

A sua simpleza, a sua obvielja
de, a sua indiscutíbel realidade, 
contrasta coas palabras dun· Mi
nistro de Pesca, Pedro Solbes, 
que, coma sempre, bótalle a cul
pa aos elementos e os próprios 
traballadores. As explicacióhs, 
as disculpas da Administración . 

· central, soan ó mesmo para cal
quer tip·o ·de desgrácia, xa sexa 
dun albanar, dun mineiro, dun 
simples automobilista· ou dun 
mariñeiro. 

E. certo; un· golpe de mar tixo nau
fra'gar o "Frank C" no Atlántico 
norte; o mar embravecido levou a 
"Os - Tonechos'~ contra os bai~os 
de Baldaio e limpou nun momen
to a "La Xana" nos baixós de Mo
ador, mandando · 1ogo os restos á 
ponta da Barca en Muxi~ . . 

os entanden os próprios batiza
dores), explicaba que, cando viu 
embarrancar a "La Xana", el xa 
viña de volta "porque a min non 
me gostou o mar e volvinme". A 
mesma hora, mália o enfado do 
mar, habia outros moitos barcos 
que seguian a faenar na zooa e 
outros que saían do porto . O 
mesmo patrón quéixase "das 
más previsións meteorolóxicas". 

Pero frente ao agoiro dos partes 
do tempo está a realidade tanxí
bel da despensa da casa, trente 
ás previsións está a realidade das 
provisións, que toron quen
impuxeron sempre a lei no mar: o 

· sair a navegar ou quedarse na -
casa, o seguir coa chalana pró
pria ou embarcarse nunha empre
sa de fora, .o andar á costeira ou 
pasar até nove meses polos ma
res do mundo sen verá faniília ... 

Declarou tamén o M~nistro que 
os mariñeiros llacostumáronse 
ao mar e deixaron de lado as 
precaucións". As palabras do Mi~ 
nistro poderian· explicar menos 
dun do_us por cento dar mortes, 
algunhas das que se .producen 
por caídas ao mar unicarliente1 

segundo mariñeiros consult;idos. 

Un mariñeiro de Camota bota un : 
. sorriso· cando escoita as pala

bras do Ministro: "D.i que nos afi
xemos ao mar, ao mar ·-ninguén 
sé atai, pero o burro do xitano 
morreu cando estaba afeito a 
non comer . . Que probe o Minis-. 
tro .. O que debian 'é, vixiar as con
dicións de traballo, as horas que 
durme un mariñeiro, o alcool que 
bebemos para.p<;>der. soportar as 
temperatura$, a -situación de 
stress ... Diso non se preocupan" . 

. Carballo Rios, patrón do "Porve
nir" (os nomes son todo un sím- · O Conselleiro López Veiga, pola 
bolo·que, a maioria das veces, só sua banda, considera qu~ "os 

mariñeiros deben pedir auxílio 
áamáis mínima dúbida", men
tres se laia persoalmente da fal
ta de competéncias da X4nta e 
de como en España non eñten-

- den nada de mar até o ponto de 
que, senda unha península, 
sempre se viveu de· costas ao· · 

· ll)ar. Para moitos só esta posi
ción secular do Governo espa
ñol pode explicar algunhas cau
sas das que pasan. 

Os meios de salv.amento 

A Asociación Española de Titula-: 
dos Náutico-Pesqueira . (Aetina
pe ), afirma que uº denominador . 
comun dos tres recentes suce
sos foi o nulo Ji.mcionamento dos 
sistemas de detención, auxílio e_ 
rescáte, como radiobalizas, bal
sas e chalecos s~ivavidas que 
todos os buques deberian leyar a 
bordo en óptimas condicións de 
funcionamento". 

Xosé, un xoven capit~n de pes
ca, afirma que "Aetinape" ten ra
zón, pero tamén _isto ten explica
. ción. "!;u sei que non deberia sair 
sen estar todo revisado e en per
feitas condicións. Os mariñeiros 
tamén 'poderian protestar. Nós· 
somos os principais interesados. 
_en que todo funcione pero, se
gundo chegamos o armador apu
rrí ame para que voltemos ao 
mar. Moitas veces non podemos 

- perder uns dias nestas revisións. 
Se eu me nego, entro nas listas 
negras e non volverei mandar un 
barco. Se un mariñ_eiro protesta. 
s:¡Lieda sen trabatlo. Cando hai 
crise na pesca, como a hai hoxe, 
a. crise aféctanos a todos. O-au-· 
me·nto dos acidentes soo produ
cido~ _pola crise pesq·ueira. Hai . 
barcos que non g~ñan · da marea 
nen-para arranxar eses instru
mentos imprescindíbeis". · 

"La Xana" navegaba cunha via · 
de auga e os instrumentos de 
achique non eran suficientes pa
ra contrarrestala. la · en busca · 
dunha nova bomba de achique .a 
Camariñas .. Poda que fose a 
causa da averia do timón e da 
sua queréncia cara os baixos de 
Moador. Pode. _ 

Pero na situación de envelleci
mento da nosa frota todos coin
ciden. Administración, armado
res, sindicatos, · mariñeiros ... A 
necesidade de renovación é in
cuestionábeL Mais a CE: preten
de reducir buques, os · créditos 
cortáronse , os barcos galegas · 
véndense a Euskadi ou mar
chan a outros estados que, co
mo afirma un capitán de pesca, 
"o único que pretenden, é que 
nós pesquemos, nós poñemos o 
barcos, os homes, eles só po- ·· 

· ñen a ba.ndeira. O demais non · 
lles preocupa". 

Un pequeno armador pergúntase 
nun bar do Berbés, "quen e o 
guapo que vai meterse a facer 

Frente a esta situación "Aetina- -un barco novo coa crise que hai. 
pe"_ censura a "neglixé.ncia" esi- Aqui xa non ternos peixe e fora 
xindo a responsabilidade dos en- _ non nos deixan pescar. Todo o 
carregados de facer as revisións, máis que podemos facer ·é so- _ 
"pois -moitos buques vellos e de- · breviver. Non ve o prezo do pei
teriorados están senda despa- . xe .. ?·O Governo está permitindo 
chados con bastantes irregulari- im~ortacións tras importacións". 
dades e sen -condición$ oe ga- - . . 
rar:itir mínimos de s~guridade Os sind~catos, c,oncretame~!e a · . 
aos seus tripulantes". CIG, ponen tamen en cuest1on o 

· · Plan de Salvamento da Xunta, 
Alfonso paz Andrade comentaba . aireado aos catro ventas , -calitic-
tamén, nunha recente entrevista cándoo de "absolutamente inútil, 
a este xornal, que non se enten- nen sequer val.e para recuperar 
dia moi ben co·mo moitos mari- os carpos". 
ñeitos pasaban os controles mé
dicos e os barcos as inspecións, 
responsabilizando aos sindicátós 
de non protestar por e~te motivo. 

Un mariñeiro de Malpica declara
ba que a.s "revisións son uri con
to, chegaria con que fosen de 
duras como as que lle tan áos 
coches vellos", mentres un tun
cionário afirmaba que "hai veces 
que non che queda outro remé
dio· que pasar por alto certos re: 
quisitos. Coñecémonos todos e 
sabemos ·da situación en que es-
tá cada quen". . . ,·· 

·A Xunta, pala sua bai:lda, quéi
xase na falta de competéncias 
nesta matéria mentres o governo 
central escwdase na fa:lta de 
compet~ncias para facer as revi
sións dos barcos de pavillón es
tranxeiro ainda que a tripulación 
. sexa galega. 

Unha frota avellentada 

No caso do naufráxio· do "Frank 
C" falouse das pésimas condi
cións .deste barco que .navegaba 
baixo · pavillón alemán. De c_omo 
a sua vella estrutura que aguan
tou vinte invernias de ondas co
mezaba a renxer ao embate dos 

. temporais. 

Mentres tanto haberá tamílias 
que, como as dos desaparecidos 
do "Frank C", seguen a capear o 
temporal amarradas á tábo(l da 
esperanza e claman "que sigan 
buscando, que busquen un pou
co máis". Elas, probas, viúvas de 
vivos, viúvas de mortos, mentres 
o crego, no funeral, arremete 
contra o divórcio. 

E cando a esperanza tje resga
talos con vida xa desap~receu 
totalmente, queda ainda outra 
esperanza., a de que aparezan 
po"lo menos os carpos. Asi, na 
Ponta da Barca, mentres o mar - · 
debarca os restos de "La Xana", 
todo .o mundo agarda a saída 
dalgun carpo, coa mesma. ex
pectación case coa que espera
rian a un nátrago que, saben, xa· 
é imposíbel_. ·"O mar limpounos 
nun .momento. Tiveron sorte os 
tres sobreviventes que os lanzou 
ás rochas". Porque o carpo do 
mariñeiro é mói importante. Ade
mais de todo o que significa-re
cuperar ao ser querido, ainda 
que sexa morto, o corpo é subsí
dio, sobrev_i_véncia ainda que se,-
xa cunhas míseras pensións. E 
dantesco que o mariñeiro, mor-
to, teña que ser testigo da sua 
própria desgrácia". • · 
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Domingo: Merino 
'A diferéncia fundamental do PSG-EG co Bloque está na conceición de Europa' 

•ALFONSO EIRE 

Domingo Merino acedeu á 
Secretaria Xeral do PSG-

. EG despois da dimisión 
de Camilo Nogueira 
e agora ven de tomar 
posesión -do escano 
parlamentar 
en substitución de López 
Facal, co congreso 
do partido a dous meses 
vista. Metidos na reflexión 
congresual opina que 
"xa tiñamos formulado 
o p_roxecto axeitado para. 
estes momentos. 
ós sucesos do Leste 
viñéronnos dar a razó.n. 
o que pretendemos agera 
é que o noso programa 
sexa asumido · 
pola sociedade.". 

A executiva do seu partido to
mou a decisión de que Cam_ilo 

· Nogueira seguise de portavoz 
pésie a · que vostede relevoú 
no escano a López Facal. Se 
sai reelexido no próximo con
greso· mudarán as cous.as? 

A decisión tomouse a proposta 
miña pero non sei o que pasará 
a ese respeito logo do congreso. 
A cuestión non é quen vai ser o 
Secretário Xera1,· senón que pa
pel x0ga cada unha das persoas 
que tivemos un protagonismo 
nos últimos tempos na futura or
ganización. Aí hai diversas pers
pectivas, . polo que non ternos 
ainda nada decidido. 

O que sisemellan máis adian
tadas son as liñ,as básicas que 

-'NoN PODEMOS 
QUEDARNOS 
A MARXE DOS 
CIRCUITOS DAS ' 
MULTINACIONAIS. 
PARA NOS 
O NACIONALISMO 
NON O EXPLICA -
TODO. 
TAMEN SOMOS 

· SOCIALISTAS' · 

van marcar a reformulación do un fracaso da esquerda l'TO seu 
partido, pois xa está aprobada c~nxunto. Hai moitas causas po-

- a ponéncia oficial. Conio as las que loitar e estamos en con-
explicaria? dicións de repensar a esquerda 

e repensar o socialismo . . 
Non é necesário xustificar nada · 
para que, nestes momenfos, re- 'seguir a ser so~ialista-s 
pensemos .case todo: socialismo, 
as implicacións que para· o na- O PSG-EG v~ise seguir nome-
cionalismo ten o que está a su- ando como socialista? 
ceder .en Europa ... O que pasa é 
que, nesta ocasión, coincide cun Incluso nos seus estatutos fará a 
congreso extraordinário por mor mesma r~feréncia que facia de;> 
da dimisión de· Camilo Nogueira. marxismo. Pero unha causa é a 

. Entón irnos ter a reflexión sobre asunción do marxismo como un-
o que está sucedendo e a nece- ha teoría ·de interpretación dos 

· sidade de, en vista da situación fenómenos sociais e dos movi-
específica da Galií:a, orientar de mentos económicos e outra cou-
novo a nosa política. lsto ten a sa é. o dogmatismo ou o marxis-
vér ca mesmo proxecto .do parti- mo-leninismo. · 
do, co ensanchamento da base 
.deste proxecto, ca.programa que 
vai apresentar á sociedade ga-

- lega e, tamén, coa política de 
alianzas. ' _ . 

Outra cuestión é que o que debe " 
definir aos partidos é o seu pro-

. grama. No naso contémplanse 
cuestións bastante anovadoras. 

.Calé a reflexión que fai sobre Camilo No·gueira afirmou que 
·a repercusión na Galiza dos pretendia definilo ·como ·pro-
acontecimentos produ·cidos . gresista,. democrático e nacio-

, nos países do Leste? nalista. Non aparecia a palabra 
socialismo. 

É máis ben referjdo ao programa 
-que ten que oferecer á socieda
de. O problema é que hai unha 

. dµalidade entre o partido e a for- · 
mulaciól") que, incluso, poderia 
estar aberta a outras formacións. 

Nós xa hai anos que formulámos ' 
unha política axeitadaa estes 
moment~s. Propugnámos a su-· 
peración da Segu"nda e Terceira 
lnternacionais, .o socialismo de
mocrático ... Os cámbios produci.,. 
dos na Europa do Leste confir
man a nosa políti,ca. O xeito de • 
producirse non engade nada a 
esta análise iniciaL O que pasa é 
que as forzas conservadoras 
pretenden apresentar isto como 

. . 

O proxecto do partido é nidia
mente de esquerdas, incluso de 
socialismo democrático. lso non 
ten discusións. O que hai que 

saber é que quereri di'cer esas 
palabras. Os conceitos hai que 
explicalos através da prática e 
através dos programas. O pro-. 
grama que debemos aterecer 
-nós debe ser un programa aber-

. to a toda a sociedade: democrá
tico, nacioñalista e progresista, 
pero non entra en contradición 
coa definición do partido e coa · 
eséncia do partido. 

Nós pretendemos materializar· as 
· ideas. Non se trata de converter

se nun clube .de opinión, nen 
nunha asociación de intelectuais. 
Para levar á pr'ática as nosas án
sias transformadoras ternos que 
viabilizar o nos0 proxecto, ofere
cerlle á sociedade un proxecto 
atractivo. · 

Como se plasmaria esa nova 
conceición ,no ensan'chamento 
das suas bases e da política 

. de alianzas que propugnan? 

Non debemos de desbotar a po
.lítica de converxéncia, o que pa
sa é que ternos que tomar nota 
de que é imposíbel neste mo
mento. Estivémola praticand_o 
durante ano e médio con· rela
ción ao BNG pero o Bloque non 
está interesado. Polo tanto par
tindo da necesidade de que a es-

. querda nacionalista e, incluso, a 
esquerda soberana, confluia no 
gran proxecto dun partido .de es
querdas soberano, partido nacio
nal i 3 ta 13 ·de esquerdas, irnos 
concentrar o-s nasos esforzos ne
sa dirección. Galiza é a única co
munidade de Europa na que ·ca
tro forzas de esquerda se dispu
tan o mesmo eleitorado: PSOE ·e 

· BNG, pasando polo PSG-EG e· 
EU. O que acorre é que a es
querda. na Galiza non asumiu o 
seu próprio discurso referente á 
situación extrema da nación. -

As dif_eréncias co BNG 

Durante ese ano e médio de 
chamadas á confluéncia o dis
curso semellaba ser o de que 
non exlstian dtteréncias-ideo-

. lóxicas notábeis entre o PSG
E G e o BNG. Agora vólyese 
.pór a énfase nesas diverxén
cias. _Cales son? ' 

Non é que non houqese diferén- · 
cias. O que dixemos é que ·era . 

ANOSATERRA 

necesário que nós e o BNG con-
. fluísemos ou coincidisen os pla

nos de cooperación. Non o con
dicionámos a nada. O que pasa 
é que non nos puxemos a discu
tir que diferéncias había. Fixe
mos o estudo da n.ecesidade e 
logo viria a clarificación das dife
réncias. 

• 
Pero daba a sensación de que 
a congostra insalvábel era o 
xéito de organizarse: frente ou 
partido. 

Esa fé>i unha simplificación. "o 
PSG-EG non ten nada en contra 
dunha frente de partidos. A pro
ba é que nós estivemos en Uni
dade Galega e o Bloque non. 
Non teriamos nengun inconve-, 
niente en estar nunha frente de 
partidos ou nunha coalición elei
toral. De facerse haberia que re
alizalo sobre a base da sobera
nia das organizacións e do fun
cionamento democrático. 

A diferéncia fundamental está na 
conceición da construción euro
·pea. Para .nós Europa non é o 
centro do imperialismo mundial 
éonspirando contra Galiza, nen é 
a Europa ·dos Mercaderes e Mo
nopólios. Pode ser todo iso, pero 
é a Europa que hai. Os distintos 
estados están a sacar tallada, 
haturalmente . Non é que se 
.conspire contra Galiza, o que pa
sa é que non ten os mecanismos 
par-a que alguén ou, ela mesma, 
poda defender os seus intere
ses. O primeiro que ternos que
op~rar é en función deste dado. 

En segundo lugar hai qu·e ter en 
conta qué as ml,Jltinacionais son 
U'nha forma da economia inter
cionalizada na que vivimos, cada 
v,ez rnáis interdependente. Gali-

· '0.PSG-EG ASUME 
UNHA'FRENTE DE 
PARTIDOS. SEMPRE 
QUE SE ACEITE 
A SOBERANIA DAS · : 
ORGANIZACIONS' · 

z~ ~en que·formar parte da mes
ma, non pode quedarse á ~marxe 
destas tendéncias. Aos que 
amamos a natureza preocúpa
nos a instalacións de empresas 
que a degradan, pero sempre hai 
a chantaxe da criación dos pos
tas de traballo e condiciona a 
postura a tomar. Hai .que ter un 
equilíbrio e esixir a lexislación, 
pero non nos podemos opor ao 
que hoxe en dia é a dinámica da 
economia internacional. Lamen
tabelmente Galiza non sofre moi
tos déstes problemas, é a comt1: 
nidade de Europa na que estas 
empresas causan un menor de
terioro. 

Tamén a conceición do socialis
mo democrático suscita proble
mas entre o BNG e o PSG-EG. 
Nós ternos uns enfoques demo
cráticos moi claros ... Non estou 
afirmando que as forzas do BNG 
non sexan democráticas, pero 
hai unha idea distinta do papel 
dos partidos. 

Tam~n hai uns pontos de vista 
distintos no desenvolvimentodo 
autogoverno. Para nós a via de
mocrática pasa por este parla
mento, el será quen formule a 
vontade do povo galega no tema· 
da autodeterminación ou en cal
quer outro. O BNG negouse a 
votar a prol dunha proposta por 
afirmar que a soberanía reside 
neste Parlamento. 

E as diferéncias existentes 
con EU ... 

A fundamental é a ·da soberanía. 
Van ben, xa declararon a sua so
beranía como organización ... Pe
ro dentro está o PCG, que de
pende de Madrid. Se afondan na 
soberania podemos entender
nos, algo que desexo. Penso 
que hai malentendidos pola nosa 
banda , pero eles teñen que 
avanzar no proceso. 

Pola direlta propofien un en
tendlmento con CG. Como o 
conxugarian cos prlncfpios so
cialistas? 

Nos apresentámos un proxectos 
no que poden ter cabida xentes 
de esquerda e outras que, desde 
unha posición de centro esquer
da, cons:deran que isto é conve
niente. Non vexo' contradición 
entre as ideas socialistas e isto. 
Hai contradicíón en que no BNG 
convivan os marxistas-leninistas 
da UPG cos demóctratas cristia
nos? Hai un programa e o pro-
grama é o que define. · -

Semella que están a propor 
unha espécie de Proxecto Co
muncomo fixera o BNG. 

Nunca entendin ·o que era o 
Proxecto Comun. No suposto de 
que sexa que todos os nacionalis
tas. coin~iden nuns pontos b~si
cos na defensa dos intereses da 
Galiza, se far iso, hai diferéncias 

_importantes. No que dixen antes 
e, tamén en que a nación, para 
nós, non o explica todo. Nós so
mos nacionalistas ·e socialistas. 
Dentro do nacionalismo hai un 
pluralismo' que pode coincidir en 
proxectos concretos. Unha formu
lación permanente que ao final se 
pode converter na frente d~ libe
ración nacional non é o que hai 
que facer neste momento. • 
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A CRISE CUBANA 

As posicións abalan entre o medo .ao· sucedido no. teste 
~ .a · división no .'país causada polo tu~ismo · -· 

Tres ·liñ.as disputan o IV CongresodoPC cubano 
• G. LUCA DE TENA I LA HABANA 

Os governos dó Leste 
perderon a conf~anza 
dos seus representados, 
que nos momentos críticos 
do 89 decidiron romper 
para sempre' con eles 
e co sistema político. 
Unha parte dos 1.800 
delegados do Partido 
Comunista Cubano -
que este Xoves se reune 
na capital oriental 
de Santiago para 
o IV Congreso, 
ten a certeza de que non é 
ese o mal do socialismo 
caribeño. Pero outra 
corrente, integrada, 
militante e inimiga de toda 
publicidade, advirte que 
a povoación isleña 
empeza a volverlle 
as costas á estética 
da resisténcia 
nos primeiros síntomas 
do que poderia acabar 
nun divórcio idéntico 
ao do Leste. 

Para os tres diários e as catre 
emisoras de cobertura nacional , 
os preparativos do Congreso 
son unha escada de reafirma
cións revolucionárias. A decla
ración da Federación de Estu
dan tes Uníversitários (FEU) é 
exemplo desta posición. Non só 
citan a alfabetización, Praia Gi
rón , Angola e os que antes cai
ran no combate, senón que re
sumen as tomas de postura de 
cara o Congreso nas seguintes 
opcións negativas: !'marcha 
atrás , brar.dengueria e desideo
loxización". Os votos pqsitivos 
son para "Fidel, Partido Unico e 
Socialismo". 

Pero dentro dos renglóns que 
cita a FEU, hai delegados que 
queren levar a Santiago formula
cións distintas e matizadas, que 
non pretenden instalarse extra
muros do castrismo. Nun recente 
traballo da xornalista Lázara Pe
ñones sobre os problemas da 
comunicación impresa en Cuba, 
aparecen ben resurnidas as op
cións dun diálogo politice aberto· 

PARLAMENTO 

e a sua contfária, intensamente 
retórica: "S9n información, non 
hai xornalismo. Houbo tempos 
en que demos quebrantadp este . 
axioma e fixemos ·a milagre dun 
xornalismo de pezas oratórias, -
declaracións, comunicados e in
formes que de seguro encerra
ban información, pero non eran 
xornalismo". A falta de mecanis
mos que volvan á letra impresa e 
ás emisoras os estados de opi-

. nión é o defecto que a. autora . 
colga primeiro sobre os meios 
cubanos. A só unhas horas do 
Congreso; suben de ton as críti
cas sobre o caráctE:ir pecha.do 
que o PCC quixp darfle. Máis de 
600 xornalistas de todo o mundo 
non puderon ter acreditación 
·para informar desde Santiago. 
Non haberá delegqcións extran
xeiras. 

Entre desexo 
e realidade 
Hai delegados que pensan outro 
tanto do partido único: "Non hai 
forza que poda garantir a estabi
lidade do sistema político, se non 
hai identificación co povo". Para 
esta corrente crítica, o partido 
deixa, a partir de 1985, de ser a 
raíz que comunica a dirección 
política coa povoación para se 
converter nunha planta que pro
cura a sua sobrevivéncia, como 
preocupación principaL O auto
engano, a confusión do desexo . 
coa realidade, seria a expresión 
·política deste grupo cristafizado 
que xa non ten respostas para 
os problemas da sociedade. 

A reafirmación revolucionária é o comun dQ Congreso 

E os problemas caen sobre a so
ciedade como plagas bíblicas. o 
racionamento é un éxito, contra 
todo o que se di, porque asegura 
mínimos á imensa maioria, pero a 
partir do que as cartillas protexen, 
a lista de caréncias non remata 
nunca: non hai xabón, escasea a 
anestésia e moitos medicamentos 
e a falta de enerxia compromete 
funcionamentos básicos. Non é o 
menor a própria continuidade do 
sistema de educación e cultura 
que a Revolución pon en pé, para 
orgullo lexítimo dos cubanos e 
mágoa da alienación que os Esta
dos Unidos fomentan no resto de 
Latinoamérica. A edición de libros 
está interrompida, pero tamén pa
dece a investigación. O transpor
te é un ~gran caos. Un traballador 
que ~ntre ás cito da mañá no seu 

pesto .na Habana ten que estar na ca non-ere que as boas inten-
parada ás cinco se quer chegar cións do chama.mento podan 
·con tempo. · abrir o camiño a propostas con

No chamamento ·ao Congreso, 
que divulga a -secretaria do PCC, 
están ben presentes estas preo
cupacións. Anúncia. unha nova 
etapa no aperfeizoamento da so
ciedade e das institucións demo
cráticas, ainda que non aposte 
por forma nengunha. Propón · 
unha reflexión sobre o traballo 
do Poder Pqpular e ·o control do 

· povo sobre as actividades de go
verno. A cúpula do Partido reco
ñece que, desde o 111 cong·reso, 
non deu unha, resposta cabal ao 
problema '.da política de cadros. 

Esta declaración básica, de 15 
de Marzo, avoga por afondar 
no Proceso -de Rectificación 
desde o programa alimentário, 
as microbrigadas para vivendas 
e obras sociais, o melloramento 
do transporte o desenvolvfmen
to do turismo e a atención es
peci(I á investigación. · 

Pero o sector de renovación críti-

cretas. Sobre todo nas formas de 
participación na vida · política. 

· "Esta pode ser a· nosa última· 
oportunidade de salvar o siste·ma, 
que tantos· esforzos custou -co
menta un traballador da Adminis
tración, delegado ao Congreso-. 
Ainda que para Fidel, o sistema 
cuba.no é resultado dunha expe
riéncia histórica concreta e ten 
eficiéncia abondo". De feito , o lí~ 
der cubano declaraba no ·cQmio 
de ·Guadalajara, en Xullo deste 
ano que "máis do 97 por cento da 
povoación participa nos nasos 
·procesos (de toma de decisión), 
que non por descoñecidos tén 
que seren menospreciados 0u 
distorsionados, porque o noso 
sistema ten como premisa a no
minación múltiple e directa de~de 
a base". · 

Xunto coa posición reformista, 
·que só ve un futuro de eleicións 
libres como táboa de salvación 
para a . independéncia e o socia-· 

_ lismo en >Cuba, cobra forma ou- . 

Q. PSG-EG apresentou un ha interpelación prelúdio 

tra postura que chama a pechar 
filas arredor da dirección centrali
zada, a planificación e a prqprie
d ade. públic_a. Esta terceira via 

· denúntja un perigo termidoriano 
na entrada de investimentos ex
tranxejros que nun prazo médió · 
poderian ·G.onstituir un grupo de 
presi.ón con máis poder real ca o 
próprjo partido. Parte do .finanza
mento para este.s negócios pro
cederia, a:través de intermediá
rios (preferentemen~e españois. e 
canadianos), do capital dos exi
liados en Miami. · 

Dous países 

Desde esta Visión radical, as críti
cas son cada vez máis ·duras con
tra o agrandamento dunha indús
tria turística que se ben asegura a 
·entrada de divisas convertíbeis, 
fundamental para a continuidade 
do Estado, está a dividir o país en 
duas áreas: a do dólar, na que 
todo se podé comprar e todo se 
.ofrece, e a do peso, na que cada 
dia hai menos que aterecer. O 
discurso político de centro fracasa 
seriamente contra este argumen
to, de apariénqia demagóxica 
pero enormemente irritante para · 
·unha povoación educada -nos 
concettos de djgnidade e inde
pendéncia, que ve como o esfor
zo de todci un país vaise en boa 
parte para atraer dólares. 

As tres posicións non apresentan 
en vésperas do IV Congreso pos-' 
turas que non se podan conciliar 
baixo a divisa do interese revolu
cionário nas sesións a celebrar en 
Santiago de Cúba. Todas tres es
tán deacordo n·un ponto: culpar 
de todos os males ao erro de de~ 
pender comercialmente do Leste, 
tan grave para o país coma o blo
queo. O primeiro chegou a .repre
sentar un débeda de quince mil 
millóns de rublos / condonada 
pela URSS no ano 1975; a se
gunda supuxo a Cuba unhas per
das de quince mil n:iillóns de dóla- • 
res, de acorde cun recente estu
do. A Unión Soviética ("ese país 
que xa non existe", na acepción 
·popular) c;;omprometia a indepen
déncia, contaxiaba uns mt>ldes rí
xidos de organización e dirección 
e exportaba unha técnica e unhas 
niáquinas pésimas. O critério de 
Fidel é o que máis respeito refte
xa para os. soviéticos: "a actual di
rección soviética foi sempre moi 
ami.stosa connosco". · • 

Fraga non quer ~alar sobre o direito dé autodeterminación 
• .MANUEL VILAR 

·Camilo Nogueira 
apresentou· i.mha 
interpelación ao Presidente 
da Xunta sobre a auséncia 
de política da Xunta "na 
defensa do autogoverno da 
Galiza como Nación nas 
actuais circunstáncias 
europeas e ·estatais". Fr~ga 
nen sequer estivo presente 
para contestar no que se 
consideraba como prelúdio 

· do debate sobre a autode
terminación·. 

Camilo Nogueira fixo un répaso 
potas actuais circunstáncias polí
ticas europeas para reclamar 
para Gali;za "un avance substan-. 
cial no setJ autogoverno". Neste 
sentido, dixo Nogueira, aos inte
reses da nosa nación non poden 
ser escurecidos e negados nun 
pacto autonómico· rexional nen 
coas comunidades autónomas 
do artigo 143 da constitución .. 
Hai que avanzar pola senda das 
comunidade.s históric;:as recla
mando o poder político, econó~ 
mico e cultural que lle correspoil-

- de e rechazando o irracional 
centralismo pre~constitucional 

_ que condicion?u o proceso auto-

·nómico nos dez últimos anos". 

Galiza é unha nación diferencia
da con vocación europea e uni
versal e . esta circunstáncia ten 
máis vixéncia que a pertenza a 
un determinado estado-nación. 
Para Nogueira todo indica que "o 
tempo dos estados-nación está 
pa,sado", polo .que a Xunta de 
Galiza ten que reclamar o auto
governo da GaliZ? como nación 
basándose en catre premisas: o 
desenvolvimento do autogoverno 
galego debe realizarse nunha . 
perspecti:va confedera!, a pre
senza do Estado na Galiza debe 
realizarse átravés da Xunta, asu-

mi-ndo todas as funcións pró
prias; o governo ·galega debe ter 
capacidade finé3:nceira; e, por últi
mo, o galega debe ser a língua 
nacional e territorial. · 

Para manter estes princípios non 
é preciso ter vontade indepen
dentista e menos secesionista. 
Non se trata pois de criar novas 
·fronteiras "cando caen as dos 
próprios estados-nación, pero 
tampoüco se poderá mariter es-· · 
truturas centrais que afagan o 
.desenvolyimento .económico e 
politico das nacións que como 
Galiza o. queiran lograr através 
do p1eno autogoverno". 

Ante a auséncia de Fraga res
postoulle o portavoz do grupo 
popular, Vázquez Portomeñe, 
acusando a Camilo Nogueira de 
ser .un ·copión do que se fai en 
Cataluña e Euskadi e que asi ta
mén se perde. o caracter diferen
ciador dé;l Galiza. Díx_olle que fora 
realista, que o debate que ali s~ 
estaba dando tiña máis a ver co 
sexo dos anxos. que coa realida
de galega. 

lnterviu, tamén, o deputado do 
Bloque X.M, Beiras para criticar 
a auséncia de Fra§a cando se 
debaten temas trascendentes 
para_ o país. • 
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QRDENACIÓN TERRITORIAL 

A Xun.ta afirríia estar. d_isposta a rectific~r ~ 

·A comarcalización das Axéncias 
de Extensión :Agrári.a m·otivo de conflito 
•A.E. 

A decisión da Xunta -de 
crfa·r 18 axéncia$ tJe área 
de Extensión Agrária, está 
a levantar· protestas por 
parte daqueles concellos . 
q~é ·consideran que se 
cuestiona a sua cabeceira 
comarcal ou que pretenden 
adquirila. Os ,casos máis 
significativos son os de 
Chanta<;f a e A Fonsq.grada. 
Esta territorialización 
evidéncia até que ponto é · 
imprescindíbel a 
Ordenación Territorial que 
os .distintos governos 
autonómicos ainda non 
foron capaces de realizar. 

A Fonsagrada non está disposta 
a ·pedir nada senón que· esixe nos a 6~ quilómetros e nen se-
que a cabeceira de área da Ex:. quer hai estrada di.recta, nen 

. tensión Agrária quede nesta vila. transporte nengun", polo que 
Asi de contundentes son os por- desprazarse seria moi custoso. 
tavoces da Asociación de ·Em- Esixen que a ''tramitación directa 
presários e Comerciantes asi co~ de todos os documentos se faga 
mo da Asociación de Montaña - na Fonsagrada, pois non nos va-
nas su as opinións. Para. cansé..: le dic·er qu~ a oficina. da axéncia . 
guir o obxectivo "estamos ·dis- · · non s~ v.ai pechar, cando non vai 
pasto a chegar·a ondé faga falta, ter operatividade". 

área en Monterroso ia en contra 
de Chantada, que perdería a sua 
primacía comarcal. Este anúncio 
da Consellaria coincidiu cos in
tentos do alcalde de Monterróso, · 
Luí&.-Pereiro, de érixir a esta vila 
como cabeceira de comarca Es
tas pretensións· xa estiveron alen-:
tadas na época do govemo tripar
tito. cando o filio da vila, Femando 
Salgado, era conselleiro. manifestacións incluídas, afirma · 

Manuel Ferñández Gómez, diri
xente dos empresários. De mo
mento, despois dunha entrevista 
a semana pasada co Conselleiro 
de Agricultura, Romay Beccaría, 
están agardando a resposta para 
"ver que camiño tomar; pois o 
Conselleiro semellaba nen saber 
onde estaba A Fonsagrada; el o 
que quería era talar da disminu
ción dos incéndios". 

· Pero non son -as moléstias que 
_ lles poden · ocasionar aos habi- Monterroso pretende sér a capi-

tantes destes concellos, senón J talidade dunha nóva comarca, a 

Son ·moitas as razóns que adu
cen na Fonsagrada para non de
pender de Becerreá como marca 
o novo organigrama da Xunta. 
Como primeiro argumento afir:. 

. . man qüe A Fonsagrada ten enti- . 
dade suficiente, pois abarcar cos 
concellos limítrofes, 500 quiló
metros cu~drados, para ser ca
beceira comarcal, como sempre 
foi e non depender de Becerreá 
como pretenden agora. · 

Tamén expoñen as .razón$ de · 
peso de que -"Becerreá q~éda-

FOLGA NO ENSINO O DIA 22 

que se senten feridos ao sacarlle da Ulloa, que contaria, ademais 
á capitalidade do concello unha de con. este município, cos de 
categoría que sempre · tivo. "Se- Palqs e Antas de Ulla. Pero ta-
mella como que .nos están· a des- mén aquí xurden problemas, 
pr~ciar" afirma un viciño e peder:i . pois Palas pretende disputarlle a 
remédio para que este município · cabeceira a Monterroso e Antas, 
non se desertice, .pois en tres cun tradicional enfrentamento 
anos pasou qe 8 mil habítantes a caciquil tamén cos monterrosi-
tan só ·seis mil, polo que,- ade- nos, non acaba de decantarse 
mais da cabeceira, a A~ociación .. por esta fórmula. · 
de Empresários e ComerCiantes 
esixe "investimentos, pois nos úl- - As declaracións dó~alcalde Lois 
timos anos non se realizaron · Pereiro de que non .pretendia ir 
nenguns. Agora que concello, contra Chantada,. senón criar un-
Xunta e Deputación están nas ha nova comarca, semella que_ 
mans dos mesmos, xa non teñen calmaron algo os ánimos no con-
excusa". cella chantadino, até o ponto de 

·Chantada tamén protesta 

En Chantada tamén se levanta
ron as 1protestas .ante o novo or
ganigrama da Consell.aria ao con
siderar que situar a capecei~a de 

o actual alcalde, o naCionalista 
Manuel P\nxo Taboada, restarlle 
importáncia e afirmar que o que 

· é urxente "é a definición -das co
. marcas". "Estamos nun impasse 
moi negativo sobretodo para do
tarnos dos s.ervizos necesários. 

Profeso-redo e· Consellaria . . 

-enfrentados polo . desfase salarial 
• DUARTE CQF¡~A 

Para o vindeiro dia 22 está con-

mación continuada qo profesora
do en exercicio. · 

.. vacada unha taiga xéral no ef1si- Sobre o primeiro ponto lémbrese 
no. A 'Plataforma Sindical Unitá- que hai agora un ano a CIG. 
ria, constituída o pasado -curso . apr_esentou no Parlamento Gale
por todas as organizacións sindi- · go unha iniciativa Lexislativa Po-
cais representa1ivas do sector, pular que solicitaba a equipara-
considera que o profesorado ga- ción sal~rial do p-rofesorado, e 
lego debe mobilizarse diahte da pésie a que foi derrotada (cos · 
negativa da Consellaria -de Edu- votos en contra do PP e a abs-
cación a dar saida a unha táboa' tención do PSOE) todos os 'gru-

, reivindicativa de tres pontos: pds ·parlamentários e o próprio 
Conselleiro recoñeceran que o 

a) A coáec~ión do desfase retri- profesorado está discriminado 
butivo do profesorado._ salarialmente a repeito dos fun

cioríários non docentes de igual 
b) .A ¡;¡dopción de medidas que titulación é nív~L 
mellaren a calidaqe do ensino. 

c) A elaboración d_e plans ~e for-
No pasado. mes de Abril e a ins
tár.cias da Platafo-rma Sindical . . 

comez.aron as negociacións_ que 
díante da postur·a negativa da 
Administración 'toron acompaña~ 
_das por unha folga o 15 de Maio 
e outras mobilizacións que amo
sa·ron o masivo apoio do profe
sorado á Plataforma. Tras a pa-

. réntese vacacional reiniciáronse 
en seterilbro as reunións propo
ñendo neste momento á Conse-
11 aria a aplfcación dun acordo. 
acadado no Ministério de Educa
ción, co que tenta contrarrestar 
ás organizacións sindicais, sina- · 
landa ante o· profesorado que se 
non hai acordo este ano• na Gali
~a será pota negativa sindical a 
asioar. - · · · 

A Plataforma e_sixe da· Coris~lla- · 
ria u~ acordo global sopre os · 

DELMI ÁLVAREZ 

Mentres que hai comarcas, 
constituídas como tales, que es
tán xa en xunta.Í1zas avanzadas 
para mancomunarse, como é o 
caso do Val de Lemos, aqui non 
sabemos nen con que taremos 
,que unimos". 

Disposta a rectificar 

Un portavoz da Consellaria de 
Agricultura, inquerido por A NO
SA TERRA sobre éstes conflitos, 
manifestou que "estas deman
das serán estudadas", afirmando 
que "a configuración do organi
grama non é definitiva e se tere
mos que rectificar, farémolo con 
moito gasto". 

Consideran tamén que é tóxico 
que a organización territorial de 
Extensión Agrária "se adapte ao 
modelo de Ordenación Territorial 
que no seu dia aprobe a Xunta". 

A Consellaria afirma que a guia
ron tres critérios fundamentais 
para criar $lS 18 áreas: "a busca 
da especialización do persoal téc
nico para proxectos de traballo; 
acadar unha maior coordenación 
de todos os servizos periféricos 
da Consellaria de Agricultura e 
dar unha resposta axeitada a de
manda de novas técnicas palas 
explotacións ponteiras que son 
as que perdurarán no futuro". • 

tres pontos e no·n acordos par
ciais como o do MEC que oferta 
o governo galega; en .concreto a 
C.l.G. (organización máioritária 
entre o profesorado) considera a 
oferta da Consellaria como "un-

- ha trampa que non rehl'ata coa 
discriminación salaría! (a Admi
nistración di que iso seriá tratado 
nunha hipotética segunda nego
ciación posterior á sinatura do 
que oferece) ·senón que ten~a in
troducir un npvq sistema retribu
tivo c¡ue aumentará considera
belmente as-diferéncias salaríais 
entre os mesmos .docentes". · 
Ademais non aborda segundo os 
repres~ntantes do profesorado, 
os outros dou·s pontos que son 
'fUndamentais para a mellara do. 
ensir:io. , ~ · • 

-.t :j·=·-

• Merino e Conde. Na última . 
sesión plenária da Cámara gale
ga houbo dQ.us deputados desta- · 
cados: Dorrüngo Merino, do 
PSG-EG,· que substituía a Xan L. 
F acal no seu es cano e Alfredo 
Conde que pasaba ao Grupo· 
Mixto. O primeiro recebia os pa
rabéns e os saúdos dos seus no
vas compañeiros que, na maioria 
dos casos tiñan a Camilo No:.. 
gueira como "introdutor de em
baixadores". 

Alfredo Conde, pala sua banda, 
_estivó moi só no primeiro mo; 
mento. Chegou cedo, algo raro 
no escritor, e ocupou o seu es
cano, equidistante entre Fran
cisco Trigo do BNG e Domingo 
Merino. Os seus compañeiros · 
ian pasando por diante del e, a 
maioria, nen sequer lle dirixian 
un hola! A situación era incó
moda na sala, pero unha inte
rrupción da sesión propiciou 
que parlamentários como Tabo
ada, Ventoso, Baños e o mes
mo Cortizo se acercasen ao 
novo inquilino do Grupo Mixto. 

Mentres tanto, nas bancadas, 
cruzábanse apostas de a ver 
canto tempo ia durar Alfredo 
Conde en aceitar un pasto de 
asesor da Xunta. Alguns afirma
ban que non se podía tomar a 
vantaxe de chamar a Sixto Seco 

' para decidirse na aposta. 

Algun tempo despois o próprio 
parlamentário disiparía as dúbi
oas: "quedaria en moi mal lugar 
tanto eu como o Presidente se 
el me oferecese un cargo e eu o 
aceitase, pero non se pode dicer 
que desta auga non beberer. 

Tamén contou que estaba enfa
dado co seu outrora amigo Al
fom~o Guerra e que xa hai tem
po que estaba descontento coa 
pertenza ao grupo parlamentário 
do PSOE. As suas auséncias te
rian explicación nestas discre
páncias. Afirmou que seguiría na 
mesma liña que antes, e todos 
nos miramos, agardando a expli
cación de cal era, pois desde 
que era conselleiro non volveu 
falar no Parlamento. A explica
ción non chegou. • 

• Un crédito de 20 mil mi
llóns. A Xunta pedirá un crédi
to de perta de 20 mil millóns de 
pesetas para poder cumprir co
as obrigacións contraídas pola 
transferéncia do INSALUD. O 
Governo propúxollo ao Parla
mento e a maioria aprobouno. 

Esta medida posta en marcha 
pola Xunta semella ser a confir ... 
mación oficial de que a negocia
ción para transferir o INSALUD 
foi mal levada, senda lesiva para 
Galiza. Semella que pudo máis o 
afán de zamcar de presa o tema 
e apontarse o tanto ante a opi
nión pública que a análise das 
condicións na que se recebeu . 

Este ·crédi~o para o SERGAS, 
ademais, parece indicar que a 
trarísferénciase produciu ainda 
en · pi ores co·ndicións do que 
pensaba a Xunta. · Ouer dicer, o 
traspaso da sanidade pública foi 
todo menos un éxito. · 

Fraga seméllase aos que non 
saben xogar ao tute, arrastan e . 
segue botando triunfos até que 
se lle acaban. Van gañando bá
za tras baza, pero ,' ao final, 
aparece a realidade, non tiñan 
tan boas cartas. Perden a partí- · 
da. • 



AS INDÚSTRIAS LEITEIRAS 

Senda galega negouse· a prestarlle. axuda • Un princípio de solución 
para as casas reitorais. o 
bispo de Ourense, Diéguez Re
boredo, asinou cunha co·operati
va de asisténGia aos aneiáns a 
cesión por vinte anos de dez ca
sas reitorais da sua diócese. Se
gundo comunican os promotores 
desta cooperativa, os anciáns 
contarán co uso desas vivencias 
debidamente restauradas, nas 
que poderán viver e colaborar 
nos traballos adicionais e volun
tários dos terreas próximos. 

A Xunta· subvenciona con 1.900 millóns
de Pesetas á empresa francesa Larsa 
• X.C. GARRIDO COUCEIRO 

O pasado Venres, 
o Consello da Xunta 
da Galiza aprobou unha 
subvención de 1.900 
millóns de pesetas, 
a repartir entre os anos 
.1991 até o 1998, para a 
empresa francesa LARSA. 
A sociedade gala 
comprométese a recoller 
400 millóns de litros anuais 
e a transformar na Galiza 
a totalidade da matéria 
prima. En círculos 
sindicaís considérase unha 
su rpresa a atitude 
da Xunta de Galiza 
de entregar ese capital 
a fondo perdido á empresa 
LARSA, despois de dous 
anos xustificando 
a non intervención 
da administración. 

É paradóxico que cando a em
presa estaba en crise non rece
base axuda, e agora que pasou 
a control dunha multinacional, 
dóaselle tan xenerosa suma de 
cartas a cámbio dun compromiso 
-o de transformar leite gale
go- que seria cumprido gratui
tamente de quedarse -na Galiza 
o control da xestión do Grupo de 
empresas. 

Hai agora dous anos, os labre
gos provedores de LARSA en
caixaban perplexos a resposta 
das entidades bancárias por on
de habitualmente cobraban o lei
te , de que non existian fondos 
para efectuar os pagos. Diante 
desta situación o SLG convoca
ba a primeira rriobilización que 
logo seria desconvocada perante 
o compromiso do Conselleiro de 
Agricultura de ter solucionado o 
problema. En Decembro prodú
cese o acordo Sineiro - Xosé 
Carlos Rodríguez, que no seu 
momento foi apresentado como 
a salvación dun grupo "clave e 
estratéxico para o desenvolvi- "' 
mento do sector lácteo e do con
xunto da economía galega" e la
go comprobaríase que nada 
máis era un parche ca que pasar· 
as eleicións autonómicas e des
pois deixarlle a pataca quente 
aos sucesores. 

Trinta mil explotacións -das 
máis competitivas en moitos ca
sos- atópanse coa água ao 
pescozo de teren até tres meses 
de retraso nos cobros. Parella
mente, as outras indústrias in
frinxen o laudo ministerial que fi
xa os prezos mínimos, e descen
den estes drasticamente. Come
zan as mobilizacións agrárias, 
nas que nun princípió as liñas 
sindicais se distinguen, e mesmo 
enfrentan. Xóvenes Agricultores, 
sindicato conservador, e Unións 
Agrárias, sindicato socialista, 
consieran esta situación como 
conxuntural e pasaxeira; frente 
ao sindicato nacionalista, o SLG, 
que denúncia xa a fractura e·s
tructural que acababa de produ
cirse no sector agrário derivado 
da entrada na CEE. 

Así, Unións Agrárias defende un
ha solución ao problema LARSA 
un tanto inxénua "capitalización 
da empresa através da entrada 
das cooperativas". Xóvenes Agri
cultores afirma que xa está re
solto o problema pala intercesión 
de "Don Manuel". E o SLG con
voca unha manifestacións na 
que participarían perta de 
50 .000 persoas, e logo unha 
tractorada que paralisaria o pais. 

A resposta da admnistracións ás 
1 mobilizacións foi nun primeiro 

Manuel Fraga, candidato da- momento drática: "Non axudará 
quela á presidéncia da X unta, . · a LAR$A" e logo iríase matizan
reuníase con membros da FE·- do. Nun primeiro momento Ro
NIL, xerentes de lndústrias lác
teas ubicadas en Galiza, e de
clarábase contrário ao citado 
acordo, e aposto a "reboiar em
presas que per~en diñeiro e·que 
poden derrubar o mercado". Ra
pidamente, e diante da reacción. 
da base conservadora, en moi
tos casos gadeiros provedores 
da empresa láctea, o PP insire 
un anúncio na prensa desmen
tindo ao seu ¡:>,residente e mani
festandose a favor de que os la
bregos cobren. 

Pasan as eleicións, nas que 
trunfa o governo conservador, e 
de novo os labregos atópanse 
nas xanelas dos bancos coa de- · 
negación de cobre dos seus 
cheques. 

Xosé ·Carlos Rodríguez, · antigo Conse
lleiro-Delegado de LARSA · 

A perspectiva parece fermo$a e 
de acordo coas necesidades da 
povoación rural ourensá: perma
necer na sua ·parróquia, ter al.
gunha activjdade laboral libre,, 
contar con vivenda acolledora. E 
de _esperar que esta iniciativa 
non atope os defectos das resi
déncias de_ Charitas que dirixe o 
Sr. Maure e das que os sindica
tos teñen denunciado caréncias 
penosas. Este proxecto é dobre
me nte interesante: para os an
ciáns e para a conservación da 
vivenda rural. + 

•. Coordenadora de conce
llos. Convocados pola Comi
si.ón Municipal para a mellara 
das comunicacións de Crecen-

~ te , reuníronse neste concello do 
~ Miño pontevedrés representan
~ tes de entidades viciñais e con
~ celleiros dos axuntamentos ri-
0 beireños do río para estudar a 

may afirma que vería con bons 
olios a venda de LARSA a unha 
multinacional. A resposta. do 
PSOE, o SLG, e a sua mesma 
base foi tal que deixou de publi
camente defender iso, ainda qúe 
manifestou estrañarse por esa 
reacción: "o PSOE en Madrid 
vende empresas ás multinacio
nais e aquí sostén o confrário". 
Logo o Conselleiro móstrase 
partidário de axudar a LARSA 
"no caso de que e·sta empresa 
demostre a sua viabjlidade". Pa
ra o que solicita unha Plan de 
Viabilidade e unha auditoria. La
go o Consello da Xunta aproba 
uns créditos para os labregos 
que teñen débedas de LARSA a 
abonar aos 6 meses. 

mación, a ULN, ven de facerse 
co control da compañia ao com
prar todas as accións que que
daban en poder dos anteriores 
proprietários, a família Rodrí
guez, quedando M. Alan-Juillet 
de Vice-presidente do Consello 
de Administración. A nova direc
ción insistiu muito na permanén
cia da "vocación galega da em
presa". Manifestando a sua in
tención de constituir unha "LAR
SA galea por antonomásia". Es- · 
ta mesma preocupación por xus
tificarse diante dunha opinión pú
blica contrária á venda de LAR
SA a capital extranxeiro é a que 
demonstrou o Consello da Xunta 
co seu recente acordo. Pera a 
campaña de imaxe que podan · 
levar a cabo non resolve os inte
rrogantes que se abren no futuro 
do sector lácteo Galega. 

En Xullo, e baixo a ameaza dun
ha tractorada que bloquearía o 
país durante dous días, Manuel 
Fraga, entrevístase co Sindicato Se LARSA antes da sua crise 
Labrego Galega e anúncia unha elaboraba 350 millóns de litros, 
pronta solución na que se con- reducíndose a perto da metade p.' 
templaba a incorporación de Xo- raíz dos impagamentos, como 

. sé Rodríguez López. E por último pensa agora recuperar provedo-
a Union Leiteira Normanda entra • re~ até completar os 400 mill_óns 
en LARSA en Setembro do 90, , do compromiso adquirido coa 
xusto antes das tractoradas do 12 Xunta? Subindo os prezos nos 
e 13 dese mes, pagándolle aos · pagos? Ent(m, se lle resulta máis 
labregos as débedas atrasadas. cara a recolleita do l~ite, sobrán-

Naquel momento a ULN participa, 
con 1.200 millóns, no 30% das 
accións. O outro 30% queda en 
poder dos anteriores proprietá
rios, deixando o 40% restante 
sen definir. Ainda que estaba pre
vista unha ampliación de capital 
en 3.500 millóns e Romay, cos 
mesmos "bos .ollas". que veria a 
venda a unha multinacional, ma
nifestaba agora que tamén vería 
ben a incorporación das coopera
tivas. -€ntre as que citaba a CO
REN- para a formación dun gru
po galega coa participación dos' 
próprios produtores". Non en tan
to, a ULN, através do seu Director 
Adxunto Alan Juillet, manifestou 
que a filosofía do seu grupo non 
era comprar firmas ao 100%, se
nón estabelecer alianzas e acor
dos con operadores locais dos 
distintos países nos que están in
teresados co fin de reforzas as 
suas posicións nos mercados . . 

dolle oferta de produción máis 
barata, que interese pode, ter a 
ULN en adquirir _LARSA? !=con
cebíbel admitir unha operación 
financeira como a que .protagoni
zou o grupo francés sen contem
plaf a repatriación de benefícios, 
apresenJando~ publicamente co
mo un ha "obra benéfica"? Se . a 
ULN persegue- beneficios, como 
os vai obter se non é ·en base a 
consolidar os mercados de LAR
SA reducindo custes na recolli
da, transformación e distribución, · 
e conseguintemente substituindo 
.as tradicionais rotas de·recollida, 
por novos centros de suministro 
(no Sul da Franza) mái~ perta 
dos máis importantes centros de 
consumo de produtos-lácteQ? do 
estado, e con mellares vias de 
comunicación con eses merca
dos . Nestas circunstáncias,. 9 

_ aó:>rdo do Consello da Xunta 
non despexa a incertidume que 
se cerne sobre o futuro do sector 
lácteo, senón que tan só a pro-

Contrariamente a anterior afir- rroga. + 

repercusión que traerá para a 
zona o Plan de Estradas apro
hado polo Consello da Xunta no 
mes de Xúllo pasado . . 

Tamén tentaron de ver a posibili
dade de acadar medidas enca
miñadas a mellorar as previsións 
que contempla dito Plan para es-. 
·ta zona comunicada pola estrada 
comarcal P0-400, que ten o seu 
trazado seguindo o curso · do Mi
ño de Ribadávia a Tui. 

Esta estrada aparee~ no plan 
como -"rede complementária", 
mentres que os reur;iidos consi
deran qu~ debe de ser cataloga
da como "Rede Pririlária Bási-

- ca", pois así a estrada aéadaria 
unhas substanciais mellaras xa 
·que se ampliaría ou se anchea
ria e rectificaría nas curvas peri
gosas. 

Para conseguir esta mellara, que 
consideran de vital importáncia, 
acordaron criar, con carácter co
marcal, uñha coordenadora para 
mellorar as comunicacións, que 

· será a encarregada de xestionar 
e mobilizar ás entidades viciñais 
e concellos da zona. 

Asimesmo realizarán un traballo 
· de axitación nos distintos conce

llos a fin de concienciar a povoa
ción de que a consecución dun

. ha vía de primeira categoría e vi
tal para o desenvolvimento eco
nómíco desta bisbarra. • 

• Mobilizacións na sanida
de. As protestas nos centros do 

· Servizo Ga1ego da Saúcie mante
ñen unha alta participación. Os 
sindicatos convocantes conside

. ran que foron máis de 5 mil tra
balladores os que secundaron o 
paro en cada un dos dias que 

· este foi acordado. 

O persoal do SERGAS pretend.e 
que a Consellaria se sente a ne
gociar para superar as discrimi
nacións salaríais · e laborais que 
sofren en relación cos restantes 
funcionários e t.raballadores da 
Administración. + 
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A NOSA TEB1lA 
NQ 492 -1 O DE Ol:JTUBRO DE 1991 -

AXUDAS PARA O FOMENTO DA PRODUCCIÓN FORESTAL 

E A ·coNSERVÁCIÓN DOS BOSQUES AUTÓCTONOS . . 

AXUDÁMOSCHE .. . 

A PLANTA-LO-FUTURO.-
FiNALIDADE DAS AXUDAS 
- Fomento da organización do sectm. 
- Dotación de infraestruct.ura. 
- Incrementa-lo patrimonio forestal galego. 
~ Favorece-la organización téc~co-comercial do sector. · 

CARACTERÍSTICAS DAS AXUDAS-
A.· Fomento do asocia~ionismo dos~eropietarios de montes e teneos for~tais. 
Subvencións de ata o 50% (70% en casós especiais) para a constitución legal de asociacións, 
agrupacións; ·divulgación, charlas, convenios, etc. . 
B.· Dotación de infraestru~tura de producción~ aproveitamento e conservación dos recursos 
.forestais. - · 
50% de subvenci~n para: , 
- Proxectos, cc;mstrucción e mantememento de vías de s..aca e camiños forestais. 
- Construcción de campos de explotación. 
- Instalación dunha báscula para vehículos. 
C.· Creación e mellora de masas forestais para conservación e producción. 
- Producción de sementes e plantas de viveiro: ata 50% de subvención. 
- Conservación, niellora ou reintroducción de bqsques autóctonos ou asimilados: ata 90% 

de subvención. · 
......... 

- Creación e mellora de masas con fins productivos: 
Plantación ou sementeira de frondosas autóctonas ou asimiladas: ata 70% de subvención. 
Plantación, sementeira, repoboación ou segunda rep.oboación con especies non autóctonas (agás 
eucalipto): ata 40% de subvenci9n. · 
Plantación, sementeira ou repoboacióh ·con piñeiros e outr4s resinosas: ata 40% de subvención . 
. Rest~uración de masas degradadas: ata 40% de subvención. 
Trabailos selvícolas (selecci_ón de gromos en cepas, rareo de pés, etc.): ata 40% de subvención. 

D._. Ordenación da producción forestal. 
Subvención de ata o 50% para redacción de ·plans técnicos, prox~ctos, centros de 

comercialización, ~studios de mercado, etc. 

BENEFICIARIOS . 
- Entidades, asocia~ións e agrupacións de propietarios e prqductores forestai$. 
- Persóas físicas ou xuádicas, SAT, cooperativas, comunidades de montes veciñais en man común. 
- Entidades locais e asociacións de qefensa forestal. 

INCREMENTOS NO % DA ·sÚBVENCIÓN • 
. - Cooperativas, SAT, ADF, ou asociacións (minimo de 5 socios) 

10 puntos para superficie máior de 10 Ha. 
15 puntos para superficie maior de 25 Ha . . 
20 puntos para superficie máior de 50 Ha. _ 

- Comunidade titular dun monte en map. común ou ELM: 2Ó p~tos. 
- Para repoboación, traballos, sementeira, restauración, etc., de montes· queimados nos 

últimos ~ous anos: 20 punt~s. ' 

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN .. 
- Axente forestal -da zona. 
- Servicios provinciais·e comarcais de extensión agrariá. 
- Delegacións provinciais da Consellería de Agácultura, Gandería e Montes. 
- Coriséllería de Agricultur_a, Gandería e Montes (Dir~cción Xeral 

/ 

de Mont.es e Medio Ambiente Natural). · · 

UNTA 
OEGAUCIA ~ RECORD E. 

- Agrupªndosc recibirá m~is subvención. 
- Infórmese para a súa tramitación. En bep.eficio de todos, 
mellorémo-los nosos montes. · 

- O prazo para solicítalas remata o 31 de outubro de 1991: 

o 
. CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 

GANO ERÍA E MONTES 

. ' 
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GALIZA E MUNDO 

FOLGAXERAL NO PRINCIPADO O 23 · 

Provocará a perda de 50.000 postas de traballo . 

A NOSA TEDA 11 
Nº 492 -10 DE OUTUBRO DE 1991 . 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

"Vivimos no mellor 
dos mundos posibeis" 

Felipe Gonz~lez 

A empresa pública retirase de Asturias 

Hai alcaldes con soltura -e 
sen perxuícios. O de Castro
verde (PP) rexeitou un. escrito 
apresentado pola CNG a cau- . 
sa dun erro nun artigo. O de 
Rodeiro (tamén PP) decideu 
que ·nos plenos só votase a 
oposición, asi---evita calquer 
dúbid~ ou discrepáñcia no 
seu grupo. Que tome nota o 
lribarne. 

• MARIBEL LUGILDE/XIXON 

"En Asturias, o próximo. dia 
23, non se escoitará nen o 
vó dun paxaro". 
Os sindicatos ultiman 
preparativos para o que 
será o particular 14-D 
asturiano. Afirman que a 
rexión atravesa a crise 
máis dura da sua história. 
Unha crise que provocará 
a perda de 50.000 pastos 
de traballo. Hunosa, 
Ensidesa, estaleiros, 
sector gandeiro e 
pesqueiro, iniciaron 
un outono quente. 
O Presidente do Principado, 
José Luis Rodríguez Vigil, 
di que é o momento de 
independizarse de 
papá-estado e volve coa 
carteira valeira tras as 
suas viaxes a Madrid. 

de aportación de fondos a Huno
sa, en toda a história da empre
sa: 15.000 millóns de pesetas. O 
triple que o ano pasado, un 40% 
máis do que se esperaba. 

Segundo o INI trece taigas xerais 
na empresa, a auséncia de plani
ficación, a inestabilidade xerada 

·ante a negociación do plan de fu-
turo e do convénio colectivo de 
Hunosa, engrosaron esta cifra. 

Polo momento, Hunosa desouviu 
a petición do -congreso. de· que 
se retoque a sua proposta de _ 
plan de futuro, no relativo á redu
ción de postas de traballo. Seria 
unha forma de dar tempo a que 
se xeraran alternativas indus
triais ao desmantelamento de 
Hunosa. Unhas alternativas que · 
ainda non existen. Nen públicas, 
nen privadas. · 

E despois, Ensidesa 

De momento, a empresa siderúr
xica Ensidesa, tamén dependen
te do INI, enfréntase ao primeiro 
expedente de regulación d~ em
prego da sua história. Afectará á 
perto de 4.000 traballadores, dos 
15.000 que suman ~s duas fac
torias asturianas. 

José Manuel Garcia Hermosos, 
presidente do holding· siderürxico -
Altos Fornas de Biscaia~Enside
sa, xustificaba este expedente, 
incluido no plan de emerxéncia 
elaborado polo INI para a empe
sa, coas cifras de aforro: 500 mi
llóns de peselas ao mes. Un .da
do que os sindicatos consideran 
despreciábel ; comparado cunhas 
perdas estimadas para o presen- -
te exercício que rondan os 
32.000 millóns. 

Pero o plan de emerxéncia de 
Ensidesa, orientada á redutión 
de custes, non só inclue este ex
pedente de regulación de empre
go, senón tamé.n outras m_edidas 
como a redución ·de stocks, com- · 
pras e consumos, a potenciación 
das vendas,. o_ aprazamento de 
pagos á Seguridade Social e ou
tros que afecta a empresas ~uxi
liares, ·de débil economia, e que 
están que botan fume. -

Os traballadores de Ensidesa ta- · 
· mén decidiron mobilizarse. Os 
paros periódicos das duas facto
rias, a de Avilés e a qe Xixón, 
paralisan a sua produción regu
larmente, mentres se esper~ ao 
que acorra tras a presentación 
de alegacións ao expedente re-

Apesar de que a UGT e CCOO, 
sindicatos convocantes da folga 
xeral asturiana do 23 deste mes, 
acusan ao presidente do Princi
pado de tentar buscar a solución 
tan só ao problema da empresa 
pública Hunosa, é precisamente 
a reconversión mineira a que, de 
momento, parece ser a máis imi
nente e desestabilizadora. 

A Deus preg~ndo • I• 

A decisión do INI de se' desfacer 
do burato negro que supón HL\nO
sa, a empresa mineira niáis gran
de do país, plasmouse no proxec
to de plan de futuro apresentado . 
ante a mesa de negociación, que 
incluia o peche paulatino de po
zos e a redución de plantilla en 
6.000 postas de traballo, do~ 
18.000 existentes até agora. 

A reconversión chama á porta, e 
SOMA-UGT e o sindicato rexio
nal da min'aria de CCÓO.botaron 
as mans á cabeza. O 18 de Se
tembro os mineiros- levaron a sua 
protesta á rua nunh.a xornada de 
folga rexional do sector que, nas 
caneas mineiras, foi secundada 
ademais por comerciantes, em
presários e traballadores de to
dos os sectores productivos. .. · 

Os sindicatos reclaman alterna
tivas para unha cris~ global 
que xerará unha perdade de 
56.000 postas de traballo en 
Asturias, e o governo rexional 
pede tempo para compensar 
un montante de traballadores 
reconvertidos que .• asegura, 
non superará os 14.000. 

O presidente do .Principado 
mentivo senllos encontros co vF 
cef)residente do governo, Nar
cis Serra e, despois, co presi
dente Felipe González, nas que 
só expüxo o problema de Huno
sa e das que unicamente arrin
cou promesas de "estudo· do 
prqblema". · 

Ao regre~ar a Asturias topoi.Jse 
cunha oposición na cámara re-. 
xional é dos sindicatos que es
tán tirando tallada pol,ítica do 
temor popular, e que criticaron 
duramente a sua sumisión en Pero as cifr.as cantan e as can

tas son demoledoras·. O INf de
berá realizar neste ano a meiran-

· Madrid. e 'a sua visión parcial da 

~ . ' 

. crise, ao tempo que .lle reco
mendaban que fique na casa. 

O que parece que ten claro 
Juan Luis Rodríguez Vigil é que 
-remato4 a dependéncia de pa
pá-estado e que as alternativas 
han chegar da iniciativa priva
da. Pero en Asturias só se co
ñecen novos proxectos que 
chegan das grandes cadeas co- · 
merciais, que teñen na rexión 
untia sorte de paraiso natural. 

o outro gran proxecto. é a ins- ' 
talación dunha faétoria da mul
tinacional química norte-ameri-· 
cana Dapont de Nemours, que. 
figura como exemplo do que 
non debe ser en toao manual 
de bon ecoloxista. 

·E paren de contar. 9ue insta- . 
larse nunha rexión en crise, 
con_ tensións sociais e más co
municacións, é como bailar coa 
m.áis fea. · • 

guiador, por p-é;i_rte dos respecti
vqs CO!lJ it~S Be empresa. 

O que se.teme é que, tras o plan 
de emerxéncía para Ensidesa, 
agáchase unha im'inente e trau
mática reducióff de eniprego, tal 
e como está ocorrendo eón tiu
nosa. Non de balde as 'duas em- . 
presas· asturianas están inclui
das no saco das negativas por 
p~edo INI. 

· Crise á carta 
Os· sindicatos .agro-gandeiros, · 
que. se queixan de que a opinión 
pública só se preocupa de Huno
sa, preparan o seu particular 
"outonci quente". De entrada, o fin 
do verán foi xa sonado: tres dias 
de mobilización .c~ntrada no blo
queo das indústri.as lácteas, que, 
en Asturias, tivo un notábel ·$xito. 

As mobilizacións que se iniciarán 
en. breve, tian ser, segundo UCA, 
a Unión de Campesinos Asturia
nos, iñdefinidas .e centradas no 
bloqueo· da saida de productos 
lácteos nas factorias, através de 
piquetes móviles. Oeste xeito, os 
gand~iros poder'~n vender, se 

·quéren, o seu leite, porque. o pro
blema das indústrias centrarase 
no momento de poñer' os seus 
camións na estrada. 

Todo isc{, .despois xa dun prazo 
concedido por parte dos sindicatos · 
agro-gandeiros ·ás indústrias lácte
as, para que .apresentaran l)nha 
última proposta de prezo do litro 
de leite que non pase polo sistema 
francés d~ prezos variábeis. 

Tamén se ariúncian tempos de 
mobilización para o sector pes
q úeiro asturiano, de quen as 
condición laborábeis e económi
cas, segundo _os sindicatos, · em
pioraron gravemente nos últimos 
anos na rexión. O ·poder adquisi
tivo degradouse e a infracotiza
ción das errípresas pesqueiras á 
Seguridade Social xera proble
mas .constantes. -

A unificación do descanso serna
.na! de 48 horas para toda·~ Cor- '· 
,nisa Cantábrica, unha meirande . 
Inspección no? barcos, en maté
ria de seguridade e contratación 
e cursos de formación, .son ta
mén vellas reclamaCións do co
lectivo qu~ ainda non se viron 
respor:ididás eficazmente pola 
administración. • 

Alguns médios de comunica
ción , como por e?(emplo o 
Correo, a TVG' e a Axéncia_ 
Galega de N9.tícias teñen por 
norma encabezar as notícias 
cun "Romay fixo; Rornay pre
sentou ou Romay ere que ... ", 
en lugar de atribuir a informa
ción á,Consellaria d~ Agricul
tura da que é titular. Deus vo
lo a pagar, con ~lgun anúncio. 

Os diários de Madrid empe
ñáronse en denominar Tone
chu a un dos barcos fundidos 
estes dias, -asturianizando a 
palabra. Xa se sabe que os 
nomes do terceiro rnundo 
serñpre se escreben mal. 

- . 
Pero o que tiña grácia era o· 
editorial do Pais do pasado 
luns, dia 7. Decia asi: "Meñ
tres que comunidades como 
Astúrias: Pais Basca, Aragón 
ou Galiza perden habitantes, 
gañánnos rexións máis meri
dionais, como Múrcia, Valén
cia ou 'Andalucia. lsto pode _ 
ser un índice dun fenómeno 
civilizatório característico do 
noso tempo: a fuxida cara o 
sól. Frente á civilización in
dustrial asociada á enerxia, e 
singularmente á auga, a cre
cente terciarización da econo
mia empuxária a bus·car pr~
ferentemente a luz 1e o sol, 
psicolóxicamente asociados 
ao benestar e ao optimismo. 
Non só psicoloxicamen.te, 
continua a editorial:· recentes 
estudos biolóxicos demostra
ron que a luz solar estimula 
u11ha glándula cuxo correcto 
funcionamento é determinan
te no tono vital do indivíduo. 
O clima benigno~ e. en xeral a 
existéncia dun entorno atracti
vo para os executivos, é cada 
vez máis un factor decisivo ·á 
hora ·de decidir a ubicación 

' das novas ~mpre~as do sec
tor terciário". · 

Xa ven: eramos poucos epa
rru a aboa. Só falta que veña 
uli estúdio e demostre que 
comer o pulpo na feira contá
xia o· Sida. Por certo, que ser
te teñen os etiopes. • 
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· A CRISE DO SOCIALISMO 

ANXO IGLESIAS/ ARQUIVO 

DEBEN SER ILEGALIZADOS 
.OS PARTtDós· COMU.NISTAS?- . 

MANUEL VEIGA 

Hai escasos dias o diário El Pais pu.blicaba un inquérito no que chamaba 
a atención unha pergunta (xa se sabe que as perguntas poden conter 
rnáis significado que as próprias respostas). lnterrogábase aos cidadáns 
sobre se crian conveniente ou non a desaparición do PCE. 

Ate agora, pensábase que os partidos nacían e desaparecían segundo a 
vontade dos s~us afiliados, polo meños nos país.es democráticos. Outra 
causa era a representación que lograsen acadar nas institucións, depen
. dente do voto de· todos os cidadáns. 

-, A-sOCIEDADE 
_DEBE SER 
ELEGANTE, 

SEN ARISTAS, 
·NEN ENMENDAS 
A TOTALIDADE. 
. DIRIXÍMONOS 

PROBABELMENTE 
CARA UN MODELO 

A AMERICANA, 
DE DEMOCRÁCIA 

EN FAMILIA' 

- Tatnén se supóñia que as suas refor-
mulacións e as suas análises autocrí
ticas, se as houbese, concernian a 
eles próprios, aos seus organismos e 
.aos seus congresos. · 

Par'eceria que isto deba deixar ·de 
ser asi. Os criadores dé opinión (os 
médios de comu·nicación, ·os seus · 
expertos e os políticos da equipa 
dos bos) insisten -coma se se trata
se non. dunha realidade, senón dun
ha necesidade.- en que xa non deben 
existir comunistas, eD que estes 
partidos (mesmo os _que se refunda
ron como socialistas) carecen de 
sentido, argumentandq que a histó-- · 
ria camiña neutra direción. Pero, se 
é certo que a história, como~a nioda, 
abeira a uns e dá folgos a outros, 
seria suficiente con deixala correr. 
Fracasado o comunismo , como to

dos repiten, asunto concluido. Cada partido será responsabel ·da sua 
glór~a e dos seus desastres. · 

o sospeitoso é que se trate de intervir no ritmo ciesa história tan favora
bel, non deixando nen Ufl reGuncho no armário" para vestir de·vermello, 
sequera o 1 de Maio. Que non quede unha bancada parlamentária para 
os incomodas, nen ~nh~ palabra comprensiva nos xornais, 'nen ~nha illa! 

éren, qu_izá, que Se O comunismo deix~u de ser Uri perigo, .ainda pode re
sultar un catalizador de posíbeis e innecesárias brusquedades. Mália que 
minoritários, poden quedar pobres, parados, re.convertidos, persoas afec
tadas pnla secular envexa cara aos que tiveron éxito no· traballo, que se 
sint~n atraidas palas vellas ideas. A sociedade debe ser elegante, sen 

' aristas, nen enmendas á totalidade. Dirixímonos probabelmente car~ un 
modelo á a·mericana, de democrácia en família, onde ó lexítimo contraste 
de pareceres non sobard~ o_s límites da confianz~ mútua:_ Cada día engá
des~ un termo, un_ha norma; a ese código implícito de id~as apropiadas e 
de práticas convenientes, adláteres sutis da ideoloxia do razonabel e da 
arte do posíbef. 

· Corno a~adar tal estado beatífi.có? Ese é o tema. Compre pedagoxia,' 
moita capaeidade de convición pára cos duros de ,ouvido que ainda sos
teñen ideas trasnoitadas en cafeterías e centros de traballo. A sociedade 

- debe procurar GOnvencelos con boas p_alabras, facéndolle ver o deficit de 
alimentos que hai na URSS e compararllo co surtido de' queixos holande
s·es que oferece o Corte lngl$s, isto no caso-de que o militante obsoleto 
.pertenza ao sector obreiro, ou agasallqndoo cunha suscripción ~ revista 
Claves de la razón prática, na circunstáncia de que se trate dun intelec- . 
tual. No exercício desa labor compre cuidar con esmero as renúncia9 e 
estar atento ·ás divisións, nada máis normal -débese explicar- en perio; 
dos de derrumbe ideolóxico. · 

· Resulta previsíbel que ainda queden despistados, fanáticos, militantes 
convencidos-. Qllizá entón se atrevan co paso seguinte: a ilegalización. 
(como anexo, probab'31mente, da Lei de Seguridade Cidadana). Ade
mais, esta medida poderia extenderse a outros partidos e mesmo a sindi
catos que utllicen terminoloxias sociais en patente declive_, como loita de 
clases, imperialismo, ricos e pobres etc. (Franco aconsellaba chamar , 
produtores aos traballadore$). 

Queda a inxustiza histórica .de que a democrácia, polo menos neste -país, 
suprima aos que máis loitaron e loitan por ela, nieritres acobilla a ex-mi
nrstros de vea inchada provintes do anterior réxirñe. Pero· a história, xa se 
sabe, está chea ele inxustizas. · · • 

NA C l O NA Ll S M O NOS CONCELLOS 

Miguel . 
Fernández Lores 
'En · Ponteve·d·ra 
aplirióuse o libro 

l > 

de CO"'.'O facer política . popular' 

• XAN CARBALLA 

Migu.el Fernández Lores, 
médico de 36 anos, foi 
cabeza de lista do BNG 
nas listas municipais de 
Pontev.edra. 'Nesta cidade 
foi onde se concentrou o 
maior crecimento de vóto 
e a que ten maior número 
de concellais 
n·acionalistas. Lores 
analisa as claves deste 
éxito e-a -viraxe que 
supuxo nestes arios 
"pasar dunha política de 
moito chorar a dar 
alternativas e criar 
organización". 

A era Bivas Fontán rematou. 

'TES QUE DAR 
. ALTERNATIVAS 
E EN TODO CASO 
QUE SEXAN 
OS DEMAIS 
OS QUE DIGAN NON' 

grupos, pero o PSOE foise botan
do atrás pela via de poñer condi
ci óns inaceitábeis e a xente da 
CNG tampouco estaba pela labor. 

Nótanse os cámbios nesta nova Eles non saben xa nen por cantos 
etapa? . partidos pasaron, non son ideólo-

, . . , . gos de nada e están a defender a 
Notase n~ r~stn9.c1on e en que o sua leiriña de poder no concello . 
C~ncello E'.st~ m~1s pechado. Pero Rivas Fontán e Edelmiro Barreiro 
ha1 que d1s!mguir, porque o P~<?- entr:aron en CG e mesmo nego
blem~ non e. que R1vas fo~e ma1s ciaran ir na lista do PP, só que lles 
de.m~c_rata que os, actuais -que compensaba máis sacar tres por 
~u1za!s º. f?$e- senon 9ue estaba libre. Mentres se lles respeiten os 
en minona. 1 O co~~~lleir~s contra seus intereses particulares funcio-
13 ou 15. ?ª opos1c1on. A1nda que nará eternamente 0 pacto co PP. 
en cuest1on de presup.ostos e al-
gun tema n:táis fixo acordes con 
outros grupos, no tocante ao regu
lamento aprobárase un exemplar 
non só para Galiza senqn para o · 
·resto do Estado. Aqui . habia ·un 
pleno de fiscalización do estado 

· de -município, todos os grupos es
taban representados en todas as 
comisións, podí.anse· manexar os 
papeis municipais con libe.rdade ... 

-Rivas quedou encantado cos re
sultados porque se demostrou 
que sen· el nen o PP saca maioria 
absoluta, nen os independentes 
pasan de tres concellais. Se che
ga a saber que a senténcia do 
Ediff cio Silva ía sair como saiu te
ríase apres~ntado e quizais seria 
hoxe alcalde. 

é u~ r~gulamento progresist~ quE'. . ·Cales son as expectativas de 
no urnco q~e, non se cumphu foi · crecimento dunha cidade como 
no tocante a lmgua. Pontevedra, pechada ao Leste 

O primeiro que fi~o o governo Co- · 
bián· foi retirarlle competéncias ao 

· Pleno so capa dunha interpreta
ción rebuscada e moi discutíbel 
do regulam·ento e da Lei de Bases 
de-.Réxime Local, reduciu posibili
dades de fiscalizar en pleno as 
decisións,· restrin~iu o · acceso á 
-documentaeión e en asuntós tan 
delicados como as oposicións pú
blicas QO· concello agora $Oíl con
trol ad as sempre pelas_ mesmas 
tres persoas sen r~presentación 
da oposición. Ese é o talante que 
trae o PP ao concello. 1 • 

Coa disolución de Centristas 
consumada, cal é a atitude dos 
concellais da CNG? 

Nós quixemos . facer algun_ acorde 
municipal de governo GOS outros 

' 

-'~ XENTE, CANDO 
LLE PETAS NA PORTA 
E LLE DAS A CARA, 
AINDA QUE NON 
·PODAS SOLUCIONAR 
AS COUSAS 

· RESPONDECHE' 

por Celulosas e o trazado da 
Autopista? 

Esta é unha cidade que nunca se
rá industrial, e o polígono que se 
construa de.berá, ser eminente
mente comercial. Nós mantemos, 
por razóns de todos coñecidas, a 
postura de que Celulosas nen de
be estar aqui, e debemos conside
rar que a actividage económica en 
Pontevedra sempre estivo ligada 
ao comércio . Como cabeceira 
dunha· comarca moi importante ti
vo unha gran feira e por aí hai que 
camiñar. Mellorar as comunica
cións co Morrazo que son as pio-

_res do mundo, potenciar as feiras 
e o comércio en xeral, e a própria 
preséncia da U'niversidade debe 
tirar polos servícios. · 

A maiores ·a cidade está cortada 
cara Marin e no tema turístico as 
mellares praías quedán por alá; a 
ria, cün potencial marisqueiro es
pectacular, está impedida de dar 
de si pala preséncía de Celulo
sas, ... O problema de Pontevedra 
é que os seus dirixentes sempre 
foron cortos de miras e non hai 
un proxecto de cidade. A Autopis
ta no seu trazado pola cidade é 
impresentábel , e nós nunca a 
aceitáramos, pero agora é un feí 
to consumado, e hai que mellorar 
os enlaces previstos: reubicar o 
nudo pensando na estrada do 
Salnés e nas zonas verdes , pen
sar na saida de Poio que se fai 
imprescindíbel. .. 

Polftica popular 

Pontevedra é, das sete gra~des 
cidades, a que conta con malor 
preséncia nacionalista no con
cello. Cal é o segredo dese éxi
t_o de cuadruplicar o número de 
concellais? 

Moito traballo e ben enfocado. En 
que-sentido? Dás alternativas, 
.ofereces propostas sensatas e or
ganizas á xente. Nós aRlicamos 
o 'libro de como hai que facer polí
tica popular. Non facemos pro
postas ·que non podan asumirse 
por colectivos, e desde aí procu
ramos que a xente vaia aos ple-

. nos, asuma as alternativas que 
damos e §e orgar:tice. Despois 
vas extendendo unha rede de 
contactos e nestes anos medra
mos como organización política 
en · número de militantes e en ca
dms políticos. Porqúe non s~ tra
ta só do concellal de turno, senón 
'que está rqdeado dun grupo am~ 
plo de persoas,-máis ou menos fi
xas, e que semana tras semana
analisan a política municipal. . 

Non traballamos para a galeria, 
I . 
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ainda que se coidamos a prensa e 
a imaxe pública, pero procurando 
non descalificar á xente, en todo 
caso descalificar a outras organi
zacións políticas pala via de dar 

'O PP ·non pon 

·. 

alternativas que os deixen fóra de 
xogo diante da opinión pública. E 
fundamentalmente organización. 

Nunha entrevista sua que lin 

ANOSATERRA 

dicia que traballar en política é 
estar sempre volvendo a empe.:-
zar. ' 

A onde iríamos se a~ora. por ter 

nengún interese no Campus de Pontevedra' . 
Cobián vendeu eleitoralmente 
que con el o Campus ·de ·Ponte
vedra seria unha realidade, pe-

. ro hai uns dias o Concello non 
se presentou na ocupación de 
te,reos. 

Cobián vendeu o Campus de 
Pontevedra como un tema estre~ 
la do seu programa,dicindo que 
a preséncia do PP no. Concello, 
na Deputación e na Xunta, ía ser 
o empurrón definitivo, e agora 
deixárono sen nada. Non hai · · 
ne~gunha titulación g~rantida -e 

déronse hai pouco 32-, nen. $e 
teñen os terreas. Respeito a es:. 
to último desde a Corp9ración 
anterior estaba pedida a urxente 
ocupación por todos os grupos, 
botou un ano parada a petición 
na· Xunta,. e agora que se conce
de o Concello non se persona . . 
Polq tanto o problema non é que 
non se poda soluc.ionar', senón 
que demostra un despiste políti-
co total. · 

b trasfondo é que·,.como non hai 
posibilidades económicas para o 

' • 1 

Campus, déixase que o asunto 
se retrase. Os arquitectos da Uni
versidade vi ron~ xa 0 cuartel de 
San Fernando e o edifício vello 
de Faéenda e dixeron ·que non 
valian para Escala de Belas Ar
tes. Calquer remodelación. sairia 
máis car.a que facer un· edifício 
novo nuns terreas de 85.000 me
tros cadrados. A expropriación e 
·a urbanización duns terreas asi é 
inferior aos 1.000 millóns· de pe
s~tas de custe e deixa terreas 
para as construccións universitá- _ 
rias que ,se precisen. +·. 

,· 

·'SE TRABALLAS 
CON SENTIDO 
DE ELITE A XENTE · 
ACABA 
DESCdBRINDOO 
E DANDOCHE · 
AS COSTAS' 

t 

uns bon& resultados, pensáramos 
que todo · está .feito e· nos subimos 
ao machito, en plan persoeiros, 
esquecendo a órganización, ou 
que tes que explicarlle á xente 
que nos apoiou .que estamos fa
cendo todos os dias. Isa implica 
asambleas; dar participación, sair 
e meterse nos problemas. Se tra-' 
ballas~con sentido de elite a xente 
acaba descubríndoo e dándoche 
·as costas. · 

Penso que a xente decátase de 
quen é cada quen perfeitamente. 
Hoxe xa non vale estar · chorando 
no nacionalismo. Sempre estivo 
moi arraigada a ide~ de que á · 
prensa nos .trataba mal, que non 
tiñamos cartas, etc ... pero á xente 
cando lle petas na. porta e lle das 
a ca(a, ainda que non podas solu
cionar as causas, respóndeche. 
Nós nestes anos estivemos en to
dos os conflitos sociais e conse
guí ronse cousas espectaculares 
para -termos un ·só concellal: o te
ma de Placeres, o coléxio de Ca
rrasco, o da venda ambulante, no 
urbánismo ... sempr:e buscando o 
arroupamento sqcial flUe serve 

. para criar unha rede de simpati
zantes, contactos e militantes que 
dá despois resultado. 

As veces o BNG, quizais porque a 
situación era distinta, utilizou moi
to truco ... 

... truco en que sentido? , _ 
Chámálle truco a. aparecer como 
radicais do non. polo non. 'Sóbran
Aos os argumentos para dicer 
que non ou que si, e ó que tes 
que conseguir é que sexan os de- · 
mais os que digan non ás tuas al
ternativas. 

Dar altemativas, estar nos proble
mas sociais e criar organización 
que te poda arroupa·r -son. as prin
cipais marcas de diferéncia dunha 
org.ar.iización ·como a nasa. Ese 
traballo, pode tardar máis oL.i me
nos, pero ·afina! tamén se refrexa 
nos votos. • 

~Q PROBLEMA 
.. DE PONTEVEDRA 

E QUE OS. SEU$ · 

- \.. 

.DIRIXENTES SEMPRE 
: FORON CORTOS 
DE MlRAS E NON HAI 
.UN PROXECTO 
DE CIDADE' 

-Artesanos de 
instrumentos -
tradicionais de 
. ' ' . ' 
p~rcus1~n 

\ 

SOMEDE S.L .. O CAMPO -
PONTEDEUME. Telf. 43 25 78 

. r 
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A POLÍTICA DE IMIGHACIÓN . 

O 1 O de Decembro remata o prazo 
par~ que os resid~ntes ilegáis re·gularice~ a s~.a situación · 

O estado español . 
súmase ao Círculo de las Libertades 

,/ 

• ÍÑIGO BERRIOCHOA 

Con yistas a "regularizar 
a presehza estranxeira", 
o Governo español asinou 
no mes de Xuño en Bonn 
o chamado "Acordo de 
Schengen" xunto a outros 
se te estados eu ropeus. . 
En _substáncia, significárá 

·que para finais do 92f1) 
as cidadanias 
correspondehtes poderán. 
moverse libremente · 
polos t~rritoíios 
dos subscrebintes. 
b acordo comporta unha 
série de medidas de 
"harmonización" das 
normativas respectivas 
que atenden ás entradas 
das xentes de terceiros 
estados, e incluen 
a cooperación policial . 
e xudicial e ·crian un centro 
de dados; o Sistema 
lñfOrinático de Schengen 
(~IS). Para o Estado 
español a $inatura deste 
novo. acordo supuxo, 
ademais, . a imposición 
da esixéncia de visado 
para as persoas 
procedentes do Norte 

segundo fontes policiais. Coa en
trada en vigor da normativa a 
persecución esténdese ás costas 
andaluzas, que son o lugar onde 
acaban desembarqmdo, se che
gan, miles de homes e menós 
mulleres de Marrocos, Alxéria, 
Túnez ... : as expulsións suman 
máis de 2.ooo·persoas a meados . 
de Setembro. 

de Africa,. imposto tamén Tamén no mes de Xuño en con-
á cidadania da República soáncía co -Acordo .de Schengen · 

-que chegou a ser calificado 
Dominicana, que se xunta polo representante española co-
a Cuba, para quen . mo " ... (unha ampliación) del cír-. 
xa era preceptivo. . cuJo de las libertades ... "- o 

Consello 'de Ministros sinaJou un 
O Governo· estabelecera adian- ' prazo, o do 1 O de Xuño a 1 O de 
tándose á sinatura deste acordo, · Decembro deste ano, para que 
xa para o 15 de Maio deste ano, residentes ilegais "regularicen" a 
o visado obrigatório para as xen-· sua ·situación. Ou sexa, para 
t.es do Magreb: nos _cinco meses quen salvou a primeira circunfe-
e médio precedentes. a proibi- réncia do ;círculo das liberdades 
ción da entrada:, tan só · en Alxe- estabelécese uoha segunda liña 
ciras, alcanzou a 34.000 persoas que -~detnais de · nutrir .os f?n-

dos do sinalado SIS con aceita
dos temporais e solicitantes frus
trados perigosamente ·cataloga
dos- só legaliza, cun permiso 
de traballo por un período dun 
ano .. a quen consiga un pqtrón 
que_ recoñeza a sua ligazón labo
ral co peticionário .. 

Precontratos falsos . 

Segúndo as fontes de ATIME 
(Asociación · de Trabajadores e 
Inmigrantes Marroquís) as solici: 
tudes apres~nt~~as· en total tal
caniaron -a fma1s de Agosto as 
40.<JOO; as admitidas foron 
.1 2.000(2). Mentres, seguen ins
truíndos.e e executándose os Ex
pedi~ntes Admi~istrativos de, Ex-

' pulsión das persoas sen resi
déncia legalizada ou permiso 
concedido ( só en Cádiz 772 até 
Setembro) .. As mesmas fontes 

· indican que se estende · a venda 
. de precont.ratos falses,, até as 

150.000 pta. a unidade, e o troco 
de precontratos por traballo gra
tu íto ou salários de miséria. A 
formalización de estáncia:-, a es
tabelecer na embaixada de Ma
rrocos en Madrid, converteuse 
nun filtro -extremo de· custo .. mui 
elevado; o mesmo embaixador 
Abdeslam Abdélwahab é denun
ciado pelas organizadóns inde
r:>endentes de defensa dos e das 
irnigrantes, e incluso as para-ofi- · 
ciais-, pola corrupción instalada 
que alcanza a obteción dun sim
ples pasaporte. 

O máis rechamante deste enga
dido ao regulamento sobre a es
táncia estranxeira no Estado es
paño -que ven a redondear á 
coñecida com Lei de Estranxei
ria, de 1985, reforzando as ba
rreiras que esta última marcaba 
para o asentamento de homes e 
mulleres doturos países no Esta
do -surxe cando o contrasta
mos co volume da residéncia es
tranxeira no Estado español. Se
gundo dado~ da Asociación Pro
Derechos Humanos, o total xira 
ao redor das 700.000 persoas, 
das que case a metade son pen
sionistas dos países nórdicos 
que non teñen nada a ver coa 
xente afectada polo regulamento; 
nengunha fonte, incluídas as ofi
ciais, estima en máis de 200.000 
as persoas do exterior que per
manecen na ilegálidade: algo así 
como o 0,5% da povoación total 
do Estado, menos da cuarta par: 
te da cidadania do mesmo Esta
do español que reside, segundo 
o Instituto Español de Emigra
ción, tan só na Arxentina. • 

(1) Que ironía! o 13 de Setembro a pensa 
manifestaba a decisión guvemamental de 
volver á umano dura" en 1992: "Os servi
zos xurídicos do Govemo preparan novas 
surpresas .para facilitar a expulsión auto
mática dos estcanxeiros descobertos sen 
os papeis en regra", completaba. 

(2) As.cifras oficiais a 13 de Setembro cho
can en parte con estes dados, xa Rue apor- . 
tan 55.000 solicitudes e 9.264 permisos. 

VÓS ABRIDE os MERCADOS, au'E N'óS FECHAMOS AS PORTAS 
• .1 • • ' • 
, . 

· .. / J. BERRIOCHOA 

A falta de ·entidade dos conflitos derivados da pita era en 1987 menos da quinta parte do do 
·· presenza estranxeira ilegal (os que se pr:odu

cen conculcan, na sua prática totalidade, os 
.direitos humanos das xentes sen papeis)., ba
te coa persecución teimuda ·-daquelas perso
as que fuxen dunhas condicións extremas 
para a sobrevivéncia, que se atopan, ade
mais, en contínuo agrav~meí!tO. 

. Estado .español, a _mortaHdade infantil eléva
se ao 6,8%, o monarca amigo de ·Mltterrand 
sepulta nó cárcere ou simplesmente elimina . 
a quen cusa desmarcarsf? .. : 

Sirvan tamen como exemplo ~os riscos asu
midos pplas persoas que ~scapan da misé
ria e a desesperación o apaleamento dos 13 
polizón$ africanos descobertos en Ferrol pa
la tripulación do mercante grego Ttovadore, 
ou o recente suicídio (o 7 de ·Setembro) .dun 

E baten coa preséncia dos xefe~ ~o Estado 
e do Governo españois na charnada Cumbre 

· de Guadalajara, na que se .permitiron colabo
rar para que "la naciente comunidad iberoa
mericana (sexa) un instrumento de unidad y 
desarrollo, basado en el diálogo, la coopera
ción y la so~idaridad y la democracia". 

O Governo español cerra a marchas forza
das o círculo das liberdades. Ponse á altura 
dos seus sócios comunitários máis reácios 
á contaminación da pobreza,·desprécia todo 
aqµilo que impida o obxectivo de conseguir 
un território estanco cori entradas e saídas 
medidas ao extr.emo. A poder ser informati
zadas" · 

Sirvan como exemplos .América. Latina e 
Marrocos: segundo a Comisión · Económica 
para América Latina da ONU (CEPAL), ó 
número de pobres pasou de 136 millóns de 
persoas en 1980 (o 41% da povoación) até 
183 millóns en 1989 (o 44%); as políticas de 
austeridade reduciron o gasto social, espe
cialmente en . educación, saúde e vivenda; 
incremento1,1se a migración rural ás c_ida
des, nas que se acumulan os marxinados 
frecuentemente sen alumado, pavimenta-. 
ción, alcantarillado e mesmo auga corrente. 
América latina, un dos continentes máis 
dramáticos na.violación dos direitos das 

• 1 pérsoas .. : 

Segundo información do Programa da ONU 
para o desenvorvimento (PNUD), o '58% da 
povoación de Marrocos é analfabeta, o 4 % 
non ten aceso· á auga potábel, o PIB perca-

. marroquina na comisaria de Melilla momen
tos antes. de ser expulsado~ da sua própria 
terra!! · · 

·A. teimuda persecución das xentes que fuxen , . . 
do horror e a fame bate tamén con esa fin- · Aprox1manse acontec1mentos semellantes 
guaxe que. gosta usar o Governo de Félipe . aos vividos no porto italiano de Bari ·no pasa
González nos graQdes momentos· solenes . .. do mes de Agosto?(1) 

Os regular:nentos compentados máis por riba - ·' 
.. están, por ·exemplo, en flagrante contradición Podarán poñerlle puas ao círculo das liber-

coa sinatura da "Carta de Pa'rís para unha dades? - ~ 
nova Europa", subscrita en Novembro de 
1990, que reza "sen discriminación, toqa per
soa ten direito á liberdade .de circulación" e 
pretenderia garantir os direitos humanos das 
persoas indepéndentemeñte da sua orixe, ra-
za, relixión... · -

,• 

(1 ) P0r vários días miles de persoas albanesas sofreron o 
illamento, os paus, a fame, máis de 30 graus de termpera
t.ura e a sua desesperanza pola repatriación ·forzada. As. 
máis batalladoras foron ,miserab.elmente ermanadas coa 
teórica acollida para posibilitar o seu trar:i..spo,rte de volta á , 
Albáni~. . · . 

;- ~ ,,. • .lt._,. 

Q REI DEPORTE 

• VICTO_R MIGUEZ 

O secretário para o deporte, 
Eduardo Lamas, aparte de uti
lizar o español nas suas decla
raci óns non se queda córto 

· nestas últimas. O pasado Sá
bado o xornal "Marca" reflexa
ba unhas manifestacións suas· 
nas que observa que coa futu
ra lei do deporte galega inten
tarase que " ... a Galiza deporti
va sexa unha comunidade 
ponteira na Europa ... ". Esque
ce o Secretário Xeral que o 
nosó nivel é terceiro-mundista 
e que con pornos á altura eu
ropea xa ternos davondo. 

E que aqui se trata o deporte 
a nivel teceiro-.mundista véma:
lo na sua faceta política. Re
centemente os clubes de ba
loncesto donostiarras Juven e 
Askatuak recebian 100 millóns 
en conceito dunha sabrosa es
ponsorización que deixaba bo
ca-abertos ao resto dos con
xu ntos da primeira división. 
Obviamente, tantos cartas ti
ñan o seu transfondo, e é que 
os donostiarras terán que lucir 
nas suas camisetas ·o eslogan 
"Autovía del Leizarárf. 

O pasado dia 4 o Consello de 
Ministros aprobou os _gastos 
derivados do Plan de Sanea
mento das equipas profisio
nais polo cual durante doce 
anos, e a unha média de 
1.900 millóns anuais, o fútbol 
español fará frente a 21.600 
millóns de débedas. Os gas
tos virán respaldados con un 
7,5% dos ingresos das quinie
las; iso polo menos é o que 
observa a teoria porque na 
prática, e apesar do que nos 
diga Lendoiro, nós norr ternos 
claro que os cartas das qui
nielas sexan suficientes. 

No plano internacional desta
ca a incorporación de Estó
nia, Letónia e Lituania ao 
Comité Olímpico lntern·acio
nal. Este feito foi ratificado o 
pasado 18 de Setembro e cul
mina unha xusta aspiración 
do deporte báltico; orabén, 
por que o COI, por moi sim
bólico que sexa o xesto, non 
fai o mesmo con Croácia, Es
IO}'énia ou non contempla se
quer as similares aspiracións 
de Catalunya? A explicación 
é doada, a institución olímpi
ca non dispón de autonomia 
política e de aí a ausénéia de 
decisóns igual de necesárias 
como de reivindicadas. · 

Moita expectación ergueu na 
Europa a volta do Liverpool ás 
competicións oficiais. Os "hoo
ligans" volveron viaxar alén Al
bión e concretamente á locali
dade finesa de Lathi onde· os 
incidentes nqn tiveron lu~ar 
polo escaso número dos des-

, prazados porque polo ·que á 
policía británica respeita per
mitíu-lles aos "reds" inxerir to
do . tipo de bebidas alcoólicas 
no aeroporto. Con estes alicer
ces non resulta difícil imaxinar 
os túturos desprazamentos en 
partid~s máis importantes. • 

'I 



' . 
ELEl90ES LEGISLATIVAS PORTUGUESAS 

A primeira licc;áo concreta . 
a tirar das eleic;óes . 
legislativas portuguesas, 
realizadas no passado ' 
Domingo, é esta: os lusos 
optaram pela estabilidade 
do consumismo 
proporcionado por Aníbal 
Cavaco Silva 
-a margem do que é 
permitido pelas 
orientac;ó~s europeias
a ter que atender aos 
argumentos e críticas dos 
partidos da Oposic;áo 
centrados na figura e 
pessoa do 1 ºMinistro. 

• GON<;ALO NUNO I PORTO 

Comunistas penalisados 
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_pela abstenQao e pelos aco-ntecimentos do Leste europeu 

Marketing e consumismo, vencedores en Portugal , 
lndependentemente dos conteú
dos ideológicos e programáticos 
-que Governo e Oposigao nao 
apresentaram- e da análise das 
questóes de fundo dos grandes 
problemas e desafíos que envol
vem e se colocam ao povo por
tugués há que reconhecer e 
aceitar de que se trata de urna 
vitória concluente de Cavaco Sil
va- o seu Partido Social Demo
crata nao é relevante .... -nestas 
eleigóes e depois de quatro anos 
de governagao exclusiva. 

Cabe-lhe todo esse mérito mais 
o de muito errado que se obser
vou na adopgao das estratégias 
eleitorais das forgas partidárias 
oponhentes ao partido do gover
no, ao Governo e ao líder do Go
verno, já que foi o Governo -e 
nao a Assembleia da Repúbli
ca- que constituiu a pedra de 
toque da campanha.personal.iza
da de Cavaco Silva. 

E esse foi o ganho da sua estra
tégia: ou há (tenho) maioria ab-· 
so/uta ou náo há (formarei) Go-
verno. · 

Toda a Oposigáo caiu neste lo
gro, principalmente o líder dos 
socialistas -a forga política que 
se auto-proclamou o ob?táculo a 
maioria pretendida por Cavaco 
Silva-, cuja actuagao neste pre
ces so determinaria as trans
ferencias de voto, assim como 
muito do processo de inter
vengáo das restantas for<;as. 

Jorge Sampaio -assim se cha
ma- o líder dos socialistas portu
gueses- misturou todo, na con
vicgáo de que o objectivo seria 
alcangado, actuando em-vários 
campos. · 

Ficou ot:>cecado pelos votos dos 
comunistas apreensivos e em 
conflito con a direcgáo do PCP. 
E passou a · ter duas frentes de 
combate, dando prioridade. a 

ca98 ao voto comunista, subes~ 
timando os fins da estratégia so
cialista e contraria a tendéncia 
para a maioria absoluta social
democrata apontada pelas son
dagens no terreno -votos- do 
próprio e principal adversário. 

-
Náo só nao conseguiu captar os 
descontentos com a política go
vernamental , como náo foi feliz 
com os apeles aos comunistas 
desiludidos. 

Contribuiu, e muito, para o ele
vado indíce de abstengáo e o 
"score" dos 35-38% que espera
ba, em termos de resultado final, 
quedou-se pelos 29,4%. 

Nas referencias directas a Cava
co Silva I Governo utilizou um ti
po de discurso demasiado crítico 
e extremista, sem qualquer con
vicgao do género: "Tudo que é 
Governo é mau - há que mu
dar". Ora o Governo -mesmo· 
com muita demagogia- fez coi
sas e em tudo aqueilo que falhou 
-que foi muito e pouco aprovei
tado pela Oposigao- os estrate
gos de Cavaco Sifva souberam . 
diluir muito bem esses hiatos 
com um estonteante programa 
de ir:iauguragóes, onde .os pró- . 
prios ministros se esbarravam e 

· atropelavam nos actos. 

Cavaco Silva I Governo falhou 
no combate a .inflacgáo -<iue ul
trapassa já os 13%-, no contro
lo ao consumo -principalmente 
a importagáo de .bens-, que nos 
primeiros seis meses deste ano 
aumentou 26% relatívamente ao 
ano anterior; habita9áo, .trabalho. 
infantil, enfim: em tudo aquilo 
que' constitui dividendos precio
sos para as oposi<;óes utilizarem 
nas circunstancias eleitorais. 

Mas Cavaco Silva / Governo fez 
mais: até se deu ªºluxo de recu
sar qualquer debate público com 
os líderes principais da Oposigáo 

-o que é digno de um qualquer pasar o~ indisfar9aveis comple-. Do "seu" Alentejo tao dramática 
dirigente político do chamado · xos da sua inseguran<;a emocio- e estoicamente "levantado" pela 
terceiro mundo. nal e psicológica. · _ Reforma Agrária -que governos 

socialistas e sociais-democratas 
Tudo isso foi possível, ou seja, Num cenário de único e exclusj- se encarregaram de destruir-
poucas ou nenhumas contrapar- vo protagonismo nada foi negli- resta-lhes Beja, único círculo 
tidas foram retiradas da atitude · genciado 01,romitido: entrada eleitoral no que Cavaco Silva 
do 1 º Ministro,· pela razáo sim- triupfal, multidóes em delírio nao _conseguir ganhar. 
ples dos principais jornais serem -depois de super motivadas e 

A ·elevada abstengao -32% ou 
a rnaior de sempre-, a "caga ao 
voto comunista e a ·hectacombe 
do Leste europeu- sáo, e por 
agora, as éausas imediatas ·e vi
siveis desta-redugáo significativa 
dos comunistas: 

afectos a política governamental aquecidas polos animadores dé 
e as rádios e tv oficiais náo se- ·servi90-, num palco, tipo altar, 
rem deste mundo, mas do uni- corn· a mulher e a bandeira parti-
verso cavaquista. dária em cada um dos lados. De- _ 

Maria (mulher) . 
numa mao - bandeira 
(PSD) na oufra 

A vitória de Cavaco Silva I Go
verno é também o éxito do "mar
keting"; ·por mais gongórico que 
tenha sido. Mas quem sabe des
tas "cenas" sáo os "expert" que ' 
vendem o "produto" ao (mau) 
gosto da Clientela. 

Foi urna campanha eleitoral, a 
de Cavaco Silva I Governo, mar- , 
·cadamente personalizada e pro
jectada para a eleigáo de um 1 º · 
Ministro e nao um participante . 
mais de um partido concorrS"nte, 
entre os demais, a elei9óes le
gislativas. 

Os resultados eleitorais alcan9a
dos pelo presidente do Governo 
luso -autentica proeza, há .que _ 
dizé-lo, depois dé quatro anos de 
governa9ao e com · elei<;óes au- . 
tárticas, europeias e presiden
ciais pelo meio-, foram alcanga
dos por· un reconversáo da ·sua 
imagem muito subtil, intefigente 
.e declaradamente rentável, . cujo 
impacto no eleitorado os seus 
opositores náo souberam· nem . 
conseguiram añular 0u diminuir. 

Normalmente inseguro,· seco e 
trio -autentica cara de pau, co
mo se diz por cá- Cavaco Silva 
demonstrou, ao longo de toda a 
campanha, ter- co·nseguido 1,1ltra-

pois, e. já com as "máos livres", a 
presenga e· a palavra únicas do 
homem que val ganhar. · 

lsto repetiu-se vezes sem canta 
de Norte a ~ul dó p~ís. 

Embro reconhecendo ser muito · 
difícil ficar-s.e indiferente peran 
slogan tao patético, o feíto é que 
a oposigáo ao caricaturar .este ti
po de protagonismo, mais náo 
fez que ."cirscuncrever a cam-. 
panha em torno do 1 º Ministro, 
acabando por subliñar e náo es
bater o protagonismo de Cavaco 
Silva" -como refería e comenta
va um dos analistas políticos da · 
prac;a lusa, relativamente a 
campanha en aprego. 

Partido Comunista 
grande descida 

A. Coliga<;áo Democrática Unida 
(CDU),_ protagonizada pelo Parti
do Comunista Portugues (PCP) 
saiu desta consulta ao eleitorado 
fortemente penalisada. 

Percjeu perta de cento e nóvénta 

Outra das razóes de peso e$tará 
na postura ·pouco clara e bastante 
anibígua da Direc~áo do· PCP 
quanto á tentativa. de golpe na 
·uniáo Soviética, · atitude que dei
xou os portugueses surpreendi
dos, por náo ter sido levado en 
canta, pelos responsáveis comu-

. nistas, o rn_omento pr~ticamente 
pre-eleitoral, e que fez reacender, 
de urna forma incontrolável, as 

. polémicas internas do PC~. ~-

Á~varo Cunhal, o líder histórico e 
carismático dos comunistas por
tugueses, cuja verticalidade polí
tica e coerencia _de _principios sáo 
reconhecidas e admiradas por to
dos os seus adversários -admi
tu o descenso eleitoral da CDU, 
garantindo que continuará" ade
fender e a lutar pelos mesmos 
ideais ·que sempre nortearam os 
comunistas", manifestando a sua 
convicgáo de-que "a yida vai de
monstrar que as· propostas comu
nistas tem validade". 

mil votos e o Grupo Parlamentar- Urna nota mais-e para concluir. 
Comunista redúcese a metade . . Em Braga.nc;a, provincia · de 

Trás-os-Montes ou terrq.s que 
Dos 12,4% obtidos em 87, des- tem sido auténticos feudos das· 
ceu para 8% nas ·presentes . forsas políticas · conservadorás; 
eleic;óes, onde o PSD foi cori- - o PCP triplico, vía CDU, a vo-

. quistar áreas ·domindas, ·desde tagáo das eleic;óes anteriores. 
sempre, _pelo _eleitoradq comu- Foi o único circulo eleitoral onde 
nista, concretamente Evosa e os comunistas obtiveram subida 
Setúbal. " " de votagáo. • 
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CARTAS 
O EXERCITO E FENOSA 

Escrebo estas liñas co único ob-
. xecto de expresar ·a meu desa
cordo ca encabezamento das 
colunas que se facian eco,· no Nº . 
489 de A Nasa Terra, da última 
"fazaña bélica" do "Exército etc. 
.. etc .. ". Dubido moito de que a 
voadura de-duas torres de Unión 
Fénosa poda ser calificado ob
xectivamente como un atentado 
contra a devandita empresa 
(subxectivam.ente cada un pode 
calificar os feitos como queira, 

. posibelmente · os autores digan 
dós mesmo que impoñen: "un 
importante - paso - do - movi
mento - de - liberación - do - pa
vo - ·galega - no - camiño - da -
independéncia -. e - na - loita -
contra - a - explotaeión - do - ca
pitalista"). Explicar~i .o meu de:. 
sacordo ca encabezamento: ha
bida canta de que tal vez o Esta
do indennice á empresa, de que 
as torres estivesen aseguradas, 
tendo en con!a que Unión Feno
sa é unha das 25 empresas máis 
importantes do Estado ·español, 
cun volume de ventas, en 1989, 
de 247.040 millóns de pesetas e 

·para a éal non supón nengún 
quebranto (afortunadamente) 
gastar uns poucos millóns· en re
paracións extraordiriárias, con
cluo que a voadura das torres foi 
un atentado contra aqueles que 
verdadeiramente o sofreron: os 
habitantes dos 16 concellos 
afectados, sen destinción de cla
se, sexo, credo, raza ou ideolo-
xia. Cando menos esperemos 
que o I os "rambito /os" que pu
xeron as bombas durmisen ven 
a noite de autos: conseguiron 
que o. xerente de Astano han se 
pudese dw::har. 

EMILIO M. MARTíNEZ RIVAS 
(Oleiros) 

REVISTAS EN BON ESTADO 

No artigo de D. Xosé Vicenzo 
Freire Lestón sobre El iris del 
Bello Sexo, a publicación pionei
ra para mulleres, publicado no 
nº 488 (12 de Setembro 1991) 
de A Nosa Terra, introdúcese 
unha nota na que se verten co
mentarios sobre o estado - de 
conservación deste Semanário, 
que no que se retire ao exemplar 
existente na Biblioteca Xeral da 
Universidade son absolutamente 
inexactos. Os 8 números corres
pondentes a esta publicación, 
que no número 9 comeza a de
nominarse El Iris de Galicia, ató
panse en perfeito estao de con
servación, como pode ser com
probado por calquer persoa que 
desexe consultalos nesta Biblio
teca, agás un pequeno roto na 
páxina 155 que non impede a 
leitura do texto. 

DAR.ÍA VILARIÑO 
Directora Biblioteca Universidade -

· (Santiago) 

UPG E PERESTROIKA 

Excelente titular o utilizado na 
entrevista con Francisco Rodrí-· 
guez, apresentado como dirixen
te da UPG e responsábel de po
lítica institucional do BNG: "Nun
ca acreditei no partido único nen 
no modelo soviético". Son decla
racións que .parecen emarearse 

.. 
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na anunciada "perestroika" da 
UPG -de tanta importáncia pa
ra o futuro do BNG e, polo tanto, 
dun sector do nacionalismo gale
ga- que se prepara coa máxi
ma celeridade, ainda que se siga 
a negar for!Tialmente, nun estilo 
de facer política habitual nas 
pautas de conduta da UPG. lso 
parece anunciar, asimesmo, o 
antetítulo d9- entrevista ("Diálo
gos para . o cámibo", lago hai 
cárnbio ou non?). 

É positivo para o nacionalismo 
que a máxima figura teórica e or
ganizativa.da L)PG tale, ao fin, 
de "pluralismo ideolóxico" na 
construción do socialismo e refu-, 
gue do modelo soviético e do 
partido único como meios para 
chegar ao mesmo. Pero isto é 
novidoso, qüeira ou non Francis
co Ródríguez. 

Resulta novidoso recoñecer _o 
pluralismo ideolóxico para a so
ciedade cando se parte de estru
turas partidárias e organizativas 
que, mesmo estatutariamente, 
negan esa vontade ·de pluralis
mo. A história da U PG, co mode
lo de centralismo democrático (o 
substantivo sempre toi "centralis
mo", o ·resto é adxedtivo) , apre
senta exemplos abando ao res
peito: son vários os partidos e 
organizacións do nacionalismo 
actual gue naceron no seu dia 
como escisións que non cabian 
ria "pluralismo" oa UPG (sen ta
lar agora do Bloque, que repro
duGiria durante moito tempo, sis
tematicamente e con escaso re
traso, as crises do partido~guia). 

Resulta igualmente novidoso o 
rexeitamentó do modeio soyiéti
co, cando boa parte da prensa 
partidária da UPG ou atin está 
chea de defensas incondicionais 
do mesmo. PÓr se caben dúbi
das ainda; acudamos aos docu- · 
mentas oficiais. Alguén lembra o . 
segundo congreso da UPG 
(1979), onde se fundamentaba 
a política internacional do partido 
na necesária "integración do Pa
rido- no movimehto comunista e 
obreiro internacional", que reco
ñecía "real na prática e formal-

XOSÉ LOIS 

mente necesária", insistindo na 
procura do apoió" solidário e in
ternacionalista dos partidos ir
máns dos países socialistas, que 
se vería facilitada -segundo es
te documento- pala progresiva 
decantación antisoviética do eu
rocom u nismo español? Sei que 

· houbo xestións e intentos neste 
sentido, ainda que eu non o po
da probar documentalmente, pe
ro texto citado indica que a inclu
sión da U PG no movimento co
munista internacional e a defen
.sa do modelo soviético eran ide
as ben asumidas pala militáncia 
naquela época non tan lonxana. 

111 Congreso (1982): a UPG reco
ñecía que "os Estados sociaÍis-. 
tas teñen problemas sociais, pp
líticos e económicos, derivados 
das circunstáncias históricas en 
que se iristaurou ·o soCialismo, 
de erras na · sua construción, e 
de condicionamentos da política 
.internacional abandeirada polos 
países capitalistas do campo im ~ 
perialista" e facia mención a que 
a valoración do partido deste 
"problemas internós" dos Esta
dos socialistas faríase tendo en 
canta o marco int"ernacional e 
"non facendo xamais xogo ao 

. imperialismo e ao anticomunis
mo ( ... ) nen potenciando nen
gunha caste de antisovietismo, 
tan caro á reacción mundial e 
tan perxudicial para os partidos 
comunistas''.. E o mesmo vale 

. para a política exterior da URSS, 
"orientada fundamentalmente á 
consolidación da paz niudial", e 
de todo ·o bloca dos pa.íses so
cialistas, os "máis firmes baluar
tes contra .o perigo belicista que 
o imperialismo ·representa" (tex
tos IV Congreso, 1983). 

Até aquí os textos oticiais, pero, 
ula esa valoración sobre os men
tados "problemas internos"? Co
_ ñece alguén algun documento 
públic;;o da U PG que · taga refe
réncia aos mesmos? Onde algun 
texto .que faga reteréncia, sequer · 
formalmente crítica, á política 
exterior da URSS, que ag9ra se 
amasa xa elaramente imperialis
ta coas súas próprias Repúblicas 
ecos pa_íses do bloca do Leste·e 

do antigo Pacto de Varsóvia, 
desde Checoslóvaquia até Afga
nistán? Parece que a íntima con
vicción de pertencer ao M.C.I. 
impediu en toda a história da 
UPG calquer valoración crítica 
sobre tales Estados socialistas 
(por certo, a militáncia do partido 
tiña, en tempos non lonxanos, 

. "recomendación explícita" ae 
non ler determinadas publica
cións críticas co modelo do "so
cialismo realmente existente". 

En todo caso, nunca é tarde pa
ra a reflexión. Esperamos ainda 
análises críticas e valerosas da 
UPG sobre todos os sucesos 
que nos últimos anos están a ter 
lugar nos· países do antes cha
mado "socialismo realmente 
existente". Á UPG, máis que nin
guén, interésalle unha reflexión 
aberta e construtiva ao respeito. 

POR QUÉ CUBA? 

ASEA VILAR 
(Ourense) 

Ante os acontecimeritos interna
cionais que obviamente están in
fluindo política e economicamen
te na Nación cubana, quera ma
nifestar a miña preocupación pa
las informacións que os meios 
de comunicación están a ofere
cer sobre Cuba, na maioria dos 
casos parciais, interesadas e ten
dehcio~as. Feitos ~angrantes e 
dramáticos en paises do seu en
torno (Peru, Colómbia, Guatema
la, Haití ... .) son anulados en nome 
dunha dubidosa democrácia, sen 
embargo Cuba é' constantemen
te criticada por razóns e intere
ses do imperialismo ianqui. 

Considero o direito que teñen to-
_.dos os pavos do mundo a se au
todeterminar. e buscar as mella
res solucións polfticas· e sociais 
para acadar unha sociedade 

. máis xusta e polo tanto máis li
bre. Só aos cubanos lles corres
ponde a histórica respbnsabilida
de de . profundizar e acadar 
aquela política · máis idónea á 
sua realidade social. O bloqueo 
sistemático dirixido fundamental
mente polos EE.UU. á economia 
cubana, impedíndolle incluso 

dos produtos máis básicos (ali
m·entos e medicinas) supón un 
atentado á liberdade dun país 
soberano de poder comerciar en 
idénticas condidóns que os de
máis países· do mundo. Os Ami
gos de Cuba estamos e estare
mos sempre con Cuba, porque é 
un país irmán, porque somos co
ñecedores do respeito, e mes
mamente do cariño, que ese po
v0 nos profesa. 

Os amigos de Cuba desexaría
mos que tanto o Estado español 
coma o Governo da Galiza teñan 
sempre presente os vencellos 
que nos unen a ese país amigo, 
acolledor, laborioso e patriota , 
que loita por conquerir un futuro 
digno, independente e libre tal 
como José Martí, o grande pa
triota cubano sempre desexou e 
mesmamente deixou escrito na 
sua obra. 

BALBINO PÉREZ BELLAS 
(Présidente da Asociación de Amlstade 

Galego Cubana "Francisco Vlllamil " ) 

NORMALIZAR E REIVINDICAR 

" ... No espírito da fundación está 
o evitar a reivindicación frente a 
institucións procurando centrar
se na sensibilización .. . " (sic) _bo
letin de Agosto 1991 . 

Aplaudo todas as iniciativas, das 
que teño coñecimento, levadas 
a cabo pala Mesa desde a sua 
fundación . Pero este novo enfo- • 
que paréceme moi grave e total
mente incongruente cos que de
berían se os princípios de defen
sa da Galiza e da sua língua 
própria. 

A sensibilización tamén se con
quire através da reivindicación e 
a loita e non se poden abando
nar estas últimas en aras de 
acadar os 5, 10, ou 20 .000 só
cios se non se avanza na norma
lización lingüística e na concien
ciación galeguista do noso pais. 

E desde lago, talar de "evitar a 
reivindicación" paréceme, cando 
menos, insultante para os "bos e 
xenerosos" e un leito de rosas 
para os "imbeciles i escuras". 

A calidade dun programa (de 
normalización lingüística, ou 
mesmo político) non deben me
dirse pola cantidade de xente 
(ou de votos) que o respalden. 
Antes é preciso que haxa ideas 
claras e política congruente; a 
diplomácia e as medidas políti
cas debenser só unha estraté
xia pero nunca un fin en si mes
mo. 

De seguir este camino, pode
mos toparnos, dentro de pouco, 
compartindo carnés con A. Ra
milo, A. Domínguez ou co presi
dente da AGLI, co cal ·estaria
mos apresentándolles en ban
dexa de prata a dinamitación do 
proxecto. 

Portante, a criac1on da Funda
ción Língua e Patronato só con
tribuirán a b'urocratizar as cou
sas e a criar (maior) confusionis
mo entre os g~legos. 

XESÚS SANMARTIN 
(Compostela)' 
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PoeSia, música e pintura no XI.Festival do Condado 
1 . 

Os escasos apoiüs institucionáis .. hipotecan o futuro du~ certame cultural'Ónico 
• XAN CARBALLA 

O sábado 12 de Setembro 
é o dia grande 

·do Festival de Poesiá do 
Condado que chega 
á sua undécima 
edición. Salvaterra 
de Miño receberá á máis 
de vinte poetas, homes e 
mulleres de Galiza, · 
Portugal, Euzkadi 
e Cataluña, e grupos 
musicais como 
"A Quenlla" ou "Carlos -
Mejia Godoy 
y los de Palacaguina". 

Once anos con ecucivo , contra to
do tipo de ventos e maré , 'organi
zando un encontro anual de poetas 
é unba faz.aña que hai que recoñe
cerlle á Sociedade Cultural e De
portiva do Condado. Inzado o país 
de todo tipo de encontros gastronó
mico e convocatórias para uperar 

. record do absurdo Libro Guin
ness, é ben que alguén quera reco
brar a voz e a palabra para a poe
sia, non ó co iléncio tamén coa 
fe ta e a alegria da música. 

O domingo dia 12 irán alternándo
se no palco do Condado poetas e 
grupos musicais, ao pé, nas minas 
do Castelo de Dona Urraca, de 
cinco pintores e gravadores cuba
nos, que expoñen unha mostra da 
sua obra, e dous artesáns estarán 
traballando nun obradoiro tamén 
ali instalado. 

Israel Tamayo, Miguel Angel Lo
baina, Berto Luis Ruano, Alberto 

Lezcay e José Seoane son os artis
tas de Santiago de Cuba que pen...: 
duran a sua obra nos días prévios 
oa Festival. Dun ienzo de Ruano, 
tomouse o motivo do cartel desta 
undécima edición, que prestará es
pecial atención aos acontecimentos · 
do ano 92 (coincide precisamente 
nun 12 de Outubro). 

As relacións Gal· za-América, o 
significado profundo da história 

que comeza no 1492 estará presen
te no Condado. No próprio progra
ma do Festival recóllense textos de 
García Márquez, Galeano, Josué 

·de Castro e 'Méndez Ferrin qlie 
apontan esa dimensión:· 'f A espada 
e a cruz convertiron o continente 
dos fillos do sol nun xigantesca 
milJadoiro. América veu rachar o 
seu fio vital e entrou xunguida na 
história de occidente" (García 
Márquez). 

Poucos carios 
~ ~oitos poetas 

Ano tras ano a organización do 
Festival atópase abocad<! a graves 
problemas ec9nómicos. O custe. de 
perto de .dous millóns -de pesetas 
para organizar unha actividade 
deste tipo -única en toda Ghliza
converte ano tras ano nunha incer
tidÚme a edición posterior. ''Coa 

Xunta tripartjta recebemos 800.000 
pesetas, e esperábamos seguir nun 
nível parecido. Pero--0 ano pasado 
descolgáronse cun cheque de 
50.000 pesetas, que por dignidade 
devolvimos, e este ano deron unha 
axuda de 500.000 para todas. as ac..:' 
tividades do ano da ·sociedade, in
duirido o Festival. O apoio que 
permite sair o festival adiante é o 
entusiasmo e a Depuración de Pon
'tevedra en todo o referente á edi
ción do libro, ~arteis e catálogos e ·· 
desprazamentos, e a axúda do con
cello", di Santiago Ve.loso, 'rnem
bro da Comisión Organizadora., 

Desprazado no tempo desde o ha
bitual Maio ao Outono destas duas 
últimas edicións, o programa ofe

.. recido vai encher toda a xomada 
do domingo. Desde as 11,30 habe
rá pasaruas cos grupos· "Xerme de 
Cabreira" e "San Paio ·de Alxen" 
con baile ás 1~ na Praza do Castelo 
e concerto da Banda de Música de 
Valadares. Desde as 6 'da tarde co
mezará o festival propriamente di
to, afternando os grupos de Música 
e os poetas. 

· .. "A Quenlla", os caboverdianos 
"Vaiss" e o nicaraguano Carlos 
Mejía Godoy co seu· grupo, poñe
rán o contraponto á· voz dos gale
gas· Manuel Maria, Xosé Maria Al-
varez Cáccamo, Bernardino Graña, 
Dario Xohán Cabana, Lino Braxe, 
Manuel Forcadela., Margáiita Le
do, Méndez Ferrin, Fernán Vello, _ 
Rafa Vilhar, Rodríguez Baixeras e 
Xela Arias; os portugue&es, Víale 
Moutinho, Duarte Mangas e José 
Emilio Nelson; os bascos José Luis 
Otamendi e lñigo Arambarri e o 
catalán Xulio Ricardo· Trigo. Todo 
o .festival será apr~sentado polo ta
'm_én poeta, Antón Rei.Xa • 

UZEI, un serv~zo informatizado para a normalización do· euskera 
• MICKY BERTOJO 

UZEI on iglas do 
Centro Basca de Servizos 
Univer itários, Centro de 
Nonnalización Léxica da 
Língua Basca. Desde 
1977, esta institución sen 
fins de lucro centra os seus 
esforzos na normalización 
terminolóxica, 
modernización e 
actualización do euskara 
para os rriáis de 700.000 

· habitantes de Euskadi, 
Norte e Sul, e Nafarroa. 
Alberto Agirreazaldegi, 
licenciado en Filosofía e 
Letras, é o seu director e 
coordenador das distintas 
áreas de traballo. 

UZEI ten un ben gañado prestí
xio entre as · institucións homólo
gas a nível europeo certo? 

1 

UZEI está integrada na rede de ter
minoloX:ia europea, TERNET, des
de hai :xa tempo, e sempre· que se 
convocan simpósios ou conferén
cias a nível do Estado español e, 
sobretodo en Madrid, chámannos 
co único. obxectivo de botar unha 
man pois o seu craballo á máis dis~ 

perso e mpi recente. Paradoxica
mente, a convocatória non ten efei
to cando e trata de ternos en conta 
como nacionalidade e como língua, 
a efeitos, por exemplo, de termino
loxia no contexto iberoamericano. 
Ainda que ternos protestado por es
te trato discriminatório, non pasa 
de ser algo testemuñal. 

Que é UZEI exactamente? 

UZEI -a marxe da· significación 
das siglas- é un centro de investi
gación da linguaxe. Naceu como 
asociación cultural no J977 / 78 
para dar cobertura ao futuro centro 
de investigación. O seu propósito 

. foi a renovación da língua basca, 
acorde co mundo moderno e para 
dar resposta ás esixéncias nas dis
tintas áreas profesionais, os·meios 
de comunicación e o ensino. A fi
nalidade primordial, portanto, foi a . 
nonnalización do euskera en canto 
ao desenvolvimento .Jéxico -no 
mundo. profesional. 

Ternos confeccionado dicionáios 
técnicos de especialidade, para os 
. que houbo que establece.rmos pre
viamente critérios lexicolóxicos de 
formación de pal~bras. Esta- foi a 
primeira fase. A segunda consistiu 
na· elaboración propriamente dita 

. de máis de 30 dicionários técnicos, 
todo~ eles rnultilíngües. A sua es
truturación é máis ou ·menos co
mún: -un primeiro capitulo que 
consta de· entradas en euskera, un-

ha definición e as correspondentes 
equivalénGias en francés, castella- . 
no e inglés; en un segundo, terceiro 
e cuarto capítulos, que serian as 
equivaléhcias desde os .distintos 
idiomas empregados ao noso pró-
prio. · · 

No ano 1986,críase un .centro de 
tennin_oloxía própriO - ainda que 
xa existía de feíto a actividade- ; 
co fin de termos equivaléncia co 
resto das institucións internacio
nais: existían, por exemplo, o cen
tro de terminoloxa catalana, o 

' FRANTERM francés, o 
HISPANOTERM 
--que, por certot non ti
vo continuidade--; nós 
criamos entón EUS -

. KALTERM, m·ais sem
pre dentro do ámbito d~ 
UZEI. 

Desde· 1987, contamos 
coa tutela do Gobemo 
basco. Posteriormente, 
ternos estabelecido con
vénios de colaboración 
nuns casós, e de distirita 
índole noutros, co Go-

. vemo navarro e as· Uni
versidades do P<\ÍS Bas
c o e Deusto. Somos 
membros activos de 
TERNET -c~ntro de 
terminoloxia interna
ciona·l con sede en Vie
na (Áustria) . 

No seo labor incluen a 
Euzkadi Norte? 

A nosa estrutura de fun- · 
. cionamento dá cabida a . 
' 17 profisioanis estábeis, 

ainda que n~stes 13 anos 
de vida a lista de cola--.. 

boradores externos ten alcanzado a 
c"ifra· de 500 en ambos lados da 
fronteira. De feíto, o noso último 

-. especialista informático era orixina
rio de Euskadi Norte. Tras este tra
ballo inxente, criámos un banco ter
min-0lóxico en soporte .informático 
e cunha programación própria; máis 
taide implement:rríamos un centro 
servidor de videotex. ·calquer inte
resado, através da rede telefónica, 
pódese pó'r en contacto co noso 
banco desde calquer institución, or
ganismo, etc. As terminais de aceso 
son multinonna: tanto lbertex ~a
ra o ~stado español- , ou ben Mini
tel -;-para a área francesa. Asímes
mo, -pódese aceder desde un PC, 

. con módem e tarxeta tie emulación, 
ou desde o tenninª1 de Vídeotex. 

Agardamos que, ainda que non es
texa moi desenvolvida a cultura vi- · . 
deotex, cheguemos a contar eu.n 
bon número de consultas telefóni-· 
cas tenta faciltiar este tipo de co~ 
n'mnicación, de ·feito ternos unha 
subvención oeste senso do Minis
tério de Telecomunicacións dentro 
do programa STAR .. 

.Algun proxecto ~n perspectiva? 

Ternos en marcha un proxecto am
plo de analisador morfolóxico e 
dun corrector ortográfico cooxun-· 
tamente coa Faculdade de Informá
tica, asimesmo t~mos avanzado_un 

. tradutor automático rnoi potente e 
altamente fiábel. • 

' , 
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.Homenaxe .. ferrolán áo poeta Manuel Lueiro Rey 
. O 'Liceo Rubia Barcía de Ferrol, 
organiza un ciclo de aetividades en 
recordo. do poeta Manuel Lueiro 
Rey. Colaboran con esta entidade 
popular, asentada no barrio de Ca
ranza, o's concellos de Fene, Ferrol 

· . e O Grove, asi co{llo Caixa Gálicia 
e Caixavigo. 

O desenrolo deste proxecto ___,.que 
terá carácter itinerari~ consta 

· .dunh~ Úposición "Iconot?iográfi-

ca" do p0eia e o seu tempo históri
co, reflexado en 20 paineis donde 
se percorre a biografía do poeta, os 
feito coetáneos gal egos e :intema
cionais, e unha exposición de 80· 
fotografías de pequenó formato de 
carácter histórico, onde se recolle a 
memória dos feito&.niais singulares 
relacionados coa vida de Lueiro, 
Guerra 'Civil, Il Guerra ,Mundial, ~ 
Vietnam ou a chegada dos restos 
de. Castelao a Compostela. 

Nest,e borix~nto de paineis' intégra
se un vid9 con imaxes do poeta e 
outros intelectuais galegos que fa
lan da Galiza e seus movimentos 
culturais, fundamentalmen~e· da 
época do exílio. As i{llaxes de Lou
renzo Varela, Rafael Dieste, Lu(s 
Seoane ou Eiroa son fundamentais 
para explicar a nósa cultura actual 
e mesm~ep.te ao poeta grovense. 

Colaboran nesta exposición . os ar-

. . 

tistas plásticos Siro Lopez, 'xaqufü 
Marin, Xoán Braxe, Xoán J. Veiga 
e Gogue, ·todos con aportaCións 
inéditas de caricaturas ou retratos· 
do póeta, e o fotógrafo documen
talista galego Ramón Loureiro. . 

Paralelamente haberá un rec.itai 
poético-musical. Sobre poemas de 
Lueiro Rey, os cantalitores gale- ' 
gos, Xoán Rubia e Maria Manuela 
compuxeron música que será in-

Q. POETA D·A CLARA PALABRA 

A.soedá non é miña. 
Alguén me agarda eiquí a calquer hora 

Lueiro Rey: · 

Estas liñas, adicadas a un amigo 
de Ferrot, ao poeta Manuel Lueiro 
Rey, son unha espécie de palabras 
tristes que se foron enfiando na 
memória que nos a~ompaña dos 
últimós minutos do poeta neta te
rra hai agora .un ano. Poeta que en 
Ferro) deunos motivo de crer 
--coa sua activa presenza e clara 
palabra- na raíz cultural dunha 
xeración que a escura España ta-

. pou e postergpu, primeiro coa p.er
secución e despois coa ·censura, 
para que a xuventude non tivese 
coñecimento dos valores éticos e 
estéticos duilha morea de intelec
tuais españois descoñecidos para 
todos nós, nenos da postguerra, 

O primeiro encontro con Lueiro 
Rey foi en Ferro!, no Ateneo en 
1980. Inaugurábase un ciclo históri
co que nos achegaria á España Pe
regrina, comezando cun sentido re
cordo á obra polifacética de Luís 
Seoane. Despois foron Rafael Dies
ter, Lourenzo Varela e tamén León 
Felipe, García Lorca e Antonio Ma- · 
chado. Digo "recordar recordos" 
que non líomenaxe, que pode ter, e 
talvez inda ten, un halo de hipoc.re
sia cultural, máis que situar a "hora 
e a his~ória", no seu sitio. · · 

Lueiro Rey non· viña só. Viña ine
yitabelmente· suxeito á política. 
Coa sua atitude e sensibilidade. Ta~ 
mén cun histórico galeguista que 

, - . • r 

. viyeu e palpou o Estatuto do 35 nas 
Cortes da República. Era Arturo 
Cuadrado, resorte galego. que mes
mamente · ségueo a ser desde unha 
perspectiva histórica, xuntos cos 

· "mortos-vivos" Dieste, Varela, Se
oane, Eiroa,: .. da criación política, · 
non coma pri;}paganda, senón como 

- función elevadora da cultura e do· 
mesmo acrecentar político. · 

O poeta no tempo histórico 

Mói pronto con Lueiro Rey foinos 
dado atop_ar a palabra de -amigo e 
de poeta para ·acomp~arnos sem
pre. E foi ·a sua palabra, através do 
poemário "La noche espera el . al
ba" editada na Arxentina en 1971,' 

·. ~ ,,:;~~!~~¡; 
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- LUISMERA 

onde o poeta formula o vello con
ceito de home qué, empregado no 
"tempo agónico'', ten tóda a ex
presión do humanismo histórico, 
xerminado no tempo presente, e 
por iso mesmo, o poeta faino com
patfbeI na dualidade da criación
admiración pola "España da .dor" . 
que vai ter en António Machado a 
sensorial convicción ética do valor 
e da morte. Aí topou Lueiro Rey a 
unidade do intelectual e, fortale-

-cendo a sua conciéncia.de escritor; 
fala corno antes o fuera -machado 
sobre o home: 

Ser hombre es algo más 
que tener ;1ma vida. 
La moneda precisa 
un estilo de gastarla. 

Esta sensibilidade poética e'humana ' 
de Lueiro Rey non fai del un escri
tor de porta pechada que non sabe 

~ da vida, rion foi unha ·momia litera
ria. É un escritor, (queda vivo entre 
nós) empadroado no realismo -vi
brante e desacougante palabra que 
se revisa na actualidade con frene
sí- sen encasillar o seu espírito _ 
criativo en nengún credo sectário, 
dogmático, porqu~ el sempre susci
taba o debate e a reflexión dende ese 
grito cósmico do "home macbadia
no" e, en consecuéncia del mesmo. 

Agora r.evisamos os seus libros e 
as súas fraterriais dedicatórias e 
imaxinamos ese último libro que 
xuntos comentamos telefonica
mente poucos clias antes de morrer 
e onde a voz. amarga do poeta fa
laba .sen alento, áchicada pola 'tlis-

- PARA LER NESTE OUTONO 

DESATINOS 
DUNMAWITO .. 
Significa a volta. ó panorama literario gale
go de Alfonso Pexegueiro, un dos escrito
res máis renovados das 'llosas letras con- . 
te~poráneas. 

,. OSOUTROS 
DISPAROS DE BILLY 
Pódese considerar unha nova 'aventura na
rrativa para o autor. ~este volume apare- · 
cen "mqitas cousas"; dende o aforismo ata 
o relato máis trenzado. 

táncia, voz e alento que me facian 
sentir a 'voz vacía, voz de máscara, 
voz que xa non amosaba a veréla
deira faciana do poeta amigo. Eses 
foron os· últimos vieiros das pala
bras do poeta connosco. Os últi
mos recordos. Mais esa forza que 
se lle escapaba pola boca, traémola 
hoxe a'qui porque son palabras 
dunha vida que non cesa. Afirma-

. ción esta que, dentro da sua pró
pria paradoxa, axúdanos a encon
trar o paso e mostralo para evitar a 
intencionalidade de enmarañadas 

· espesuras que poden tecerse .para 
un olyido do poeta, e non para vi
vir o presente que ten na sua lin
guaxe, narrativa .e poética, o "no
me do divino povo". 

•A SENSIBILIDADE 
POÉTICA E 

HUMANA DE 
- LUEIRO REY NON 

FAIDEL UN 
ESCRITOR DE 

PORTA PECHADA 
QUE NON SABE DA 

VIDA. NON FOI 
UNHAMOMIA 

LITERÁRIA 

LffERATllRt\mLLER 
GALEGA DA JV•" d. tintos aspectos ~ 

tudios ;obre is . . galega, pre
De} es .. , literaria fe~ titúe unha 
prOducoon . ensaio que cons 'tal de 

edidOS pcr un . d i.I\telectual e Vl XERAIS 
SETEN · , 
SOVft~OREs 
A literatuxa SoVi . 
Presa en lin . ética (lllesmo a , . 
de descoñeJ:i; lllsa) segue a ser que se ex
CiUldo a URs -en ?cadente. In llnha sran
celllento é S e noticia cada día cluso agora, ~oroellllXe á actitu e . 

Virgi.I\a Wo0lf.. '· res Prol1J0ce;;,ºnne, agás dous 0~ 0 descoñe
sectores da nados dende d tres auto-

terpretada neste ciclo "In memo:- · 
rian~'; · a. Coral Armonía -de Ferrol 
estreará unha composición a catro 
voces e coro escrita polo seu di
rector e músico Miguel lJrotóns. 
Cunha ll)esa debate finalizarán as 

_actividades programadas oeste 
primeiro cabodano de Lueiro 
Rey; na que participarán entre otu
ros, Arturo Cuadrado, Luis 
Cochón, Xosé Manuel Beiras e 
Gustavo Luca de Tena. t 

Desdé éste parámetro, Lueiro 'Rey 
queda abocado en todos nós para 
facerlle xustiza. Esa forma de xus
tiza tan arraigada na xeración do 
27 (sentida e vivida por el) e que 
deixoú escrita para a posteridade o 
poeta da España peregrina José 
Bergamín: "La justicia de la voz 
popular, que es la voz divina, ha 
sido, por eso, la única verdadera 
justicia inapelable de la historia" . 
A ela invocamos ao no o poeta. 

MentreE> tanto, este anaco de -pala
bras de sinal solidário e amatório 
que nos achegan a ese incesante 
mundo de Lueiro Rey no primeiro 
cabodano do seu pasamento, non 
foron máis que a triste faciana dun 
cúmulo de vivéncias que hoxe fan
se recordos e meditacións para 
quen tivo sempre unba proxección 
no entramado cultural máis desfa
voreci9o. A intencionalidade críti
ca ou metapoética escreberana os 
especialistas. Nós rendimos un 
sentido recordo con estas sinxelas 
verbas ao camiñar do poeta da pa
labra clara, "da palabra QOD enrevi
rada. El coma o Pedro Petouto de 
Alonso Montero -prolongador do 
seu libro "Un tempo de sol a 
sol"- usaba a cultura corno unba 
ferramenta liberadoura: "A cultura 
é unha cousa que· abre os ollas, e 
senón non é cultura ', deixou dito 
Pedro Petouto . 

Lueiro Rey axudounos a abrir os 
ollos, e hoxe, lembrámolo cando o 
poeta pechou os olios no Grove hai 
un ano. • 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITARIAS 

A ROSA !IDA 
PERIODtcO GALEGO SEMANAL 
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MHRO e CUARTA 
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Otero Pedrayo: 
Unha visión 
polémica · 

Carlos. Baliñas, editor de dous vo
lumes --dos tres que saíron- das 
"Obras selectas" de Otero Pedrayo 
publicadas pola Editorial Galaxia, 
remata de dar ao prelo un intere
sante (e importante) libro no que 
condeQsa e amplia vários dos §eus 
traballos dedicados ao escritor ou
rensán: Descubrindo a Otero Pe
drayo (1). · 

O presente volume non é unha bio
grafía -para tal cousa, Baliñas re
mítese aos dados e datas que pubH
cou na voz Otero Pedrayo da Enci
clopedia Gallega- nen, mesmo, un 
ensaio de investigación ao uso (ese 
que procura influéncias por todas 
partes, ou ese outro que armado 
dun método -chave mestra que 
abre todas as portas- clasifica de 
maneira implacábel ao autor estu
dado ). O libro de Carlos Baliñas 
ven senda unha reivindicación 
-polémica- de Otero Pedrayo 
como totalidade: obra e persoa. 

Para levar a cabo tal reivindica
ción, o autor loita contra os tópicos 
que veñen e ~ae~ de moitos luga
res. Reivindica ao home -de ai 

•ue misture ao longo de seu traba
llo a vida privada do autor e os 
seus xestos públicos coas ideas e 
as obras de Otero Pedrayo-; rei
vindica ao "escritor"?, "literato"?, 
quizá só "autor". Para Baliñas a 
conduta de Otero é impecábel en 
todo momento, mesmo que moitos 
non estexan de acordo con el, mes
mo que se esperase outra cousa 
del: Otero Pedrauyo mantense fiel 
sempre a si mesmo e ao seu mun
do -mundo que é, como lembra 
en todo momento Baliñas, a aldea 
galega que desaparece. 

A ua obra literária, que é? para o 
no o autor é imposíbel encadrar e 
enea illar a Otero nun lugar ou ou
tro, e meno a sua novelas ou o 
eu en aio . A ua novelas non 

e tán, di -ben que con outras pa
labras-, ben estruturadas. 'En cer
to momento aparecen na suas 
obras narrativas disgresións e his
tórias que nada teñen a ver coque 
se está a narrar, que, segundo al
guns críticos, estragan a novela. 
Baliñas non nega tal causa, o que 
si nega é a "conveniéncia" ou a 

.,,,· 

"pertinéncia" de situar a Otero non 
lugar ou outro, reducindo asi a 
obra do escritor. 

Escritor? Para Baliñas Otero non é 
un escritor no sentido que entende
mos de autor de novelas-para un 
público. Otero, a.fi&ia o autor, sa
bia que escrebia para unha rninoria 
(rninorizada, engadiríamos nós se 
nos gostase. tal palabra) e nunha 
língua q!Je era pouco lida; rnais 
non deixaba de escreber. Escrebia 
por abriga de facer pátria, afirma 
Baliñas. Otero guíndase á escrita 
xa m!llorciño, e non pára até dias 
antes da sua morte. Por que? Por 
que escrebia o ourensán? A res
posta dada convéncenos; aparte de 
para facer pátria, para manter vivo 
un pasado que morreu,...eis un dos 
máis importantes achados do pre
sente volume. Escritor? podemos 
seguir perguntando; a resposta da
da por Baliñas é clara: Otero non 
era escritor-nato-, era un "inte
lectual". "Inte1ectual" seguindo ~ 
rigorosas -e tarnén discuubeis
pautas do catedrático de filosofía: 
"persoa que vive a realidade asu
míndoa en conceito''. É a partir de 
aqui que se pode comezar a enten
der a Otero. É a partir do momento 
que entendemos Otero como inte
lectual -asumindo nós a"defin{
ción" de Baliñas--;- que podere
mos comprender o por que da sua 
teima (a de Otero) en criar unha 
prosa culta en galego, e unha xeo
grafia galega .. . e tantas outras cou
sas máis que son inseparábeis en 
Otero -como, quizá, en calquer 
outro intelectual ao que se lle dé 
por escreber. 

Ademais de dilucidar por que es
crebia Otero; aparte de facer ver 
que non se pode .encasillalo nen 
dividilo, Baliñas continua a sua ba
talla. Contra o tópico. Contra o tó
pico de Otero barroco, contra o tó
pico de Otero romántico, contra o 
tópko de retórico. Otero retórico, 

si, di o autor logo'de facer longas e 
interesantes disquisicións sobre a 
Í'~tórica. "Barroco -polo mesto 
das suas metáforas e amiúdo da 
súa sintaxes- non ~ómpromete 
con máis''. (páx. 137), Talé se por 
barroco non· se ten eii conta todo 
un estilo que vai desde o XVII e 
atravesa. toda a literatura europea e 
latfüoamericana até os nosos dias. 
("O barroco ,é o estilo dos povos 
que procuran a sua voz", dicia 'O 

cubano Alejo Carpentier.) Otero 
erá barroco, ora~n. compre esque
cerse do tópico "barroco" aplicado 
a calquer escritor que use roáis de, 

· dous adxectivos seguidos ou de 
tres metáforas en catro liñas (quizá 
nen el mesmo, ese escritor, enten
da as suas metáforas; cousa q_ue 
non pasaba con Otero). Otero era 
(é) barroco e retórico,. e pena que 
Baliñas non dedicase as mesmas . 
páxinas que dedica ao conceito de 
retórica: veríamos que o· noso es
critor era barroco· -e a moita hon
ra. Romántico? Penso, en contra de 
Baliñas, que calificalo de románti
co non é-redutor. ·E non só pola ad
miración que sentia cara os román
ticos, senón polo sentido cia ironía 
e do, humor :_típicamente román
ticos en Otero; orabén, dun roman
tismo nada "ibérico", rnais ben 
francés e, sobretodó, alemán(2). O 
romantismo é como un guadiana e 
reaparece na história do pensamen
to e da literatura cando menos se 
espera (dadaísmo, surrealismo, 
mesmo expresionismo, que son se
nón fillos do romantisrno?). 

Descubrindo a Otero Pedrayo é un 
valioso volume, tanto polo que o 
autor nos descobre de Otero corno 
pol~ "incidén~ias" p~lémicas· que 
guinda Baliñas. Desde a posición 
do leitor dunha litera.tura como .a 
galega até o intento de comprender 
as ideas base de Otero nunhas pá
xinas que son do mellor que se le
va escrito sobre o escritor galega; 
desde explicar que Otero non pó
dia ter estilo porque el era estilo, . 
até o estudo -que se fai ben cur
to- das metáforas no ourensán. 
Un volurne que intenta .....:...e conse
gue- apresentar un Otero total; 
onde a obra -volum.inosa----- está 
unida ao home e, sobretodo, á pai
saxe que a veu nacer. (Non se pode 
esquecer, tampouco, os capítulos 
dedicados tanto á posición política 
como á relixiosa de. Otero; claros, 
contundentes'. .. e polémicos). 

O catedrático de filosofía _que é 
Carlos Baliñas achegouse a unha · 
obta múltip-le e multiforme -e ás 
veces cteforme-=- mais non esque.: 
ceu nunca o autor desa obra e asi 

-a cada parágrafo vemos discorrer, 
xigantesca pero humana, a figura 
de Ramón Otero Pedrayo apagado 
no seu' dia por "Don Ramón". Que 
agora, como d~ Baliñas, Otero Pe-
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drayo non nós faga esquecer que 
viveu don Ramón. E este libro é 
un excelente recordatório á figura 
do home e unha moi boa introdu
ción á sua obra.: · + 

XGG 

1) Coordenadas. _Monografías n2 12. Fu.nda
- ción ·Universitaria de Cultura. Santiago; 

1991. 234 páx. 1200 ptas. 

2) Mágoa tarnén que Baliñas non discuta a 
tan cacarexada influéncia de Bergson (cuxa 
filosofía era considerada como unha "fogue
tada" por Politzer) en Otero. Talvez para 
comprender máis a Otero compriria apro
fundar nos mitos románticos (e na sua al
ma), desde a natureza até o que, despois, se 
chamaría sub-consciente. Pois se Otero ten 
algun precursor, se detrás del existe algunha 
tradición, esta non é galega. Ven de lonxe e 
de tempos que norf lle sori contemporáneos. 
Quiiá seria produtivo ler sirhultaneél!Jlente o 

ria, dos centros rexionais e dos 
modos de vida e do tempo de ócio 
dos emigrantes: 

En diferentes momentos Sotelo 
. Blanco reincide - na análise da cül
tura e· das institucións culturais ·á 

. disposición deste grupo social. Asi 
a adquisición da "Pedrera", a ativi
dade de Rádio Amistad e a mesma 
editora Soieblanaparecen nun mar
co de superación· das eivas do de
senv.olvemento cultural tan decisi
vo para a madurez humana dos 
~migrantes galegos en Catalunya. 

. Constata, Sotelo Blanco, corno a 
violéncia ideolóxica e a institucio
nal obstruen sernpre.'estas innova-
cións e criacións xenerosas. · 

discurso oteriano de ingreso ña académia . - · 
galega e o gran libro de.Albért Béguin · · A obra é .de leitura atrainte, :'incisj-
L' ame romantique et le reve, J. Corti Editeur va e crítica'', di Juan Marsé, prolo-
(existe versión española en F. C.E.) guista. É. un libro diferente de to-

A épica 
dos 
traballadores . . ,, 
ua. enngrac1on · 

Entre os libros de ampla difµsión 
dó pasado verán ~stá a reportaxe 
de Olegário Sotelo Blanco sobre a 
emi~ración galega a Catalunya<n. 

Esta obra consta de duas' partes. A 
primeira comprende un capítulo 
introdutório á emigración galega 
en xeral, unha análise da emigra:. 
ción galega a Catalunya e unha vi
sión da situación dos galegos nesa 
nación. A segunda é unha reporta
xe sobre a adaptác~ón _ao meio dos 
galegos e a descripción da activi
dade profisional de grande parte 
destes:-'Poderíarnos. destacar o tra
tamento da actividade en hosteie-

dos os ata agora dedicados á emi
gración galega en calquera país. 
Inda que capítulo a capítulo teñan 
semellanza en obra8 do mesmo·fin, 
nengunha ·abranxe todas as varian
tes que Sotelo Blanco reune na sua 
. Non se limita a dados e a estadís
ticas. Non se reduc.e á vivencias, 
Utiliza un amplo inguérito sobre· ó -
que exerce unha análise con meto-

· doloxia apuradá. 

Hai capítulos rnoi novedosos. Asi 
as páxinas dedicadas ao estúdio 'da 
violéncia nas suas diversas formas: 
institucional, policial, ideolóxica: 
toda unha murrala que ob~taculiza 
os emigrantes na sua aventura de 
maduración e de inculturación. Pe
ro non ·é unha análise libresca: ofe-

. récense probas da própia experién
cia. O epílogo á obra subliñá esta 
violéncia omnipresente, no caso da 
Xunta con formas de ·actuación 
"asfixiantes e interesadas" en só a 
obtención de apoios políticos. A 
Generalitat non se comporta de · 
forma diferente. · 

Sotelo danos un libro nun estilo vi
vo e fogoso. A sua ampla venda 
garante o bon gusto dos lectores: 
mercan testemuñas da realidade 
pasada e presente do salto de obstá
culos que os traballadores galegos 
atopan na sua pelegrinaxe. E poden 
ollarse no espello desa obsesión 
dos galegos saidos do . rninifúndio 
agrário e obstinados no aforro ata 
conseguer un traballo autónoQ'lO, . 
agora no sector terciário. 

As veces, o libro de O. Sotelo 
Blanco adquire aires de denúncia, 
de contestación e de repulsa das 
burocrácias e da pesad.ez da oligar
quia parasitária inda hoxe en cerros 
centros rexionais e que serye de 
gancho aos govemos estatais e au
tonómicos para ~ecuperar cliente
las. Que un escÍ'i~or elabore unha 
añálise sociolóxica, que reflexe o 
intre histórico que vivimos e, 4 

• . I 
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vez, que teña a coraxe de fustigar 
aos .poderes alienantes e parasitá
rios, prodúcenos unha gratificación 
que desexamos compartir. Tal vez 
o libro perda. para alguns: ao estar 
tan-penetr.ado da palpitación do au
tor. Canto reste esta reaJidade, tan
to-gaña en v-ibración e atractivó. • 

FRANCISCO CA~BALLO 

(1) Sotelo Blan¡;o, Olegario, A Eiµigración 
Galega en Cátalunya, Soteb!·an, 
l99l ,pp.~90. 
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Visión· europea' 
do V centenário 
de América 

Cahie,rs du Centre Europeen de la 
Culture (Cadmos ) dedica o nº 53 
ao V_ Centenário do Descobremento 
de América .. O "tratarnento e as ide- 1 

as centrais son moi parellas ás que 
nos ten acostumados os meios de 
comunicación, de aí que poidamos 
tomar este nº como 'sintomático. 

Os autores dos artículos son oito : 
·un portugués , tres suizos, dous 
franceses e dous latinoamericanos 

· residentes en .Europa. A editorial 
quere subliñar o encontro de cu/tu-

. ras como eixo de toda ai;iálise g1o
ba1izadora. ¡Encóntro ! ¿Que en
contro ? Na.editorial, pero princi
palmente ao longo <leste nº apru_:e
cen o etnocídio . e o xenocídio con 
tales dimensións que non ten equi
valentes. Sen embargo esta publi- -
cación, e . mesmo- autores españois 
progresistas como X.L. Sampedro, 
insjsten en que deb~mos esquecer 
eses etnocídios e xenocídios cara 
un futuro de esperanza. Par&_ este 
sector a mestizaxe é un resultado 
positiyo como foi o "barrocó" na 
arte virreinal. 

Como contraposición , o artículo 
mais elaborado é· o de L. Necker, 
quen sistematiza ó estudio das ci
vilizacións precolombinas na sua 
estadia e na xeira actual de emer-

. xéncia. 

i>racticamente ternos inda hoxe 
grupos hum~os que mantén a cul
tura · como no XVI, no que foron 
privados , en xeral, dos esp~cios 
própios e forzados a recluirse en 
zonas difü:eis para o seu desenvol
vemen to. A einerxéncia <lestes 
grupos é tanto povoacional -voltan. 
ter un número de habitantes case · 
igual á .que lograran a princípios 
do XVI- como ctiitura'J: reivindi
can un trato respetuoso que supere 
os estereotipos, unha liberdade ·cul
tural e unha autonomia. política en . 
·¡güéildade de condicións aos outr.os 
sectores en cada estado. Saben ta
mén asociarse para estas re.ivindi
cacións a todos os niveis : b Conse
llo Mundial de Povos lndíx'enas 
.(\Vorld Cquncil of lndigenous Peo
ples) e o Conselfo Indio de Suda
mérica son dos mais · a:ctivos nas· 
manifestación colectivas : Alcatraz 

· (1969) , longa marcha de San Eraii-

.,,, 

cisco a Washington ( 1979), reuriión 
de Altamira, Brasil, (1989) e suce- · 
siva presencia en Xenebra e na Onu 
para expoñer a sua ·situaci.ón, son 
algunhas destas manifestacións 
mais voluininosas.-Os povos indí
xenas non están interesados en 

· oingun tipo de coninetnoración. do 
V Centenário; pero asisten a éstas 
reunións para qialogar e reivindi
car. En 1992 celebx:arán o I Foro de 
Povps Indíxenas aoque teñen invi
tados a outros colectivos. Unha 
aportación importante neste proce
s'o reivindicativo dos ameríndios é 
a Igrexa da Liberación. _Por certo, 
Cadmos non menciona nunca a este 
sector relix.ioso. 

. Outro tema que se abre aos intere
_ses intelectuais dos europeos é ·a 
controvérsia dos anos 1511 a 1551 
sobre os dereitos humanos : dereito · 

\ ªº descobremento, dereitos dos na~ 
tivos etc. Alfred Dufour recapitula -

· as longas controversias Las Casas - -
Xes de Sepúlveda, as de Vitória asi 
como a interpretación agustiniana 
da bula "Inter' caetera" que Vitória 
abandopa e s"ustitue polo que ia ser 
un início do dereito internacional. 
O breve de Paulo ID, 1537, Subli
mi~ Deu·s, non deixa lugar a dúbi:
das : "os índios, di, son seres hu
manos, e deben ser convertidos a 
fe en Xesus Cristo . mediante a 
evanxelización e o exemplo de 
costumes edificantes " .. Na loita de 
Las Casas e · oeste documento pa- . 
pal, na doutrina dos teólogos sal
mantinos, baseárons.e as Leis de 
Indias; documento a estudiar para 
detectar o discurso exculpador, 
mentres a práctica: coñecida tanto . 
pola Mor.iarquia como pola sode
dade as contradecia. 

Cadmos· no seu nº 53 deixa paten
tes as contradiccións nas que se 
moven os pensadore.s europeos : 
por unha banda, ·de rexeitamento 
da violéncia, por outra de obstina
ción en manter unha celebración 
fastuosa que lexitinia a hístória co
lonial da Europa do pasado e do . 
presente. • 
. FRANCISCO CARBALLO 

F:eira do teatro: .· 
un es~aparate 

máis_ da Xunta 

Ven de celebrarse a ñ Feira do Te
atro en Santiago coa participación 
d_e todos os grupos profisio:nais ga
legos e coa presenza"dalguns de fó-

. ia. A fe ira serve para ver o estado 
actual do teatr-0 profisional galego, 
que segundo un dos programadores 
asistentes "está na UCI"", preten
dendo dar, unha opórtunidade aos _ 
programadores culturais de entrar 
en contacto. cos. grupos teatrais, de 
ver as obra~ e logo escoller as que· 
queren que se representen nos con
cellos. 

A feira cumpre o obxectivo de ser 
trinque do teatro galego ·que se fai 
hoxe~ pero todos os demais obxecti
vos dunha feira non se cumpren. Un 
dos programadores asistentes quei
xábase .de que "non hai er.icontros. 
reais entre os programadores. e as 
compañías, a- non sú que_ te_ bus-

-_.ques a vida, t~mpouco hai nengurr 
tipo de d_ebate. Oferécese a feira aos 
programadores para que programen 
teatro desde os concellos, pero logo 
non ternos cartos para facelo". · 

- Outro dos programadotés subliña 
que "~quí se xoga a ser Catalunya, 

. ~ MANUEL SENDÓN 
Máscara 17 nunha anterior montaxe, a presenta O lábio leporino da pulga en celo. 

con feiras e urí centro dramático a abordaron resultou de interese sa-
grande nível presupostário cando ber do nível de coñecimento das · 
ex.isten outras prioddades como a c·oJI1pañias galegas no exterior e 
caréricia de circuítos". das posibilidades de entrar nese 

Con todo ninguén .se pronúncia po
la desaparición <leste encontro e 
demándase unha continuidade no 
desenvolvimento dQ feito. teatral 

·· desde a sua própria base, facendo 
fincapé sobretodo no_ potenciamen
to do teatro afeizoado, escolar e 
universitário, investirilento na cria
ción de infraestruturas (pois moitos 

_ concellos non dispoñen de nengun 
espazo cénico adecuado). 

A idea da Feira .nen sequer saiu da 
Consellaria de Cultura senón que é 

. unha vella reivindicación da aso
ciación de actores. Vicente Monto
to~ profisional do teatro galegq, 
lembra esta iniciativa e aposta de
cididamente pola sua continuidade 
desde o momento en .que serve pa
ra difundir o noso teatro e tamén 
para traer teatro de fóra, co que se 
·axuda deste xeito a mellorar noto
riamente a conceición dramática 
que existe no país. "A Feira é un 
aspecto dun conceito global da di
namización cultural, é útil para a 
xente que programa, cumpre unha 
función importante. De todos os · 
xeitos non abonda, a Feira é nece
·sária pero hai que ir amáis" . 

·Na mañá do derradeiro dia aconte
ceu a única. táboa redonda que se -
tiña. programado na '.'II Feira do 
Teatro',. baixo o-suxerénte enéabe
zamento de "As feira$ a debate" e · 
que se quedou somente niso. Os te- ' 

.. atreiros 'acusaron de "dirixismo" 
aos programadores yor procurar un 
teatro de riso <loado, os programa
dores acusa(on de "dirixismo" á 
Consellaria por arte llar ·un encon
tro e logo non estabelecer circuítos 
e esquecer os .investimentos nesta 
áfea. Polo demais ·non houbo moi
tas voces galegas neste debate e fo
ron os convidados de fóra os que 
estiveron a facer uso dos tumos de 
palabra, pólo que- afina} non houbo 
oportunid·ad.e ~ de s·abermos que 
acontece arredor do feíto teatral 
galego. Máis unha vez o debate re
sultou frustrado. 

Das diferentes cuestión_s .que se 

mercado, eviderfciouse que o noso 
teatro continua a ser de perifériá e 
por consecuéncia case descoñecido 
lonxe do seu ámbito natural. A 

· preguntas deste semanário, Vicente 
Montoto subliñou que "non haben
do un acordo entre as institucións, 
non ternos a positi1idade real de 
entrar nos circuítos comerciais nor
mais. Polo tanto, a nosa presenza 
noutros lugares do estado teria que 
ser através dese acordo". t 

MANUEL VILAR 

Vulgaridades 
públicas 
e privadas 

Desde que escomezaron as emi~o
ras privadas, eco grán tirón de vul
garidade e chabacanería que lle pe-
· garon ás tvs. públicas (amparándo
se estas no sacrosanto argumento 
da loita das audiéncias), cada v.ez 
entende un máis aquel grotesco 
mundo televisivo refrexado na 
magnífica fita de Fellini "Ginger e 
Fred". O qlle pasa é que agora .an
tóxasenos mái~ que unha lúcida vi- . 

. sión distorsionada da realidade que 
xa ·babia anos padecía o autor no 
seu país, un retrato minuciosamen
te realista da. estultícia que xa alí 
acadarn as canles privadas. 

E subscribe un tamén, con máis· 
coñeceniento de causa que antes, o 
inxenioso aserto di:mtro italiano, · 
Vittoi;io Gassman, quen afirmaba 
que o infemo existía realmente, e . 
era ... a televísión. Vendo ·o outro 
día µn progi:ama de T~le 5, auténti
ca.especialista ne·ste reciclaxe de · 
estupidez en espectáculo vendíbel, _· 
acordámonos tamén daqueles in
sertos televisivos 'que introducía: 
Paul Verhoeven na súa Robocop. O-, 

tal· programa está "conducido'; por · 
unha especie de mómia articulada 

·e animada (Xab~er Basilio é o' ·seu 
nome) e por unha lo ira· cuxa ·maior 
habilidade consiste en proferir uns 
histéricos berros máis ' próprios 
dunha zarigüeya que dun ser hu
mano. Unha das especialidades do 
espácio consiste en ridiculizar o 
máximo posíbeL a alguns aventura
dos pardillos que alí aconden sabe
dores do que Hes_ espera. As cota 
acadadas nese cretino exercício do 
sadismo televisivo, fan ficar a pro-

. gramas coma "No te rías .. . " case 
coma eJ:<emplos de dignidade no· 
eido dos concursos. 

Unha das novidades observábeis 
-no conxunto de .emisoras última
mente é a proliferación de progra
mas para e con adolescentes. Non 
faltan e tés, así, no di ver ·o pro
gramas de média tarde, dirixidos 
aos nena , O ínclito Emilio Ara
gón fáise rodear de nenos (e sobre
todo nenas) nas suas boberias 
"guay". 

Antena 3 tamén e dotou dunha pa
rella de rapazas que se trabucan 
continuamente para apre entar o 
eu debuxos animados. Tele 5 ten 

máis oferta adole cente: ese pre
sentador de plexigá que leva (ta~ 
mén trabucándo e, que emella er 
requi ito imprescindíbel) un pro
gramiño tan 'pijo" como o eu no
me indica, Hablando e entiende 
la basca?". Ternos aínda unha "5ª 
Marcha" nesa mesma cadea onde o 
lema, amén de amo ar a xenero i
dade ca e pubescentes da rapaza
da do plató é manter un frene í 
médio histérico, que os mozo /a 
presentadores rentan conseguir 
proferindo entre· fra e e frase unh 
espécie de "uuuuuhuuu" ou de 
"hiuuuu", co que pretenden suplir 
a sua manifesta incapacidade para 
falar máis de carro palabra§ segui
das sen se trabucar. 

Caracterí ticas aplicábeis a e e -ou
tro espácio que a TVE plaxiou do 
anterior, onde no in tan, con 
acento español de Miami a por
mos non sei qué pilas. Debe ser un 
bon choio ser guionista (que. o te
ñen !) ·ctun espácio donde e e ma
chacón "poute las pila " é o úneco 
argumento intelixíbel. 

O outro día produciu e falando 
doutra cousa a apoteou e "cule
breira". Qué decir xa de e cule
brón , perigo o ofídio do mato 
(ou da Mata) venezolana. Só queda 
e perar ( eguramente en van) que 
pasen de moda. Ainda que non erá 
pola falla de promoción atravé , en 
e pecial, da própria TVE. O "ente" 
practica un xogo de nadar e gardar 
a roupa, motivado por unha e pécie 
de má conciéncia que resulta ainda 
máis cabreante. Así, o dia en que 
escomezaron imultáneamente tre 
folletins nas tres principai cadeas, 
o Telediário primeiro comparounos 
o culebrón coas peores radionovelas 
de hai anos, para acto seguido dis- · 
culpar a sua emisión cuns·testemu
ñas escollidamente "marujiles", que 
no~ declaraban o moi apaix_oante 
que para as suas vidas resultaba a 
emisión de tales bódrios. Un inqué-' 
rito hábilmente dirixido, aparente
mente irrefutábel. 

Cecais sexa mellor que se dé esta 
concentración ho~ária de teleséries, 
evitándoas asi o resto do día, e fi-

. cando (de momento ao· menos) os 
documentáis da TV 2 c.omo oasis 
para unha dixestión tranquila frente 
ao aparato. Por é:erto que a TVG, 
que se aponta ao carro "culetirl;!iro", 
teria ai unha boa oportunidade ~e. 
cambear o mal horário actúal da 
magnífica "Arriba e Abaix-o", e ' 
competir pola sobremesa con. autén
tica calidáde e pode que con máis 
audi6ncia da qtJe pode supor. + 

GONZALO VILAS 
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Vicente Feliú, cantante da Nova Trova Cubana 
'Queremos facer poesia desde a guitarra' 
• XAN CARBALLA 

Xogaba aos doce anos 
con Silvio Rodríguez na 
Escota Secundária da 
1-Iabana e en poucos anos, 
á altura dos primeiros 
setenta, convertíase nunha 
das figuras da Nova Trova 
Cubana, co próprio Silvio, 
Pablo Milanés, Noel 

· Nicola e tantos outros 
menos coñecidos fóra· de 
Latinoamérica. Vicente 
Feliú desde hai dous 
meses permanece en xira 
por todo o Estado con 
várias actuacións en 
Galicia: Allariz, Oleiros, 
O Barco e Vigo. 

Só ten un disco no mercado esta
tal, "Créeme", cunha das máís fer
mo a canción de amor da TJova 
Cubana ('Mira como re quiero , 
mujer"), e ven de mu icar e inter
pretar no eus recitai galegos un 
soneto do poeta galego Millán Pi
cou to . Poi presidente da Nova 

·Trova Cubana, nos anos en que es
ta e organizou como movimento 
político-cultural que serviu de em
baixada de Cuba por todo-o mun
do. No ano 1980 el e outros tres 
cantantes cubanos eran detidos, 
golpeados e deportados desde Bo
lívia nunha agresión con poucos 
precedentes, ' era en Abril, despois 
da crise da Embaixada de Peru. 
Por entón suspendéronse moitos 
contratos de artistas c~banos en 
Europa e América. lnsolitamente 
quen abriu foi Bolívia na que nun
ca entrara un cubano. Estaba_ ás 
portas un novo golpe de extrema 
direita -que deu García Meza en 
Xullo- e ainda que as nosas auto
ridade no recomendaban non ir, 
xogámono e completamos un 
programa de doce recitais por Co
chabam ba Sucre e La Paz. Estaba 
eu Lázaro García Augusto Blan
ca e Sarezca Pantoja, que era filia 
dun do home que caeu co Ché 
en Bolivia. I to último non o ou
peron quen no detiveron porque 
a e u a erian pior. Metéronno 
pre o , dfronno unha tunda enor
me e deportáronno . No fondo o 
que fixeron foi pa arnos a vella 

conta do Che Guevara e para iso 
acusáronnos de espionaxe nas al
tas esferas das Forzas Armadas, de 
levantar unha vila en armas perto 
de La Paz, de poñer nunha noite 
unha dúcia de bombas ... unha lou
cura". 

O movimento da Nova Trova 
Cubana (NTC) funcionou como 
colectivo musical pero ao tempo 
ten un aspecto de embaixada po
lítico cultural de Cuba. Quepa
pel cobre agora nas novas cir
cunstáncias? 

Tanto a Nova Trova como a arte en 
xeral é unha embaixada permanen
te. No noso caso, con tantos anos 
de bloqueo, fumos embaixadores e 
seguimos séndoo, ás veces quizais 
se nos coñeceu máis polo aspecto 
directamente político da NTC. Pe
ro tanto os máis vellos como os 
máis novos, que veñen coas s'uas 
idea e as suas formas musicais tan 
valiosa como as anteriores, somos 
a continuidade do que significa a 
trova en Cuba, que é a verdadeira 
canción popular. 

'TANTO A NOVA 
TROVA COMO 
A ARTE EN XERAL 
EUNHA 
PERMANENTE 
EMBAfXADA. 
DE CUBA' 

Que definición faria d·a Trova? 

É un movimento de nova canción 
como o que surxiu en Arxentina, 
en España ou Chile. Era unha ne
cesidade dos anos 60, de reafirma
ción nacionalista primeiramente; e 
dunha nova visión do mundo e das 
cousas. Eses anos foron moi alen
tadores e de crise positiva de valo
res; todos os fundadores da-Trova 
andábamos nos 20 anos e respon
díamos á nosa terra e á nosa revo-

ANOSATERRA 

lución coas vivéncias desa idade. 

Durant~ móitos anos rrahallamos 
como grupo e reuníamonos para 
debater e para organizar. lso durou 
uns quil).ce anos, até 1987, e logra
mos entre outras cousas que o Es
tado como administración apoiara· 
esta forma de facer música. 

Poesia e canción 

O coidado dos textos leva a pen
sar que os cantantes da Trova 
son poetas que se expresan con· 
música. En "Casa de-las Améri
cas" teño lido que os s~us textos 
debian . ser estudados polos seus 
logros literários. · 

A canción trovadoresca sempre in
tentóu poetizar cfesde a guitarra. 
Non quer dicer que o que fagamos 
sexa poesía pero si que os textos 
teñen unha búsqueda poética. Por 
iso non é raro que topes moitos 
cantores musicando poetas clásicos 
e actuais. 

A poesia é minoritária en moitas 

partes; pero hai que ter ~n conta 
que en Cuba desde o 1961 o noso 
povo deixou de ser analfabeto e xa 
no 1972 era raro topar urr cubano . 
que non acadara o sexto grado. Iso
dá un público .moi informado e per
ceptivo para todas as innovacións. 

Teñen moitas cancións adicadas 
a figuras da revolución, pero 
vostede, nunha canción ao Che, 
apóntase á desmitificación. 

Desde o primeiro momento intenta
mos desmitificar a todas as figuras 
posíbeis. Nesa canción do Che re
mato cun verso de Vicente Huido
bro, dun enorme poema a Lenin, 
que di "Desde hoxe o noso deber é 
defenderte .de ser Deus". Lembro 
agora UIJha canción de Sílvio, dos 
anos 60, moi poouco coñecida por
que apenas a cantou, que se chama 
"A estátua'', en contra xustamente 
da mitificacjón do heroi vivo ou . 
morto. 

Reivindican un estilo mistura de 
novas tendéncias con raices na
cionais. 

Non vou dicer que sexamos un po
vo sen raíces pero si moi híbrido. 
A nosa cultura básase nunha mesti
zaxe aberta e por iso penso que o 
noso foi sempre un ·.movimento 
moi aberto. Nos anos 60 cantába
mos cousas de Viglietti, de 
Atahualpa, de Zitarrosa, de Violeta 
Parra, de Pete Seeger, de Dylan, ... 
e sempre fumos abertos a todo iso, 
incluindo o rock. Quizais a xente 
con máis vúÍculos coa música nor
teamericana sexamcis os cuban9s, 
por moitas razóns. Nos anos 20, 30 
e 40 os nosos músicos buscábanse 
a vida en Estados Unidos e mesmo 
introduciron instrumentos nas or
questras de alá, .a tumbadora por 
exemplo. Viceversa: a música ne
gra americana influiunos moito e 
un movimento moi importante nos 
40/SO, o filin, está emparentado di
rectamente co blues. 

Vicente Feliú recoñece na _sua obra 
referéncias do primeiro rock de El
vis Presley, do cha-cha-chá, das 
rancheiras, das habaneras mexica--. 
na.s "e perneo despois ··gustoume 
con pa'ixón a música sinfónica, 
grácia a Sílvio Rodríguez que me 
levou case polos pelos hai moitos 

. · anos a película "Fantasía" de Walt 
- Disney, dibuxos animados feitos a . 

partir de obra.s clásicas". • 
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22. ANOSAmBA 
Nº 492 -1 O DE OUTUBRO DE 1991 G~~O 

JUVENTUD CATÓLICA FEMENINA, A MULLERE A IGREXA 

En 1981 publicábase a encíclic~ 
"Rerum Novarum" de León XIII, 
que constitµirá o punto de partida 
para unha maior preocupación dos 
·católicos _polas cuestións sociais, 
preocupación que cómpre vence- . 
ll~r. moi directamente co · anceio 
por parte da xerarquia católica de 
apartar ás masas dos movementos 
revolutionarios, que ciaquela tiñan 
atinxido un estimable pulo en toda 
Europa da man do socialismo cien
tífico marxista e do socialismo an
ti-autoritario bakunista. 

Desa _maneira, xa desde os prirriei
ros anos do século XX, resulta pa
tente ese intento de achegarse aos 
sectores populares por parte dos 
grupos católicos; servíndose para 
iso do labor infatigable· de sobran
ceiros propagandistas,- coma o P. 
Vicent ou o P. Gerard·. 

Tentarase entón opor a concordia á 
loita de clases, dé;fendéndose a 
propiedade privada, a familia e a 
relixión e ofrecendo como contra
partida unha xustiza social, que a 
miúdo se confunde coa caridade, 
coa finalidade de limar as desi
gualdades máis rechamantes, dro
gando as conciencias e embotando 
o espírito de rebeldía dos grupos 
explotados~ · 

Xurdirán agora para levar a cabo 
ese labor, os sindicatos católicos. 

Outra preocupación das élites cle
ricais residía na virulencia cada· 
vez maior que atinxia_ o feminisno 
no mundo anglosaxón; para carear 
do contaxio postularíase a_ necesi
dade de criar "un feminismo cató
lico que sirviera de dique .de con
tención del feminismo incrédulo". 

Este "feminismo" catqlicp, que 
·non era tal, senón que consistía en 
repetii as máximas cofiecidas (li
beración. da muller polá Igrexa e 
consideración dela fundamental 
mente coma. filla, esposa e nai, so
metida á tutela masculina), e á/ iso 
.chamarlie "femini~mo cristiano". 

Pois ben, este feminis~o cri~tiano 
"sano y bien ent~ndido", c'oma o 
rexionalismo, artelTarase en base a 
constitución de agrupacións de 
mulleres católicas, que acusan un
ha grande dose de paternalismo, xa · · 
que os labores organizativos ían 

· da conta das mulleres de clases 
acomodadas', que tiñan aí u,nha boa 
opo:r:tunidade para dar saída aos 
seus degoros de actividade, prqta
gonismo e aínda de caridade, an
ceios que o sistema patriifrc~l Hes 
negaba a outros niveis. 

Así as cousas, ao longo do- primei
ro tercio do· s. XX xurdirán en Sán
tiago unha chea de asociacións fe
mininas, ·vencelladas tanto ao clero· 
regular (fqmciscanos): "Orden 
Tercera Femenina'~ (xa existente 
anteriormente) e "Jyventud. Anto
niana Femenina) (nada en Braga 
en 1986, e establecida en Santiago 

·en 1912) coma ao secular, mere
cen do salientarse entre elas: "Aso- . 
ciación de Señoras de la Buena 
Prensa" (Santiago, 1909),' "Liga 
Mutua de Señoras" (Santiago , 
1908), ·~silldicató Católico de 
Obreras" (Santiago, ·1915), "Ac
ción Católica Femenina" (Santia
go, 1919) e finalmente "Juventud 
Católica Femenina" · (Santiago, 
1927.). . . . 

Deixamos para oútra ocasión a 
análise polo miúdo destas asocia
ción, das que xa anunciamos desde 
aquí, a perda de toda a súa docu
mentación interna. 

Circunscribirémonos xa que logo á 
"Juventud Católica Femenina"-, 
pois é o noso obxectivo estudar o ' 
seu boletín interno, considérándoo 

·como un ha publicación periódica 
fund;imental para o coñecemento 
das actividades asociativas das mu
ll~res católicas santiaguesas. 

A "Juventud éatólica Femenina" 
. de Santiago xorde o 15 de Xaneiro 
d~ 1927 pola confluenda de varias 
asociacións parroquiai~ ,e de mozas 
católicas universitarias que, reuni
das en asemblea na Casa Social 
Católica, situada na Rúa Nova no 
local -que hoxe ocupa o cine "Sa
lón-Teatro", en número dunhas 
400, pasaron a convertirse na mo
cidade de ''Acción Católica Feme
nina". Tijían .conio finalidades pri- · 
mordíais: . 

1.- Organizar conferencia auolo
xéticas, sociais e · de cultura X.eral 
todás os sábados; conferencias nas 
que adoitaban participar persoeiros 
do catolicismo social. 

2.- Asistir todas a unha misa os 
días santos. 

3.~ Intensificar a propaganda da 
asociación, nuns intres en que a 
pesares do gobemo de Primo de 
Rive.i:a, a "marea revolucionaria" 
víána vir os sectores máis cons
. c,:ientes da clase dominante. 

Para facer propaganda da asocia
ción compría un- órgano impreso 
"que viniese a completar I_a efica
cia del etemento oral, y que, al 

XOSÉ VICENZO LESTÓN 

mismo tiempo, pudiese servir de 
medio de comunicación periódica 
con la Junta Central .y las asocia
ciones hermanas". Este órgano se
ria o boletín titulado "Juventud Ca
tólica ·Fémenina"~ Sae o seu pri
meiro número o 15. de Xaneiro de 
1928, segue a publicarse até o nú
mero 5, correspondente ao mes de 
maio de 1928, con periodicidade 
mensual; dar.ase logo unha inte
rrupción ºpolas vacacións estivais, e 
no mes de novembro dese mesmo 
ano s·ae o número 6. Continuará 
publicándose con carácter men
sual, até chegar ao número 12, co- · 
rrespondente ao mes de ·xullo de 
1929 (un especial adicado á Asam-· 
blea galega de Acción Católica 
Feminina, celebrada nese mes). 

En xullo interrúmpese de novo, re-
. aparecendo en decembro de 1929 
co número 13, e continuando a pu
blicarse ininterrumpidamente até 
abril de 1930 (número 1}). 

Carec~mos de datos dos meses se
guintes, polo que cabe pensar na 
súa desaparición; finalmenty, o 1 
de abril-de 1934 aparece un núme- . 
ro especial, que constitúe a segun
da época da resvista, pero non vai 
máis alá, morrendo rrese número. 

No referente á redacción, adminis
tración e imprenta na que se edita
ba, debemos recoñecer a máis ab
soluta ignorancia; aínda que .'cabe 
pensar que a administración e re
dacción estiverilil na sé da asocia-: 
dón "Juventud Católica Femeni
na", .posiblemente ,na éasa Social 

· Católica de Sarítiago. 

Tratábase dun boletín .de 24,5 x 
16,5 cm., que pensamos andaría po

·1as 7 páxinas coma o número 1; aín-

da que debemos recoñecer, que só 
se conservan dous números, o_ 1 e o 
12, sendo este último un es¡)ecial, 
por suposto, feíto dúas columnas. 

Aparecen asimesmo ilustracións fo
tográficas: fotos de Papas e bispos 
ou das propias membros da "Juven
tud Católica Femenina" e doutras 
asociacións católicas femininas. 

Ignoramos o prezo do boletfu; ain
da qúe dado o carácter prose1itista 
desta asociación, cabe pensar que 
se repartiría de balde. Nada sabe
mos tampouco do volume da tira
da, nin consta a responsable da edi
ción, que segurament~ seria a mes
ma que a da asociación do mesmo 
norne; nin as redactoras (membros 
.da ·asociación posiblemente); asco
laboracións deberíanse a membros 
da asociación asimesmo. 

\ . 

Escrita íntegramente en castelán e 
· · allea totalmente á realidade nacio

nal, incluía temas relixiosos, va
riedades, narracións, e novas da 

· asociación. 

Entre as seccións suliñaremos: 

_:__ Editorial. Adoita extraerse das 
obras do publicista católico espa
fiol Severo Catalina, éonstituíndo 
polo xeral unha apoloxia da' virtu
de e o pudor femininos, vistos co
mo a quintaesencia das cualidades 
deste sexo. 
- Narracións de matiz piadoso. 
-Poemas: relixiosos ou dunha in-
xenuidade adánica. 
-Exhortacións relixioscis. 
- Carta aberta. Normalmente era 
unha louvanza das actividades so
cio-culturais da asodación, coa fi- · 
nalidade de atraer ás mozas santia
guesas de clase acomodada. Decote 

asinaba esta sección María Luisa. 
- Novas. Información sobre as 
conferencias que se ían celebrar 
proximamente na Casa Social Ca
tólica ou sobre as reunións e asem
bleas 'das asociaciós católicas femi
n irias. Desgraciadamente, coma 
tantas veces, a documentación in
terna desta asociación perdeuse, o 
mesmo que a maioría dos números 
do boletín (só quedan dous), polo 
que a reconstrución da vida desta 
publicación resultou unha tarefa 
nada doada, véndonos na obriga de 
facer un pieiteado riguroso do xor
nar católico "El Compostelano", 
que nos aporta importantes datos, 
xa que na redacción deste xomal 
da cidade apostólica, recibía e pe
riodicamente o número correspon
den te da revista, polo que ele 
additan darnos un e tracto. 

A hora de facer unha recapitula-
ción coidamos qµe cómpre ver 
neste boletín o resultado dos an
ceios proselitistas dunhas xuventu
des católicas femininas, que tenta
ban deatraerse ás mulleres para ga
ñar asi un aliado con.tra do laicis
mo e dos ideais revolucionarios 
que culminarían na Il Repúblicas, 
ao tempo que lolitaban por acadar 
unha serie de melloras sociai para 
o sexo feminino, puntos aprobado 
na grande asemblea de Xullo de 
1929, celebrada en Santiago; me
lloras, que aínda que xustas en 
apariencia (defensa do sufraxio fe
minino ou da educación da mu
ller), estaban viciadas de raíz, pois 
o sufraxio non se defendía, tanto 
por considera-lo un dereito da mu
ller en base á súa cidadanía, senón 
por unha mera conveniencia políti
ca, considerando que dado o maior 

-conservadurismo feminino, este 
voto só podería beneficiar ás derei
tas; pola súa parte, a educación da 
muller, a pesares de ser asumida 

-por esta asociación e outras afíns, · 
como algo necesario e aínda con
veniente, verase falseada pola de
fensa dunha instrucción diferencia
da entre os sexos e impartida en 
distintos centros (oposición á coe
ducación), feito que culminaría coa 
aprobación gubernativa dos Insti
tutos Femininos de segundo en ino 
en 1929. 

Completando os escasos datos de -
ta revista, só no queda unha cou
sa, se cadra a mái~ importante para 
o lector: a localización dos dou 
números que se conservan. Ató-. 
panse estes dous números na bi
blioteca do Instituto P. Sarmiento 
de Estudos Galegos de Santiago. 

Non quixeramos rematar este arti
go sen facer referencia a outro bo
letín semellante, da mesma nature
za, e que aparece por estas mesmas 
datas na cidade do Ferrol, trátase 
de Luz de Aurora, revista quince
nal ilustrada da "Acción Católica 

· Femenina" de Ferrol, xurdida en 
· i 927 segundo informacións orais 
de M.C. Péres País, que seguía a 
publicarse nos primeiios anos do 
período republicano e da que non 
se co!lserva un só exemplar. 

Con todo? nor¡ desespera,mos de · 
atopar algún exemplar, se é que 
aínda existe pois a recente historia 
da nosa nazón ten ocos que debe
mos encher axiña, rescatando do 
esquecemento, da desidia e do 
abandono_as testemuñas do noso 

· pasado. • 



CONVOCATORIAS 

V Certame Galego 
9e Artes Plásticas 
"Xuventude 91 "_ 

A Dirección Xeral de Xuventu
de da ·Consellaria ~e Cultura e 
Xuventude da Xunta de Galiza 
convoca o V Certame Galega 
de Artes Plásticas "Xuventude· · 

' 91 ". 
Participantes: Xóvenes artis

tas galegas ou residentes na Ga
liza, estabelecéndose ·as seguin
tes categorias. 

Categoría A: até 17 anos / · 
Categoría B: de 18 a 30 ano . 
Tod:as as idades considéranse 
cumprid_as ao 3~.12.91. ' 

Condicións Xerais: 
l . Estabelécense tres modali

dades: Pintura, Escultura e De
buxo. 

2. Cada autor poderá apre
sentar como máximo en cada 
modalidade duas obras. 

3. As obras apresentadas se
rán orixinais e non deberon par
ticipar en nengun concur o. 

4. Cada autor, egundo a mo
dal idade, deberá apresentar en 
obre pechado tre fotografias 

en cor (tamaño 9 x 13) por cada 
obra, ou calquer outra aclara
ción que considere importante 
para a valoración do Xurado. 
No exterior do sobre figurará o 
lema do autor e o tículo da obra. 

5. Todás a obra levarán 
aderido un obre pechado co le
ma, modalidade e categoría na 
que concursa, escrito no exte
rior, e no seu interior unha tar
xeta e-os seguintes dados de 
identificación: Título, nome e 
apelidos do autor, enderezo e te
lefono, categoría na que concur
sa, técnica empregada, fotocó
pia do DNI ou libro de familia. 

6. A organización non se res
ponsabiliza de posíbeís roturas 
ou extravios das obras, se ben, a 
Dirección Xeral de Xuventude 
subscreberá unha póliza que -as 
asegure, até un máximo de _ 
100.000 pta. obra. 

7. As obras que receban os 
prémios estahelecidos en ambas 
as duas categorías quedarán en 
poder da Dirección Xer¡il de 
Xuventude. 

lnsicricións: Os participantes 
deberán apre entar as obras na 
Delegación Provincial da Con-
eJJeria de Cultura e Xuventude 

en A Coruña, R/ Durán Loriga, 
9-1°, telf. 22.13.36, até o 27 de 
Outubro de 1,991. 

De envolvimento: Selección. 
O Xurado eleccionará entre a 
ín crición re ebida aquela 

bra que, pola ·ua calidade e 
orixi nalidade, fo en m recedo
ra da me ma. A lección fara

nun 6 acto, levantando acta 
o ecretário do Xurado. O fallo 
erá público e ínapelábel. 

Fa e final. A obra eleccio-

EX~OSICIONS 

Coleción 
Castro/IMAC 

Q Centro comercial "A Barca" 
de Pontevedra ten aberta até o 
19 de Outubro a exposición da 
colección de Arte Contemporá
nea X. Antón Castro/IMAC. 

~aquin Marin 

Exposición de traballos pictóri. 
cos na ' Galeria Sargadelos de 
Ferro! (Rua Dolores, .55 - Fe
i:rol). 

-, 

nad_as polo Xuradcí serán expos-· 
· tas na Sala de Exposicions-da 
Delegación de Presidéncia, na 
Praza de Pontevedra s/n. da Co
i:uña, do. 15 ao 24 de Novembro 
de 1991. 
Prémios: · 
Pintura , 

50.000 100.000 
40.000 70.000 
25.000 40.000 

Debuxo 
40.000 75.000 
25.000- 50.000 
15.000 25.000 

Escultura 
45.000 100.000 
30.000 70.000 
15.000 40.000 

f>;.. xuízo do xurado, e segundo a 
calidade da obra, poderanae dei
xar desertes alguns prémi0s. As 
cuanlias dos pt;émios serán úni 
cas e indivisíbeis. 

Xurado: Será nomeado polo 
Director Xeral cte Xuventude e 
e fará compÓsto por persoas 
cualificadas no campo artístico, 
recaindo a secretaria nun fun
cionário da Delegación Provin
cial de Cultura e Xuventude da 
Coruña. O fallo do Xurado será 
inapelábel. 

V Premio 
nacional de 
narracións xuvenís 

Bases: 
l. Poderán participar todos ·xo
ves que non teñan feit0s os 18 
anos de idade o 31 de decembro 
de 1992. 

7. Poderanse presentar indis
tintamente traballos en ·Iingua 
galega ou castelá. 

3. Extensión mínima de 20 
folios, mecanografiados a dobre 
espacio. 

4. Os traballos presentaranse 
por cuadriplicado, baixo plica. 
Farase constar: nome, enderezo 
e teléfono, e acompañarase da 
fotocopia do 'D.N.I. ou libro de 
Familia. 

?- O prazo de presentación 
remata o 16 de mano de 1992. 
O fallo do Xurado farase públi
co o 2 de abril do mesmo ano, 
Dia Internacional do libro ln 
fantil e Xuvenil. 

6. Os traballos enviaranse ou 
entregaranse: 

- Na Biblioteca "Club 33" 
- Rúa Nova. n2 33-211, 15705 

Santiago. 
- Apartado de Correo . n11 

637, 15780 Santiago. 
Ou en calquera das oficinas 

de Obra Sociai de Caixa Ga-
1 icia en A Coruña, Lugo, Ou 
ren e, Pontevedra, Ferro!, Vigo 
e Santiago. 

7. E tabléce e un Primeiro 

Encamación Penelas 

Exposición de esculturas na No-
- va Sala de Exposicións da_ Cai

xavigo (Policarpo Sanz 26-1 º
.Yigo). 

Joan Miró 
Exposición "Obras Mest1as en 
Galicia~ no Auditório de Gali
cia de Compostela. Un total de 
55 ·pezas: quince esculturas en 
bronce, quince gravuras e ou
tras tantas litografias xunto con 
1 O óleos conforman o material 

AxendA 
.a;CU,L TUI\AL;n. 

. Premio e un Accésit para traba
llos presentados en lingua gale
ga e un Primeiro Premio ~ un 
Accésit para traballos presenta
dos en lingua castélá. 

8. Cada un dos prj.meiros pre
mios constará dunha dotación 
economica de 250.000 ptas. e a 
publicaci§n do texto. 

Cada un dos accésits conle
vará a publicación do texto. 

O xurado 'e quen para face
las Mencións que considere 
oportunas á vista da ealidade 
dos traballos presentados. 

En todolos casos farase en- . 
trega dunh·a acreditación do pre
mio acadado. 

9. O Xurado podera declarar 
deserto calquera dos premios no 
caso de considerar insuficiente _ 
a cal-idade dos traballos presen
tados. 

1 O. As narracións premiadas 
(premios, accésits e mencións), 
quedaran a tódolos efectos en 
poder da Fundacíón Caixa Gali
cia, queri decidirá sobre o seu 
uso segundo considere oportu
no. 

11. A decisión do Xurado .e 
inapelable. A mesma comunica
rase persoalmente os interesa
dos e difundirase a través dos 
medios de comunicación. 

J 2. A participación no Pre
mio implica a aceptación destas 
Bases. · 

Encontros 
_gal ego-cubanos 
de Saude Pública 

ACTOS 

~aní, 
mimo 

· do descobrimento 

-Polo _grupo Ancoradouro: o dia 
18 en A Estrada ás 21 horas no 
teatro·Pr.incipal. 
Q 27 en Boiro na Casa da Cul
tura ás 21 horas. 

Cine s0viético 

Org~izado p<?la asociación Ga
Iiza-URSS. p~oxeccións de fil
mes soviéticos segundo o 
seguinte calendário: 

14 de Outubro "Meu _amigo 
· IYan Lapshin", de Alexei Guer-

man (1982) · 
21 de Outubro "Idilio de 
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campaña", de Piotr Todorovski 
· (1983) 

28 de Outubro "Cidade Ce- . 
ro'", de Karem Shaknazarov 
(1989) 

No Auditório Municipal Ci
dade de Vigo áS 20 horas. 

Ciclo da AELG 

A Asociación de Escritores en 
Língua ·Galega ' vai iníciar én 
Santiago un ~iclo de actos lite
rários e culturais coa idea de 
criar un foro de encontro per
manente entre o escritor e o pú
blico, tendo a colaboración ini
cial da Galería Sargadelos de 

· Compostela. Presentacións de 
libros, mesas de debate, recitais 
poéticos, conferéncias, tertúlias 

con escritores... serán algunhas 
das atividades a realizar. O pro
grama imediato é como segue: . 

10 de Outubro Presentación 
do libro- "O galega e as leis. 
Aproximación socio-lingüística" 
de P. García Negro, no que inter
virá a aut<?ra e·F. ~odríguez. 

18 de Outubro. Presentación 
da antoloxia "Sis poets gallees" 
versión catalana do escritor 
Alex Susanna, que ao tempo é 
antólogo e editor; da obra de 
seis poetas galegos. O próprio 
traductor e os poetas (Alvarez 
Cáccamo, Fernán-Velio, Ramiro 
Fonte: Forcadela, Rodríguez 
Baixeras e Manuel Vilanova), 
estarán. no acto de apresen~ación 
que se complementará cun reci
tal ?os presentes. • Dirixido a médicos e ATS, e de

clarado de interese sanitário po
la Consellaria.de Sanidade, vai
se celebrar do 15 ao 25 <leste 
mes, en sesións de luns a ven
res, un curso de epidemioloxia e 
Atención ·Primária de Saude, na 
aula de E.U. deEmpresariais da 
cidade de Ourense. Os interesa
dos deben mandar os seus da
dos persoais, traballo que de
sempeña e centro a: 'severo Fer
nández Juiz (Rua Remédíos 4-

ANUNCIOS DE BALDE 

1 º esq. Ourense), e ingresar a · 
cota única de matrícula (10.000 
pesetas) acompañando talón 
bancário a favor de Curso de 
Epidemioloxia Primária de Sau
de, Ct. 34080001490-0, de Cai
xa Ourense (Sucursal A Carba
lleira). . _ 

Os obxectivos do encontro 
soo identificar as funcións da 
epidemioloxia en Atención Pri-: 
mária de Sa4de; analisare· a vi
xiáncia epidemiolóxica e o 
diagnóstico da saúde en Aten
ción Primária e enfocar o análi
se dos factores de risco e avalia
cióin do Servizo de Saude den
tro dos programas de atención 
primária. As actividades desen
volveránse a meio de conferén
cia , charlas-colóquio e organi
zaranse grupos de traballo. • 

desta exposición itinerante que 
percorreu recentemente A1ema
ña-e Fráncia. 

Vicente ·Prego 
Exposición "April March". Tra
ballos máis recentes do pintor 
coruñés na Galería T.rinta de 
Santiago. Aberta até o 19 de 
Outubro. 

Serafín Avendaño 

Mostra antolóxica na Sá de Arte 
. do Centro Cultural Caixavigo. + 

A Asociacion Anti-Patriarcal 
anúncia para os dias 1, 2 e 3 de 
Novembro o seiJ terceiro En
contrü asambleário, que terá lu
gar en Don_osti (Guipuzkoa) . 
Para máis informació!l ou con
firmar asisténcia chamar os 
venres pola tarde e sábado p_pla 
mañán aos teléfonos (943) 21 
06 99 (Montse) ou (943) 27 00 
16 (Ana). 

A Asociación de Viciños de Cas
trelos (Vigo), facendo un ha 
apasta pola cultura, organiza to
dos os sábados de Outubro o IV 
Ciclo de Teatro no local social 
do Monte da Mina. Próximas re- · 
presentacións: 12 de Outubro 
Grupo de Teatro TBO con 
"Mangantes": dia ·19 Teatro de 

LIBROS 

El xabaril 
que queria engalar 

A Mes.a pala-normalización do 
Galega de Asturies veri de tirar 
do prelo uns relatos de F~ancis-

Ningures con '.'Elektra"; i:l:ia 26 
Grupo Yerma con "Da lua Sul". 
Eqtrada libre e gratuita ·a partir 
das 22 horas .. 

O Centro Xoven de Anticon
cepción e Sexualidade abriu as 
suas portas o pasado 1 de Ou- · 
tubro, na rua da Espiñeira, 10-
baixo (Santiago). Darase in
formación e asesoramento 
sobre temas de s~xíialidade a 
todos os xoves galegas meno
re·s de vinte anos de xeito gra
tuito e confidendal. O horário 
.é de luns a venres de 16 a 21 
horas. Ao tempo funcionará un 

·teléfono de información (981) 
59 42 52, con horário de sába
dos incluidos, 'tam.én de 16 a 
21 h. 

co Xabier Frias Conde, abrin·do 
asi unha -colección que titulan 
"Castelo das Letras" e q~e vai 
dirixida aos máis pequénos. o 
texto é o primeiro nas nopnas 
ortográficas e morfolóxicas re
dactadas en Setembro de '1990 
pola Mesa e antecede á próxima 
publicación por &licións Xerais 
das actas das 1 Xo.rnadas da 
Língua e da Cultura Galegas de · 
Asturias. 

. Libros 
e Escritores 
de Galicia 

A Conselleria de Cultura e a 
Aseciaéión Galega d_e Editores· 
levan a Frankfurt nestes días un 
volume especialmente editado 
no que se recolle unha escolma 
de autores galegas cos seus cu-

Para formación de grupo de 
rock duro, precisamos urxenie
mente bateria de 15-16 anos. Tf
no. (986) 23 15 70 ou 25 · 13 51. 

A asociación cultural Aloia de 
Barcelona, comezará a sua an
daina do curso 91-92 a partir do 
28 de Setembro. Todos aqueles 
galegos/as interesados/as en 
participar nas actividades pro
gramadas para iste curso poden 
dirixirse ao seguinte entlerezo e 
teléfono: C/Ausias March, 130-
2on-1 ª. 08013 Barcelona. Tfno. 
(93) 265 16 98. 

Véndese Opel Corsa 1.0. P0-
9450-Z_. En excelente estado, 
tarnpoucQ é unha ganga. Cha
mar ao (986) 47 34 82. • 

rrículos e fotografias, en galego, 
· castellano e inglés. Introducido 

por Domingo Garcia Sabell e 
acompañado con dados--sobre 
alguns relevantes deseñadores e· 
ilustradores de libros. Bótanse 

. de menos algunhas figuras im
portantes na escolla de autores. 

Ei, 
Feldmühlhe ! 

Subtitulada "Fantasia do Val- . 
douro con vampiros", este libro 
de Xesus Pisón obtivo o I Pre
mio dé Teatro Rafael Dieste, 
convocado pola Deputación de 
A Coruña que se encarrega ta
mén da edicfón. A capa ten de
seño de Francisco Mantecón,. 
moi na liña da colección que o 
mesmo autor fixo para Edicións 
do_Cumio_. • 

UNTA 
DE GALICIA ·@) 

U· .CONSELLERIADE CULTURAEXUVENTUDE , . . ' 
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Nadine Gordimer, -prémio Nobe~ de literatura 
• 1 

Cando os.negr!Js volven.ácasa 
)._, 

·-· 

FERNANDO CARBALLA 

H ai 3.00'9 páxinas nas 
que podemos apren
der a história dun pa-

ís sen ter que pasar pota 
contabilidade de no mes · e 
datas Ren polos arquivos de 
vellos periódicos microfilma
dos. Hai dez libros .con tres 
mil páxinas que cantan a re
alidade da Africa do Sul, a 
vida dos brancas e a morte 
dos negros, a existénci~ bai
xo o horroroso apartheid, 
cuarenta anos de literatura: 
eis a obra prístina de Nadi
ne Gordimer, prémio Nobel 
de 1991. 

Nacida nos anos 20, a nosa 
escritora alcanzou a sua 
madúrez narradora xusta
'mente candá o Dr. Matan, o 
pai do apartheid, gañou as 
eleicións de 1948. e ao ano . 
seguinte promulgou a cons
titución que sancionaba a 
"~eparación de razas'', o 
mónstruo co que lles tocou 
viver aos vintecinco millóns 
de negros. ·Nese momento 
ela publicou o seu primeiro· 

~ libro. "A televisión e os pe-
, riódicos apresehtan a vida 
das persoas en determinado 
momento -di-. Pero as 
novelas cantan o que oco
rreu des·pois do tumulto, o 
que ocorreu cando .todos se 
foron á casa, o que ocorreu 

~ cos pais cando seu fillo 
abandonou o país. Todas 
estas causas son o resulta
do do apartheid e do que 
este fai aqui coas persoas. 
Aqueles de nós a quen se le 
no estranxeiro teñen a opor
tunidad e de monstrar, na 
sua totalidade, o q!Je o 

.,. aparthei.d significa en ter
mos humanos". 

Hoxe, ainda despois da legalización do 
_ Congreso Nacional Africano e da libera

ción de Mandela, uh negro sul-africano 
(de cada tres) pode viver nunha cidade, 
ter un piso alugado sen estar en precário, 
ser funcionário pu. traballador non cualifi-

' ·· 

"Nunha sociedade como a nosa, se se ·é 
honrado e ·se ten un mínimo de sentido 
moral, non se .pode contemplar o apartheid . 
con imparcialidade. Se hai algo do que es-

- tau absolutamente segura na miña vida, e 
· de que o racismo é malo. Ninguén pode 
defendelo . Eu oculto, ao escreber, os 

-.. cado, estar sindicado, ser menibro da 
lgrexa reformada holandesa, telespecta
dor e por descontado, consumidor, pero · 
ten negado uri direito fundamental: o de 
ser uri cidadán. · · 

- meus · princípios, as rniñas conviccións 
apaixonadas, pero un debe ser libre para 
demonst~ar que incluso aqueles que teñen 
conviccións apaixonadas son humanos". 

En 1963 publica Ocasión de amar, 'Ann 
Davies e .Gideon Shibalo, subtil variaéión 

Instalada en Johannesburgo, proveniente . . sobre o· mesmo tema, tamén se ama den
da sua pequena vila de Springs, a 40 qui- tro do horror. Quizá é este libro o eixo re
lómetros de Jo'burg, pronto pasa a formar · tórico de toda a .sua obra: a paixón non 
parte desa elite de brancas que frecuenta pode desterrar á ideoloxia, unha versión 
aos intelectuais negros.· En 1955 casa co austral de Madame Bovary. 

· herdeiro ' dunha gran família de anticuá-
rios berlineses, xudeus, os Cassirer. Era Enseguida edita O último mundo burgués, 

-· a' época que Lewis Nkosi é:hamou os "fa- proibido polo governo. Con este título, em-
bulou · · ", cando as perspectivas. da prestado. do .-filósofo austríaco Ernst Fischer 
loit artheid non parecian ain- (A necesidade da art_e), Nadine. Gordimer 
d ' ' escrebe sobre o tema que n:táis a obsesio-
~ e:» na, a utilidade e mais o alcance do comba-~ . ,. co . . 
:ac.tin e··r im ublica en 1958 Un mun- te dun. grupo de intelectuais .brancas pota 

d, e est ño história dunha amizade causa dos negros africanos: "Fiquei deita-
im ' 0.,. , el e~ n xoven editor inglés. emi- da e desperta moito. tempo. Non h~i relóxio 
gra l do Sul e un mozo negro. O no cuarto, desde que o relóxio vermell9 de 
libro é proibido e pronto chega a matanza viaxe que me regalou Bobo se derramou, 
de Sharpeville, a proclamación da Repúbli- pero os latidos lentos e regul~res do meu 
ca Sul-africana, o abandono da Conimon- corazón repítenme·, como un relóxio: asus-
wealth, o auto-isolamento, a proibicion das . té_id~vjva, asústada, viva, asustada, viva ... " 
actividades anti-racistas; o encarceramento 
de Mandela e Sisulu, cai o tetón. O presid~nte De Klerk felicita a Nadine 

•. 

Gordimer polo seu prémio, 
qu~ "é tamén un honor para 
a Africa do Sul", pero tamén 
está disposto a manter os 

· priviléxi9s brancas tanto 
· tempo como for posíbel e o 
apartheid ~stá deixando ci
catrices permanentes na so
ciedade .. "O apartheid -di a 
escritora- deformou o ca
rácter das persoas. Difundiu 
a sensación de que a violén
cia é parte da vida ordinária. 
Parece non haber fin para 
os horrores que esta polít,ica 
pode acarre.x~r" 

Un convidado de honor 
(1970). Nun país africano 
imaxinário, ún militar inglés 
asiste á comemoración da 
independéncia. Como nunha 
novela de Graham Greene, 
recoñece a falsedade da sua 
situación, ·e toma partido. 
Con irania comovedora, Na
dine Gordimer escrebe por 
poder o epitáfio do coronel 
Bray: "Nun número dedicado 
á 'Decadéncia do liberalis
mo' nunha revista mensual 
inglesa, foi citado como un 
caso interesante en litíxio: 
un home·que 'superara o 
cepticismo e a resignación 
do liberalismo empírico para 
se converter nun deses se
res tan atormentados palas 
estupideces e falcatruadas 
nos asuntos humanos que 
están dispostos a aceitar so
lucións apocalípticas, a na
daren en sangue se é preci
so, para aportar un cámbio 
auténtico"'. 

Walter Sisulu lembra con 
emoción ter lido A filfa de 
Burger estando no cárcere. 
O personaxe de Burger está 
directamente inspirado por 
Bram Fischer, dirixente do 
PC sul-africano condenado 

a cadea perpétua e morto de cáncer na 
. prisión. Fischer era un afrikáner de pura 
'Cepa, neto dun Primeiro ministro do Esta
do libre de Orange, unha das repúblicas 
bóers, cunha filla que ainda vive en Jo
hannesburgo. A história de Rosa Burger 
-outra extraordinária tentativa de imaxi-

. nar unha vida por procuración- é a dun
ha longa búsqueda: a procura .da identida
de própr_ia, afogada pola ·filiación ilustre. 

Unha protagonista, moitos actores, como 
na der.r.adeira narración de CarRentier. Hi
llela Caprar:i, Un capricho da natureza 
(1987), como todas as mulleres de Nadine 
Gordimer, quer adquirir dimensións épicas 
como as heroínas de Brect:it. Estas son 
novás mulleres e nunca están nas novelas 
de Hemingway, nen en J.oyce, nen en'. 

_ Proust. Quizá tampouco son as heroínas 
. americanas de Joyce Carol Oates ou Ann 
Tyler. Son mulleres "activas'', que queren 
cambia,r o curso da história e que saben 
que ainda que o mundo é absurdo e que 
"'Kafka é a mellar consigna", hai que loitar. 

Nadine Gordimer repite que hai que procu
rar a conciéncia de cada época, ·e cunha 

_ calid~de literária a proba de calquer reqtJisi
tória, tentando facer dos problemas da Afri
cado .Sul un símbolo ·'universal, escolle .a 
novela como camiño para buscar a moral. 

' • 1 ' 

Nadfne Gordimer é literatura, é algo since
ro, é emoción,·algo sofrido, algo amado, é 
vida destilatta: · • 

. TRESEN RAIA 

MISERÁBEIS 

XOSÉ A. GACIÑO 

D e miserábeis a miserábeis, ve
ciños de bairros periféricos nas 
grandes cidades están a em

p'render unha cruzada contra os máis 
periféricos, os malditos da droga e da 
raza, situados na marxe máis extrema 
desta sociedade supostamente esta
blecida. De miserábeis a miserábeis, 
uns e outros esán a librar unha batalla 
absurda, unha guerra que non lles co
rresponde -os inimigos, sen . dúbida, 
están noutra parte- e que só lles le
va á autodestrucción colectiva, men
tres os verdadeiros beneficiários des
ta dinámica feroz, desta desorde case 
estrutural, manteñen as suas mans 
limpas e branquexan o seu ' diñeiro, 
·poñamos por caso, nos bonos do Te
sauro, nas supercontas ou _nos segu
ros únicos. 

De miserábeis a miserábeis, considé
ranse mutuamente verdugos. En reali
dade , uns e outros non son máis ca 
unhas víctimas dun xogo suxo, enre
dados na trama mafioso-financieira 
que se move arredor das drogas proi
bidas, e que ten consecuencias tan im-

... placablemente tóxicas como a lei de 
seguridade cidadán que se· está a de
bater no Congreso dos Deputados pa
ra dar carta branca ao poder sobre a 
nasa intimidade. Os airados xusticiei
ros perseguidores de "camellos" ao 
borde da supervivencia darán por boa 
calquera medida que, teóricamente, fa
cilite a aniquilación desa fau1;1a de en
ganchados que nos atormentan coa 
súa ansiedade toxicómana. Algun dia 
daranse canta de que as facilidades se 
xeneralizan e que a aniquilación pode 
afectar a calquera, incluidos os xusti
cieiros. 

De miserábeis a miserábeis, quizá de
beríamos pensar en motar patrullas 
cidadáns para inspecionar aqueles 
bancos que prestan o seu ~egredo aos 
grandes capitalistas do narcotráfico. • 

. VoLVER Ao REGo 

O 23 de Outubro celébrase en 
. Baiéma un cúmio entre os go-

vernos francés e español. Nes
te tipo de actos a entrada adoita a es
ta·r proibida para -os presidentes auto
nómicos. Pero velaí que Fraga con~e
güiu colarse de novo, coa desculpél de 
mostrar .os produtos gastronómicos re
xionais. Re~ó.rdanos, con perdón, ª· 

· Xañ das Bolas cando conseguía ser 
. aceitado na capital de ,,España ainda 
que tive_ra que facer de serenó. · • 




